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Jan Kozłowski
– prezes zarządu Związku Województw
Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek 
województwa pomorskiego

Szanowni Państwo,

Mija właśnie druga dekada funkcjonowania w naszym kraju reformy samorządo-
wej, która uważana jest dziś, również przeze mnie, za najbardziej udaną polską reformę wpro-
wadzoną po 1989 roku. Jako prezes zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
a przede wszystkim wieloletni marszałek województwa pomorskiego wiem, jak ważnym jest
wciąż postępujący proces decentralizacji państwa. To przecież my – samorządowcy – najle-
piej rozumiemy potrzeby i problemy naszych lokalnych społeczności. Dzięki efektywnemu wy-
korzystywaniu środków finansowych, w ostatnich latach również tych, tak skutecznie
pozyskiwanych z Unii Europejskiej, potrafimy im również doskonale sprostać. Dzięki Państwa
codziennej pracy i zaangażowaniu samorząd terytorialny nieustannie pełni istotną rolę
w przemianach społecznych, gospodarczych i kulturowych w Polsce. Cieszę się, że nasze
gminy, powiaty i województwa każdego dnia stają się coraz bardziej atrakcyjnymi miejscami
zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.

Z okazji 20-lecia powstania samorządu terytorialnego w Polsce wszystkim sa-
morządowcom, pracownikom urzędów oraz mieszkańcom życzę doskonałych pomysłów oraz
samych sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Jan Kozłowski, 
prezes zarządu Związku Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
marszałek województwa pomorskiego
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Kazimierz Kotowski
– prezes zarządu Związku Powiatów 
Polskich, starosta opatowski

Szanowni Państwo,

Dwie dekady przemian ustrojowych odmieniły Polskę we wszystkich aspektach rze-
czywistości. Odbudowa lokalnej, a następnie regionalnej samorządności odegrała w tym pro-
cesie bardzo ważną rolę. Ten bogaty w doświadczenia okres, zwłaszcza minione dziesięć lat od
kiedy ukształtował się trójstopniowy podział terytorialny, dał podstawy i ugruntował demo-
krację samorządową w kraju. Dzięki reformie administracyjnej jednostki samorządu teryto-
rialnego uzyskały uprawnienia do realizacji zadań własnych i zleconych, co przyśpieszyło proces
przygotowania Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej. Decentralizacja tych zadań pozwala
dziś na wszechstronne i efektywne pozyskiwanie środków unijnych. Pragnę podkreślić, że sa-
morządy bardzo dobrze przystosowały się do nowej rzeczywistości i dziś z powodzeniem mogą
być porównywalne ze swoimi odpowiednikami w innych krajach zintegrowanej Europy. 

W imieniu Związku Powiatów Polskich, który mam zaszczyt reprezentować, dzię-
kuję wszystkim samorządom oraz administracji rządowej za dotychczasową owocną współ-
pracę. Kieruję również słowa uznania do wszystkich osób zaangażowanych w proces przemian
ustrojowych i administracyjnych w naszym kraju.

Życzę, aby dotychczasowy zapał i entuzjazm towarzyszył Państwu w następnych
latach pracy, zaś osiągnięty profesjonalizm przynosił wymierne efekty dla rozwoju społecz-
ności lokalnych. 

Kazimierz Kotowski, 
prezes zarządu Związku Powiatów Polskich, 

starosta opatowski
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Paweł Adamowicz
– prezes zarządu Unii Metropolii Polskich,
prezydent Gdańska

Szanowni Państwo,

W śród sukcesów minionego dwudziestolecia zwróciłbym uwagę przede wszyst-
kim na wprowadzenie bezpośredniego wybierania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Dzięki temu samorząd zyskał wyraźniejszą „twarz” – konkretną osobę, do której mieszkańcy
mogą adresować swoje nadzieje i pretensje. Taki szef może sobie sam dobrać współpracow-
ników, ustalić plany na co najmniej cztery lata, nie można go w każdej chwili odwołać. Zbliżyło
to sposób zarządzania miastami do wielkich korporacji biznesowych, ułatwiło rozmowy z ich
szefami, którzy wiedzą, że prezydent dysponuje środkami, aby zrealizować swe deklaracje. To
ważny czynnik globalnej konkurencji, która rozgrywa się głównie między metropoliami.

Natomiast porażką minionego dwudziestolecia było zaniechanie względnie pro-
stych – bo ustrojowych, a nie inwestycyjnych – sposobów na poprawienie naszych szans
w owej konkurencji. Wyobraźmy sobie VIP-a z ważnej korporacji, który osiedlił się na przy-
kład na zielonych obrzeżach Warszawy, ale nie może w sensownym czasie dojechać do pracy
ani dowieźć dzieci do dobrej szkoły. Nasze obszary metropolitalne są niezaplanowane prze-
strzennie, niezhierarchizowane inwestycyjnie, niezbilansowane finansowo. A przecież to naj-
ważniejsze, a przy tym najtrudniejsze do zarządzania obszary w państwie, wymagają zatem
szczególnej uwagi i innych rozwiązań ustrojowych niż rozwiązania dla obszarów „ziemskich”,
na których skupiła się reforma z 1999 roku.

Dlatego Unia Metropolii Polskich domaga się utworzenia regionów metropoli-
talnych i miejskich. Wiemy, jak to zrobić: poprzez łączenie powiatów na obszarze metropo-
litalnym. Powstałaby specjalna kategoria powiatu o zadaniach planistyczno-rozwojo-
wo-innowacyjnych, przejętych głównie od województwa i administracji rządowej. Regiony
metropolitalne są normą w innych krajach. Musi je mieć także Polska, aby poprawić swe
szanse w globalnej konkurencji.

Paweł Adamowicz, 
prezes zarządu Unii Metropolii Polskich,

prezydent Gdańska
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Witold Krochmal
– prezes zarządu Unii Miasteczek Polskich,
burmistrz Wołowa

Szanowni Państwo,

O królu Kazimierzu Wielkim mówiono, że zastał Polskę drewnianą, a pozostawił
murowaną. Co należałoby powiedzieć o samorządzie terytorialnym, który w ciągu 20 lat
razem z milionami mieszkańców naszych miast i wsi doprowadził do tego, że Polska, zwłasz-
cza Polska lokalna, zmieniła się z kraju szarego, bezbarwnego, bez infrastruktury społecznej
oraz technicznej w kraj normalnie funkcjonujący? W kraju, w którym dzieci i młodzież cho-
dzą do nowoczesnych szkół, miasta i wioski w większości nie odbiegają wyglądem od tych
z Europy Zachodniej, normalnie funkcjonuje handel, coraz więcej jest miejsc pracy, a według
A.T. Kearney w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej z początku 2010 roku, opracowanego
według członków zarządów największych światowych firm, Polska zajmuje szóste miejsce za
Chinami, USA, Indiami, Brazylią i Niemcami. Jak nazwać ten niezwykły proces zmian, na czele
którego przez 20 lat stoi samorząd terytorialny? Najpierw jako jednoszczeblowy gminny,
a od 1999 roku jako trójszczeblowy (gmina, województwo, powiat). I choć w życiu spo-
łeczno-gospodarczym jest jeszcze wiele słabych stron, to głównie znajdują się one w ob-
szarach, które leżą poza kompetencjami samorządów lokalnych. 

Poziom funkcjonowania służby zdrowia, PKP, instytucji zaopatrujących nas w prąd
i gaz, zła jakość dróg, brak autostrad ciągle jeszcze odbiegają od oczekiwań społecznych.
Ostatnie zimowe miesiące pokazały, jak zaległości w finansowaniu infrastruktury wpływają
negatywnie na poziom świadczonych usług przez instytucje, które powinny nam dostarczać
prąd, gaz. Myślę, że gdyby te zadania były realizowane przez samorząd terytorialny, pro-
blemy byłyby mniejsze, albo nie byłoby ich wcale. Samorządy terytorialne, oprócz koniecz-
ności wyrównywania poziomów funkcjonowania naszych miejscowości w stosunku do
bliźniaczych, leżących w państwach starej UE, muszą również odpowiadać na globalne wy-
zwania współczesnego świata, takie jak: wzrost konkurencyjności w globalnej gospodarce,
kryzysy ekonomiczne, problemy demograficzne, wzrost wymagań w zakresie ochrony śro-
dowiska. To, że Polska jest państwem coraz mocniejszym, sprawnie funkcjonującym, w dużej
części jest zasługą samorządu terytorialnego. 

Coraz więcej osób świadomie wybiera jako miejsce do życia małe miasteczka,
których gospodarka oparta jest głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach oraz rol-
nictwie. To dowód na to, że ludzie doceniają komfort życia, spokój, przyjazne środowisko,
stworzone przez samorządy tych miast w ostatnim 20-leciu. Coraz więcej jest również
atrakcyjnych miejsc pracy, małe miejscowości starają się zatrzymywać młodych, wykształ-
conych ludzi. Jest to realizacja w praktyce unijnej polityki spójności.

Władze lokalne zastały Polskę zdezorganizowaną, nieprzystosowaną do współ-
czesnej Europy, a po 20 latach funkcjonowania samorządów nasz kraj jest ważnym, mocnym
ogniwem współczesnej Europy. 

Witold Krochmal, 
prezes Unii Miasteczek Polskich
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Sam powiat w podziale terytorialnym pań-
stwa polskiego pojawił się już w XIV wie-
ku, zastępując dzielnice, zarządzane przez
namiestników książęcych lub królewskich,

w czasach pierwszych Piastów. Podobnie jak dzi-
siejszy powiat dzieli się na gminy, tak średniowieczne
dzielnice konstytuowały okręgi grodowe, czyli
kasztelanie, które, tak samo jak gminy w demo-

kratycznej Polsce XX wieku, poprzedzały utworzenie
jednostek obejmujących większe obszary.

W okresie rozbicia dzielnicowego podział ad-
ministracyjny Polski się utrwalał, przy czym dziel-
nice coraz częściej były zastępowane przez ziemie,
a urzędy dworskie – przez ziemskie. W XIV wieku
pojawiły się województwa z wojewodą na czele,
a kasztelanie mimo liczebnego wzrostu zaczęły upa-
dać wraz z pojawieniem się urzędu starosty, wpro-
wadzonego przez Wacława II, a utrwalonego

przez jego następcę Władysława Łokietka. Istnie-
nie kasztelanii miało coraz bardziej formalny cha-
rakter. Wobec umacniającej się funkcji starosty tra-
ciły na realnym znaczeniu. W XV wieku na znaczeniu
zaczął natomiast zyskiwać powiat jako okręg
sądu ziemskiego, co wpłynęło na jego utrwalone
związki z sądownictwem. Dzięki stopniowemu na-
bywaniu realnej władzy administracyjnej przez sta-
rostów powiaty zaczęły upodabniać się do jedno-
stek podziału administracyjnego. Powstała w tym

HISTORYCZNE 
KOLEJE WSPÓLNOT 
TERYTORIALNYCH

Do zrzeszania się w ramach wspólnot terytorialnych dążono już od wieków, czego 
przykładem choćby historyczne jednostki administracyjne, jak nom w starożytnym 
Egipcie i Mezopotamii, czy grecka polis, odpowiadające dzisiejszym powiatom. 
Uwarunkowania społeczno-polityczne wpływały na zmiany w kształcie struktur 
terytorialnych, to zarówno w Polsce, jak i innych krajach, jednostki administracyjne
trwale wpisały się w dzieje narodów

Nowe Miasto Lubawskie Fot. Krzysztof Andrzejczak, zbiory własne

Małgorzata Szerfer
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okresie siatka powiatów bez większych zmian prze-
trwała czasy Rzeczpospolitej szlacheckiej aż do jej
likwidacji w wyniku zaborów.

W strukturach państw zaborczych podział ad-
ministracyjny różnych obszarów państwa polskiego
objętych wpływami rosyjskimi, austriackimi i pru-
skimi, jak i funkcjonowanie utworzonych jednostek,
bardzo się różniły. W obrębie Księstwa Warszaw-
skiego najwyższą jednostką podziału administra-
cyjnego były departamenty oraz mniejsze, utwo-
rzone dekretem księcia warszawskiego i króla sa-
skiego Fryderyka Augusta z 1807 roku, powiaty
z mianowanymi przez księcia podprefektami na cze-
le. Wówczas kiełkowały namiastki samorządności
w postaci rad powiatowych, jednak podprefekci
w decydującym stopniu podlegali poleceniom mi-
nistrów i nadzorowi prefektów zarządzających de-
partamentami. Po upadku Księstwa Warszawskiego
w Królestwie Polskim pod rządami cara Aleksan-
dra I departamenty nazwano województwami,
a mniejszą jednostką o znacznie ograniczonej roli
pozostał powiat. Pomiędzy nimi wprowadzono śred-
ni szczebel w postaci obwodów. Pozostałe ziemie
pod zaborem rosyjskim tworzyły generał-guber-
natorstwa, dzielące się na gubernie. Te na mniej-
sze prowincje, a te na powiaty. Po klęskach po-
wstania listopadowego i styczniowego podział ad-
ministracyjny był praktycznie tożsamy z podziałem
rosyjskim.

O silnym utrwaleniu powiatów w tradycjach
i historii Polski świadczy fakt, że były one obecne
we wszystkich zaborach. W zaborze pruskim obo-
wiązywała wieloszczeblowa struktura administra-
cji uwzględniająca prowincje, podległe im rejencje
i funkcjonujące w ich obrębie powiaty. Z kolei Ga-
licja, objęta zaborem austriackim, tworzyła prowin-
cję zarządzaną przez gubernatora, która dzieliła się
na cyrkuły i dystrykty, odpowiadające powiatom.
W 1865 roku zlikwidowane cyrkuły zastąpiły mniej-
sze powiaty, podlegające namiestnikowi Galicji.

Po odzyskaniu niepodległości powiaty ze sta-
rostami na czele stanowiły podstawową jednost-
kę podziału terytorialnego. Wówczas, w imię de-
mokratycznych zasad funkcjonowania samorządu
terytorialnego, każdy powiat działał w zakresie
spraw własnych i zleconych. Z powiatowych zwią-
zków samorządowych wydzielono wówczas gminy
wiejskie i miejskie, których gospodarkę również nad-
zorowały powiaty. Autonomiczność administracyjną
i przynależność samorządu terytorialnego do
ustroju Polski zagwarantował zapis w Konstytu-
cji RP z 17 marca 1921 roku, mówiący, że „dla
celów administracyjnych Państwo Polskie po-
dzielone będzie w drodze ustawodawczej na wo-
jewództwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, któ-
re będą równocześnie jednostkami samorządu te-
rytorialnego” (Dz. U. RP Nr 44, poz. 267).

Kolejne zmiany przyniósł rok 1939, kiedy to
na ziemiach wcielonych do III Rzeszy wprowadzo-
no niemiecki podział terytorialny. Utrzymana na te-
renie Generalnego Gubernatorstwa polska admi-
nistracja powiatowa była całkowicie podporząd-
kowana niemieckiej władzy.

Podział na województwa, powiaty i gminy stał
się faktem po II wojnie światowej. Ustawa
z 1944 roku powołała rady narodowe jako tym-

czasowe organy ustawodawcze i samorządowe,
mające status organów planowania działalności pu-
blicznej oraz kontroli nad rządowymi i samorzą-
dowymi organami wykonawczymi, jak również
organów kontroli społecznej. Dualistyczny system
administracji terenowej budowały piony admini-
stracji: rządowej i samorządowej. Taki układ prze-
trwał do 1950 roku, kiedy nowa ustawa zniosła
związki samorządu terytorialnego i jego organy wy-
konawcze oraz stanowiska wojewody, starosty, pre-
zydenta, burmistrza i wójta wraz z urzędami wo-
jewódzkimi i starostwami.

Następna reforma z okresu 1972–75 usta-
liła nową strukturę administracyjną w myśl
idei scentralizowania państwa. Istniejące powia-
ty i 17 województw zastąpiono siatką 49 woje-
wództw, wpisujących się w ideę powszechnie gło-
szonej decentralizacji. Kompetencje organów
szczebla powiatowego przejęły organy administracji
państwowej.

Dopiero 1990 rok przyniósł realną zmianę
w organizacji administracyjnej Polski, towarzyszącą

transformacji ustrojowej, przypisując samorządowi
istotny udział w kształtowaniu państwa obywa-
telskiego. 8 marca 1990 roku zaczął się nowy etap
państwowości, w którym w wyniku ustawy o sa-
morządzie terytorialnym społeczeństwo obywa-
telskie stało się nierozłączną częścią pojęcia pań-
stwa.

Utworzone wówczas gminy dowiodły wagi re-
formy i roli wprowadzonych zmian, a w konse-
kwencji – uznane za sprawdzony model jednost-
ki samorządowej – stały się wzorcem dla reak-
tywowanych w 1998 roku jako odrębne i auto-
nomiczne struktury samorządowe powiatów i wo-
jewództw, które funkcjonują i rozwijają się do dziś,
a udoskonalane dobrze wróżą przyszłości demo-
kratycznej Polski, w której społeczności „małych
ojczyzn” wspólnymi siłami dbają o rozkwit za-
mieszkiwanych terenów, dobrze znanych i szcze-
gólnie im bliskich, a przez to wartych podjęcia tru-
du oraz aktywizacji poprzez różnorodnych inicjatyw
w każdej strefie życia społeczności lokalnej.

�

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie

Dopiero 1990 rok 
przyniósł realną zmianę 
w organizacji 
administracyjnej 
Polski, towarzyszącą 
transformacji ustrojowej,
przypisując samorządowi
istotny udział 
w kształtowaniu 
państwa obywatelskiego.
8 marca 1990 roku 
zaczął się nowy etap 
państwowości

Starostwo Powiatowe w Gdańsku

Starostwo Powiatowe w Łukowie – 1937r.

Fot. Muzeum Regionalne w Świebodzinie

Fot. Arch. ZPP (2)
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Przeprowadzoną w latach 1989–1999
reformę administracyjną sygnuje kilka osób. Czy
był wśród was jakiś podział zakresu obo-
wiązków, kompetencji?

– Trudno mówić o jakiejś specjalizacji. Liderem
naszego kilkuosobowego zespołu był prof. Jerzy Re-
gulski. Moje pierwsze spotkanie z nim miało miej-
sce jesienią 1980 roku, zaś bardziej systematyczne
prace rozpoczęliśmy w 1981 roku. Wpisywały się
one w ówczesne dokonania różnych bardziej lub
mniej oficjalnych gremiów, które chciały zmian
w różnych obszarach życia; niektóre z nich dzia-
łały w ramach NSZZ „Solidarność”. Nasze prace
toczyły się w środowisku akademickim. Także
„Solidarność” miała swoje spojrzenie na samorząd
terytorialny i jej zjazd we wrześniu 1981 roku pod-
jął uchwałę w sprawie jego odtworzenia.

Od specjalizacji ważniejsze były wtedy nasze
osobiste i zawodowe doświadczenia, wiedza o tym,
jak normalne państwo powinno funkcjonować. Tak
było na etapie wstępnym, gdy na gruncie osobi-
stego światopoglądu każdy z nas musiał podej-
mować decyzje co do udziału w tych pracach, or-
ganizować badania naukowe, uczestniczyć w dys-
kusjach i zgłaszać postulaty: polityczne, ustrojo-
we, prawne, ekonomiczne i menedżerskie. Potem
pojawili się inni, między innymi w obradach Okrą-
głego Stołu uczestniczył późniejszy senator i sę-
dzia Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Po
utworzeniu rządu przez Tadeusza Mazowieckiego
pełnomocnikiem rządu ds. reformy został senator
Jerzy Regulski, po nim kierownictwo senackiej ko-
misji samorządu terytorialnego przejął Jerzy Stę-
pień, ja zaś miałem zaszczyt i przyjemność być głów-
nym autorem powstającego wtedy – jesienią
1989 roku – projektu ustawy o samorządzie te-
rytorialnym. W Senacie, gdzie ów projekt po-
wstawał, ogromną rolę odegrał marszałek Andrzej
Stelmachowski, a w Sejmie – prof. Walerian Pań-
ko, przewodniczący Komisji samorządu teryto-
rialnego.

Natomiast w późniejszych latach pojawiła się
specjalizacja, na przykład mapa podziału admini-
stracyjnego państwa w 1993 roku i w 1998 roku
była przygotowywana przez specjalistów z Komi-
tetu Zagospodarowania Przestrzennego PAN. Ale
decyzja, czy mapa miałaby nawiązywać do trady-
cji, do wcześniejszych rozwiązań terytorialnych, czy

raczej będzie się tworzyć nowy podział admini-
stracyjny, miała już charakter polityczny. Tak się
składa, że przez całe dziesięciolecie 1989–99 wpływ
osób, które rozpoczęły te prace dekadę wcześ-
niej, na kluczowe decyzje w zakresie reform ad-
ministracyjnych był bardzo duży. Jak wspomnia-
łem, Jerzy Regulski odpowiadał za reformę samo-
rządową w rządzie Mazowieckiego (1989–90), póź-
niej ta rola dwukrotnie przypadała mnie: w la-
tach 1992–1993 w rządzie Hanny Suchockiej
i w latach 1997–1999 w rządzie Jerzego Buzka.

Co do wspomnianego wyżej podziału teryto-
rialnego, wybór nie był specjalnie trudny. Niewy-
kluczone, że nowy, bardziej racjonalny podział te-
rytorialny byłby może trochę lepszy od tradycyj-
nego, do którego – co do zasady – postanowili-
śmy wracać. Bowiem ów nowy podział byłby

„lepszy” tylko teoretycznie: zostałby zatracony cały
sens tej reformy, który polegał na oddaniu władzy
społecznościom lokalnym, ludziom mieszkającym od
lat u siebie w gminie, mieście i powiecie. Takim lu-
dziom, jakimi są, z całym ich doświadczeniem, wie-
dzą dotyczącą obszaru ich zamieszkania, tradycjami,
poczuciem lokalnej tożsamości i więzi lokalnych. Dla-
tego trzeba było zaakceptować istniejący podział
gminny i odtwarzającą się – bo nigdy do końca nie
zlikwidowaną – mapę powiatową. Oddaliśmy te gmi-
ny i powiaty ich mieszkańcom i to była podstawowa
gwarancja, że reforma samorządowa spełni swo-
je cele, uda się. Przy takim założeniu również mapa
dużych województw – mimo głośnych protestów
– układała się już sama.

Jeszcze co do specjalizacji: w pracach nad re-
formą powiatowa i wojewódzką, zarówno w ro-
ku 1993, jak i w 1998, działało 14 zespołów eks-
perckich, w których uczestniczyli specjaliści z róż-
nych dziedzin: od bezpieczeństwa zbiorowego po
gospodarkę terenami. W pracach tych brali też
udział przedstawiciele rządu i środowisk samo-
rządowych.

Twórca „Planu Balcerowicza”, którego
20-lecie niedawno obchodziliśmy, powiedział,
że nie było wówczas „trzeciej drogi” i imple-
mentował to, co się sprawdziło. Czy mieliście
jakieś wzorce do naśladowania: landy, stany?

– Nie jesteśmy ani w Niemczech, ani w USA,
tylko w Polsce…

Mieliśmy Rzeczpospolitą szlachecką!
– Owszem, ale 300 lat temu. Mamy natomiast

bardzo konkretne doświadczenia z okresu mię-
dzywojennego i nieco starsze doświadczenia na zie-
miach polskich pod zaborami.

W każdym inne.
– Tak, unifikacja samorządu po zaborach na-

stąpiła dopiero w 1933 roku, ale co z tego. Mię-
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dzywojenna Polska miała rozległe i różnorodne do-
świadczenia samorządowe. Chcieliśmy – na tyle,
na ile było to możliwe, bo przecież nie chodziło
o wierną kopię samorządu przedwojennego – na-
wiązywać do tych, nie tak bardzo odmiennych tra-
dycji samorządu lokalnego, jak również do trady-
cji europejskich, z którymi polska doktryna pań-
stwowa była związana od końca XVIII wieku. To są
dwa główne systemy: francuski i środkowoeuro-
pejski, głównie niemiecki i austriacki. Ten zasób kul-
tury europejskiej w oczywisty sposób na nas od-
działywał, bo żyjemy w tym, a nie innym miejscu
naszego kontynentu.

Ale władze niemieckich landów mają
większe kompetencje niż polskie województwa.

– Pan mówi o landach, a ja głównie o samo-
rządzie lokalnym. Samorząd regionalny – woje-

wództwo – i samorząd lokalny – miasto, gmina, po-
wiat – to są zupełnie różne rzeczy. W samorzą-
dzie lokalnym chodzi o zaspokojenie zbiorowych po-
trzeb społeczności lokalnych, podczas gdy woje-
wództwo – land, to zupełnie inne piętro. W ma-
łych krajach go nie ma, bo i po co, natomiast sa-
morząd lokalny musi być wszędzie.

Polska jest jednym z sześciu dużych krajów
Unii Europejskiej, dlatego poziom regionalny jest
u nas konieczny, bo nie da się funkcjonować wy-
łącznie na poziomie samorządu lokalnego. Przy tym
Polska – z racji swojej historii ostatnich 200 lat
– ma głębokie poczucie konieczności zachowania
unitarnego charakteru państwa. Dlatego na po-
ziomie województwa nie proponowaliśmy autonomii
regionalnej jak we Włoszech, w Hiszpanii, nie wspo-
minając już nawet o odrębnej państwowości lan-
dów niemieckich połączonych w związek – bund,
a klasyczny samorząd wojewódzki, co z kolei zbli-
ża nas do rozwiązań francuskich. Francja i Polska
w związku z tym są traktowane w Unii Europej-

skiej jako kraje należące do najbardziej scentra-
lizowanych.

Zawsze sądziłem, że reforma samorządo-
wa zaczęła się od góry. Pamiętam te dyskusje
na temat liczby województw.

– To prawda i… nieprawda zarazem. Odgór-
nie ustalane są nowe reguły gry – taka jest rola
parlamentu. Ale kolejność wprowadzania reformy
samorządowej była przecież oddolna: najpierw gmi-
ny, a gdy te się ugruntowały, dopiero potem po-
wiaty i województwa.

Dziesięć lat temu był pan widzem w tym teatrze,
ale oglądał pan tylko to, co dostarczały media. A dla
nich najważniejszym tematem związanym z refor-
mą terytorialną i samorządową była gra w numer-
ki: ile województw, ile powiatów, bo mapy tak ład-
nie wyglądają w prasie czy w telewizji. Jednak znacz-
nie ważniejsze, nieporównywalnie głębsze dyskusje
dotyczyły funkcji, struktur, zadań i pieniędzy. Mniej-
sza o to, czy województw będzie 12 czy 15.

A powinno być 8!
– Właśnie, że nie powinno być 8! Wyznaczy-

liśmy granice między 12 a 25. Nie można nie za-
uważyć, że na wschód od Krakowa, Warszawy
i Gdańska nie ma w Polsce żadnego ośrodka miej-
skiego z wyraźną pozycją metropolitarną, tym-
czasem także i tam musiały powstać wojewódz-
twa. Niezależnie więc od tego, czy województw mia-
ło być 12, 15, czy 22, to Olsztyn, Białystok, Lu-
blin i Rzeszów na naszej mapie były od samego po-
czątku. Polska wschodnia potrzebuje prężnych sto-
lic regionalnych i zarazem silnych ośrodków wła-
dzy publicznej. Dlatego od początku było wiadomo,
że nie 8 województw, ale co najmniej 12–13, choć
nie więcej niż 25, bo wtedy nici z przeniesienia waż-
nych uprawnień i odpowiedzialności władzy cen-
tralnej do regionów.

Nie można działać w dwóch sprzecznych kie-
runkach naraz: z jednej strony podejście niemal ma-
tematyczne – jakaś teoretyczna racjonalizacja po-
działu administracyjnego, a z drugiej – klucza spo-
łecznego i politycznego. Tak, by z jednej strony
struktura terytorialna była jak najszerzej akcep-
towana, zaś z drugiej – by nie łamała doktryny
wprowadzanych zmian. Okazuje się, że obecna licz-
ba województw – 16 – spełnia w zasadzie ten po-
stulat, nie ma wśród nich województw małych,
z innej bajki, które stałyby się przeszkodą do głę-
bokiej decentralizacji funkcji zarządzania publicznego
w sferze polityki regionalnej: dwa największe wo-
jewództwa mają po około 5 mln mieszkańców, czte-
ry najmniejsze – po milion.

Osiągnięty wówczas kompromis polityczny i te-
rytorialny jest jednym z największych sukcesów re-
formy. Przecież poza naprawdę niewielkimi śro-
dowiskami nie ma niezadowolonych z przyjętego po-
działu, zarówno na poziomie powiatowym, jak i wo-
jewódzkim. Podział administracyjny państwa stał
się ostoją spokoju społecznego, co niekiedy trud-
no jest zauważyć, skoro nie dzieje się nic, co przy-
ciągałoby uwagę mediów. Oczywiście niektórzy uwa-
żają, że mógłby być jeszcze lepszy. Ja jednak boję
się rzeczy jeszcze lepszych. Całkowicie mi wystarczą
dobre.

Jeżdżąc po kraju widzę, że Polska się zmie-
nia, na przykład niedawno podziwiałem pięk-

nie odrestaurowane za unijne pieniądze ka-
mieniczki na rynku w Lądku Zdroju. Czy jednak
nie zmieniałaby się, gdyby pozostało 49 wo-
jewództw, jak to ustalono za Gierka?

– To, że się zmienia, jest zasługą konkretnych
ludzi, którzy mieszkają i rządzą w tych miastach,
a także uprawnień, jakie dostali w wyniku tej re-
formy. Znana jest historyjka z początku lat 90., kie-
dy to dwaj burmistrzowie polski i czeski mieli pod-
pisać porozumienie: polski z upoważnieniem swo-
jej rady miejskiej wyciąga pióro i mówi „podpisuj-
my”, a jego czeski kolega na to: „oczywiście, ale
najpierw muszę przecież zapytać w Pradze”.

Jest zawsze problemem: kogo wybieramy, ale
jeszcze większym: jakie są mechanizmy zarządza-
nia. Otóż ta reforma sprawiła, że w Polsce nie trze-
ba nikogo pytać w Warszawie. Jest ścisły podział
zadań i kompetencji między poszczególnymi seg-
mentami władzy: mamy w mieście, gminie i powiecie
samorząd lokalny, którego kontrahentem – adre-
satem działań są mieszkańcy, rodziny i mniejsze spo-
łeczności oraz samorząd województwa, który od-
powiada za politykę regionalną. Gdyby nasze wo-
jewództwa były małe, jak dawniej, to nie mieliby-
śmy ani samorządu lokalnego, ani regionalnego, bo
te małe województwa byłyby za duże na zarządzanie
sprawami lokalnymi i zarazem za małe na prowa-
dzenie polityki regionalnej, gdyż nie miałyby od-
powiedniego potencjału demograficznego i aka-
demickiego, mediów, kapitału itp. I wówczas
wszystko byłoby nadal robione z Warszawy. Tylko
dzięki temu, że przede wszystkim są one duże i jest
ich „naście”, a nie „dziesiąt”, można było proces
decyzyjny przenieść z Warszawy na poziom re-
gionalny.

A jakie kompromisy osiągnięto w innych
kwestiach?

– Kompromisy, nie zawsze najkorzystniejsze,
dotyczyły między innymi kwestii, ile będzie miast
na prawach powiatu oraz pozycji marszałka wo-
jewództwa.

Chcieliśmy, by miastami na prawach powia-
tu było jedynie 25–30 dużych miast, a jest ich 65.
Bo przywilej zostania miastami na prawach powiatu
dostały wszystkie dawne miasta wojewódzkie, nie-
zależnie od wielkości. Moim zdaniem niepotrzeb-
nie, bo miastem wyłączonym z powiatu może i po-
winno być jedynie duże miasto – w warunkach pol-
skich mające ponad 250–300 tys. mieszkańców.
Mniejsze miasta są oczywistymi centrami, stoli-
cami swoich powiatów, ale ich wyłączenie admi-
nistracyjne powoduje, że i tak niezbyt silny potencjał
instytucjonalny służący obsłudze wszystkich miesz-
kańców z tego terenu musi być jeszcze rozdzielony
między powiat ziemski a miasto wydzielone z tego
powiatu. Ale liczba miast na prawach powiatu jest
efektem osiągniętego w Sejmie kompromisu po-
litycznego.

Chcieliśmy też, by na czele sejmiku woje-
wódzkiego stał marszałek. By nie było dualizmu:
przewodniczącego sejmiku i marszałka, lecz by to
właśnie marszałek był szefem samorządu regio-
nalnego. Na ten temat w Sejmie był wielki spór
i stało się, że mamy ich dwóch, nieraz działających
w konkurencji wobec siebie. Ale nie zawsze musi
być tak, jak sobie ojcowie założyciele wymyślą.

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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A co z aglomeracjami miejskimi, na przy-
kład Silesią, o której sporo się pisze?

– Silesia to 14 miast na prawach powiatu two-
rzących Górnośląski Związek Metropolitarny, za-
mieszkałych przez 2,5 mln ludzi. Takie obszary, gę-
sto zaludnione i zurbanizowane, obejmujące duże
aglomeracje miejskie, wymagają specjalnych me-
chanizmów zarządzania, aby samorządy lokalne
z tego terenu mogły skutecznie współpracować.
Jest to konieczne, by w skali całej aglomeracji roz-
wiązywać istotne problemy, których pojedyncze
gminy czy powiaty nie są w stanie udźwignąć. Wciąż
nie ma ustawy, która tworzyłaby konieczne me-
chanizmy.

Dlaczego cały czas podkreśla pan rolę
„dołu”, czyli samorządu lokalnego?

– Bo to on jest podstawą: to są systemy lo-
kalne i regionalne, a nie odwrotnie. Tego wyma-
ga, wpisana do naszej Konstytucji, zasada po-
mocniczości: co może i powinno być odpowie-
dzialnością władz lokalnych, dopiero większe wy-
zwania powinny być podejmowane w skali regio-
nalnej czy ogólnopaństwowej. W innych krajach
naszego regionu patrzono na to z góry, w Polsce
– od dołu. Ten system był budowany krok po kro-
ku od dołu ku górze, dzięki czemu – w miarę roz-
woju potrzeb systemu zarządzania – na podsta-
wową jednostkę, jaką jest gmina, nawarstwiały się
następne.

Jednak mamy dualizm: urząd marszał-
kowski i urząd wojewódzki?

– Oczywiście występują między nimi kolizje, bo
na ich czele stoją ludzie, nie anioły. Jednak rozdział
odpowiedzialności i kompetencji między admini-
stracją rządową i samorządem jest przeprowadzony
konsekwentnie. Powstaje pytanie: czy rząd cen-
tralny poradziłby sobie bez swojego przedstawiciela
w regionie? Otóż na razie jeszcze nie. A jak będzie
w przyszłości – zobaczymy. Wojewoda to przed-
stawiciel Rady Ministrów w województwie, któ-
ry ma ściśle określone kompetencje: reprezentu-

je rząd w terenie, sprawuje nadzór nad samorzą-
dem, kontroluje wykorzystanie własności pań-
stwowej, wreszcie – odpowiada za stan porząd-
ku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego w ska-
li województwa, także – za zarządzanie w warun-
kach kryzysowych. W tym ostatnim zakresie na bie-
żąco współpracuje ze starostami w powiatach i pre-
zydentami miast na prawach powiatu.

A jak będzie za 5 czy 10 lat? Jeszcze nie wie-
my, ale niewykluczone, że samorząd wojewódz-
ki na tyle okrzepnie, że będzie mógł przejąć więk-
szość tych funkcji bez zagrożenia, że temu nie po-
doła.

Wracając do początków reformy: jakie
kompromisy osiągnięto w kwestiach finanso-
wych?

– Polska jest krajem dość biednym, więc pie-
niędzy do podziału jest znacznie mniej niż na za-
chodzie Europy. Nikt nie taił, że reforma decen-
tralizacyjna jest środkiem na racjonalizację wy-
datków publicznych, gdyż – mówiąc wprost – miej-
scowy gospodarz lepiej wydaje pieniądze, niż gdy
decyzje są podejmowane daleko. To była wielka zmia-
na, w której nie było żadnych kompromisów. Osią-
gnięto założony rezultat: gospodarzem są spo-
łeczności lokalne, a nie minister.

A kto określił, jaki procent podatku PIT
i CIT zostaje na kolejnych szczeblach samo-
rządu?

– Te wielkości były efektem kompromisu, zresz-
tą następują tu ciągłe zmiany. Nie wszyscy na przy-
kład wiedzą, że budżety powiatów, które z punk-
tu widzenia finansowego są traktowane jako naj-
słabsze ogniwo systemu, w ciągu 10 lat wzrosły
dwukrotnie.

Pieniędzy każdy ma za mało, więc dlaczego
samorząd miałby mieć ich dość. Można rzec, że
– przynajmniej do pewnego stopnia – brak środ-
ków finansowych jest rekompensowany samo-
dzielnością jednostek samorządu terytorialnego.
Dziś samorządy w szerokim zakresie współpracują
z inwestorami prywatnymi w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego i podobnych konstrukcji, co
pozwala pozyskiwać środki spoza źródeł budżeto-
wych. Od 2000, a tak naprawdę od 2004 roku są
też środki z europejskich programów struktural-
nych, więc chociaż wciąż nie można powiedzieć, że
pieniędzy nie brakuje, bo ich zawsze jest za mało,
to jest ich znacznie więcej. A dzięki temu, że poza
wydawaniem pieniędzy samorząd musiał nauczyć
się samodzielności i gospodarności, to ma coraz
bardziej profesjonalną kadrę polityczną i urzędni-
czą. To jest naprawdę inny świat niż 20 czy nawet
10 lat temu. Przed dekadą jeszcze tego nie było;
było wyłącznie finansowanie budżetowe. Obecnie
finansowanie budżetowe pozostało, bo musi być,
ale pojawiło się finansowanie projektowe, którym
zarządzają znakomici menedżerowie samorządowi.
Ta kadra wykształciła się w minionych 10 latach
w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby.

Czy w trakcie tych lat udało się coś zepsuć?
– Niemało. Na przykład fundamentalnym za-

łożeniem i mechanizmem reformy w 1998 roku była
konstrukcja tak zwanej administracji zespolonej.
Oznacza to, że starosta i wojewoda są zwierzch-
nikami służb rządowych działających na ich tere-

nie, bo za rezultat ich działania odpowiadają
przed mieszkańcami. Chodzi o policję, straż pożarną
inspekcję sanitarną, weterynaryjną i inne podob-
ne służby. Zespolenie miało polegać na tym, żeby
kierownictwo operacyjne – potrzebne zwłaszcza
wówczas, gdy coś się dzieje – pozostawało w pio-
nie, ale na co dzień te służby, inspekcje, straże pod-
legają zwierzchnictwu tego, kto odpowiada przed
mieszkańcami za stan spraw na danym terenie
– staroście lub prezydentowi miasta na prawach
powiatu, a w skali województwa – wojewodzie.
I to się nie udało, bo w Polsce, mimo stałego na-
cisku na przebudowę z państwa resortowego na
terytorialne, bo my nie żyjemy w ministerstwach,
tylko w gminie czy mieście, resorty wciąż dyspo-
nują wielką siłą.

Ten mechanizm zespolenia służb ochrony po-
rządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego
pod zwierzchnictwem starosty czy wojewody zo-
stał w znacznym stopniu przez ostatnie 10 lat ro-
zebrany. Wciąż jakiś resort usiłuje odebrać swo-
je służby, po czym mijają 2–3 lata i znowu wracają
one pod zwierzchnictwo samorządu.

To jest śmieszne, ale pokazuje jak wciąż w gło-
wach wielu ważnych ludzi w Polsce pokutuje prze-
świadczenie, że rządzenie i zarządzanie jest domeną
administracji rządowej. A gdyby to była jej dome-
na, to na przykład w Lądku Zdroju, o czym pan
wspomniał, nie byłoby odrestaurowanych kamie-
nic. Zdecydowali o tym przedstawiciele miesz-
kańców, co jest kolejnym dowodem na to, że re-
forma okazała się sukcesem, że samorządowcy czu-
ją się odpowiedzialni za swoje działania.

W Polsce jest 2,5 tys. gmin i ponad 300 po-
wiatów, czyli prawie 3 tys. jednostek, co daje kil-
kadziesiąt tysięcy polityków lokalnych i wielokrotnie
więcej urzędników. Proszę zauważyć, że przez te
20 lat było zaledwie kilka tak zwanych afer sa-
morządowych, co dowodzi jak dobrze działa kon-
trola samorządowa. Owszem, czasami wciąż zda-
rza się nepotyzm: ktoś zatrudnił szwagra, ciotkę
czy narzeczoną, natomiast na złodziejstwo w Pol-
sce nie ma przyzwolenia. W samorządach jest peł-
na przejrzystość. Wszystko jest w rękach spo-
łeczności lokalnej. Na ręce władzy bacznie spoglądają
opozycja i media.

Słyszy się narzekania na władze lokalne,
ale referendów w sprawie odwołania wójta,
burmistrza czy prezydenta jest mało. A nawet
jeśli do nich dochodzi, to często są nieważne
z braku frekwencji. To gdzie ta odpowiedzial-
ność?

– Czasem rzeczywiście władze lokalne są nie-
udolne. Ale często to gra polityczna. Ktoś chciał-
by przejąć władzę, znajduje kilku popleczników, któ-
rzy chodzą i namawiają innych na podpisywanie
wniosku o odwołanie burmistrza czy rady, ale póź-
niej się okazuje, że społeczność tego nie chce. Nie
twierdzę, że wszyscy są aniołami, ale tak naprawdę
– wbrew temu, co często się nam wmawia – Pol-
ska jest porządnym krajem. Ludzi nie interesuje bie-
ganie na jakieś zebrania; ja też nie chodzę, ale się
cieszę, jak moje miasto jest coraz ładniejsze, bar-
dziej przyjazne mieszkańcom. Ludzie bacznie to ob-
serwują i wiedzą, czego nadal brakuje, ale również
co przybyło, co działa lepiej niż poprzednio. Widzą
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Polska jest krajem dość
biednym, więc pieniędzy
do podziału jest 
znacznie mniej niż 
na zachodzie Europy. 
Nikt nie taił, że reforma 
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wydatków publicznych,
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niż gdy decyzje są 
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jak się zmienia otoczenie i doceniają starania swo-
ich władz.

Mieszkam pod Warszawą i widzę, jak się
zmienia sąsiednia miejscowość, gdy w mojej
władzom nic się nie udaje.

– Tak bywa. Ludzie często mówią: „proszę, tam
mogli, a u nas nie!”. I w pewnym momencie pań-
ski burmistrz zapewne przestanie pełnić swoją funk-
cję. A jego następcą będzie może ktoś bardziej ak-
tywny, lepiej zorganizowany, odważniejszy. Może
już ma dorobek, ale szuka nowych wyzwań, na przy-
kład był burmistrzem w innym mieście, gdzie od-
niósł sukces i może przedstawić rekomendacje swo-
ich mieszkańców.

Co należałoby jeszcze zmienić?
– Podstawowym brakiem polskiego samo-

rządu jest, wynikająca – jak sądzę – z naszego cha-
rakteru bardzo mała zdolność do współdziałania.
Do tego deficytu współdziałania dochodzą ambi-
cje poszczególnych ludzi, nieraz egoizm. Ale
w obecnym świecie nie jest już możliwy, jak to by-
wało w XIX wieku i jeszcze dawniej, izolacjonizm
komunalny: gmina będzie miała szpital czy szko-
łę dopiero jak się ludzie złożą albo ktoś to gmi-
nie zafunduje, bo przecież wtedy nie było dota-
cji państwowych, subwencji, janosikowego. A od-

ległości były jakby większe – choćby z racji sła-
bych dróg, braku połączeń kolejowych itp. – i wszyst-
ko trzeba było zrobić samemu.

Dzisiaj systemy administracyjne oparte są na
paradygmacie współpracy, bez której nie da się sku-
tecznie zarządzać, ale w Polsce zdolność do niej
jest kiepska. Ta skaza, rzekłbym mentalna, polskiego
społeczeństwa, widoczna jest też w samorządach:
starosta źle współpracuje z burmistrzami i wójtami,
szpital z sąsiednim i z przychodniami, szkoły pod-
stawowe nie potrafią się dogadać z gimnazjum i li-
ceum, i na przykład w podstawówce nauczany jest
francuski, ale wyżej już nie, bo nie ma nauczycie-
la itp.

W tym wszystkim nie chodzi o kompetencje,
pieniądze czy poziom intelektualny kadr, ale o wy-
nikającą ze współdziałania wartość dodaną. Moje
zastrzeżenia dotyczą najprostszych układów, takich
jak relacje między władzami gmin a władzami po-
wiatu, współdziałanie różnych lokalnych instytucji itp.
Trochę wysiłku, a mogłoby być lepiej i oszczędniej
zarazem. W dużej aglomeracji miejskiej: śląskiej, trój-
miejskiej, warszawskiej brak współdziałania samo-
rządów w rozwiązywaniu wspólnych problemów
oznacza katastrofę. Społeczeństwo na tym braku
współdziałania wiele traci.

Uważam, że choć współdziałania nie można na-
rzucić, to można stworzyć odpowiednie płaszczy-
zny instytucjonalne. W wielu powiatach działają do-
browolne tak zwane konwenty wójtów i burmi-
strzów, których organizatorem jest starosta.
Wszyscy co jakiś czas się spotykają i rozmawiają
o wspólnych problemach społeczności lokalnych.
Takie konwenty można utworzyć ustawowo, co bę-
dzie skłaniało do współdziałania. Wówczas żaden
z szefów samorządu nie będzie mógł powiedzieć,
że nie ma prawnych możliwości współpracy. Choć
tak naprawdę wystarczy się spotkać, porozmawiać
z kolegą i ustalić, że jeśli w podstawówce czy
w gimnazjum jest język francuski, to trzeba po-
myśleć o nauczycielu francuskiego także w liceum
– inaczej ścieżki edukacyjne urywają się. Albo okre-
ślić priorytety infrastrukturalne, by gminna dro-
ga nie kończyła się w polu sąsiada.

Oczywiście, można jeść rękami, ale wówczas
ktoś zapyta dlaczego tak jem, skoro podano nóż
i widelec. I pewnie wypowiedzą mi miejsce przy sto-
le. Jeśli lokalna społeczność się dowie, a media po-
informują o tym, że ich wójt czy burmistrz w pro-
stej sprawie nie potrafił się dogadać ze starostą,
to też mu pewnie podziękują.

Rozmawiał Robert Owczarek

– Samorząd terytorialny zaofe-
rował społecznościom lokalnym coś zu-
pełnie innego niż poprzedni, scentra-
lizowany układ terenowych ogniw
administracji państwowej. Gmina zaj-
muje w tym systemie szczególne
miejsce, bowiem jako najniższy szcze-

bel administracji publicznej, znajduje
się najbliżej ludzi i ich potrzeb. To gmi-
na odpowiada za infrastrukturę tech-
niczną oraz społeczną, dba o niepeł-
nosprawnych, pomaga pielęgnować lo-
kalne tradycje… Ustrój samorządu
terytorialnego dał społecznościom

lokalnym możliwość demokratyczne-
go wyboru swoich przedstawicieli,
a także duży stopień samodzielności
i niezależności, co z kolei daje szansę
akumulacji wypracowanych wartości
i dóbr, które należą z mocy prawa do
wspólnot gminnych.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt Lesznowoli

Co stanowi o sile samorządu i jego roli 
w rozwoju społeczeństwa polskiego 
po transformacji?

– Płatki śniegu są najdelikatniej-
szym wytworem natury, a sami wi-
dzimy, jaką mogą stanowić siłę, gdy się
połączą. Podobnie jest z samorząda-
mi. Ich siłą jest zbiorowa mądrość,
umożliwiająca wybór najlepszych ce-
lów i metod wykonawczych oraz wy-

zwalanie aktywności społecznej i roz-
budzanie wiary w sens wspólnej pra-
cy. Cenną wartością samorządów
jest też odpowiedzialność w wypeł-
nianiu mandatu wyborczego i umiejętna
transformacja trudnej sztuki rządze-
nia w najpiękniejszą sztukę służenia lu-

dziom. W efekcie nieufność ustępuje
zaufaniu, niezdecydowanie pewności,
a słabość sile. Ludzie zaczynają wierzyć
w lepszą przyszłość, a efekty wspól-
nej pracy umacniają w przekonaniu, że
zwykli ludzie są w stanie dokonywać
rzeczy niezwykłych.

Michał Boszko, starosta płocki

– O sile samorządu stanowi
świadome i zaangażowane w rozwój
lokalny społeczeństwo obywatelskie.
Celem reformy była decentralizacja
władzy – przeniesienie ośrodka de-
cyzyjności na poziom lokalny. Trans-
formacja stworzyła podstawy do

funkcjonowania inicjatyw obywatel-
skich. Ich jakość zależy jednak od woli
mieszkańców. Ludzie zbyt mało jesz-
cze zdają sobie sprawę z faktu, jak
wielki wpływ mają na to, kto jest ich
reprezentantem. Samorząd bowiem
to wspólnota mieszkańców. Im bar-

dziej świadoma i zaangażowana w roz-
wój swojej „małej ojczyzny” będzie lo-
kalna społeczność, tym silniejsze i sku-
teczniejsze w działaniu będą samo-
rządy.

Andrzej Chinalski, burmistrz Krosna Odrzańskiego 
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– O sile samorządu stanowi
głównie ilość organizacji pozarządo-
wych, a przede wszystkim oddolnych
inicjatyw, które są wynikiem samo-
rządowych postaw mieszkańców da-
nej jednostki samorządu terytorial-
nego. Po 1989 roku w Polsce kon-

kretne prawa oraz instytucje zaczę-
ły funkcjonować w praktyce. Doszło
tym samym do implementacji samo-
rządności. Obywatele odważnie ko-
rzystając ze swoich uprawnień i ak-
tywnie uczestnicząc w lokalnej de-
mokracji, wzięli sprawy w swoje

ręce i stali się gospodarzami na
swoim „lokalnym podwórku”, a wła-
dzę zaczęli postrzegać w kategorii
„my”, nie zaś „oni”.

Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski

– O sile samorządu decydują
między innymi: umiejętność wyko-
rzystania doświadczeń poprzednich ka-
dencji, wzmacnianie organizacji i kom-
petencji kadr w zarządzanej jednost-
ce, dążenie do zwiększania zaplecza
majątkowego powiatu i jego potencjału

finansowego, współpraca między
szczeblami struktury samorządowej,
szybka reakcja na potrzeby lokalnej
społeczności, racjonalna gospodarka
przestrzenią, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Stosując ten swoisty
dekalog w praktyce, jesteśmy w sta-

nie pracować efektywnie i dorosnąć
mentalnie do wymagań rzeczywisto-
ści. Świadomość wagi podejmowanych
decyzji, rozumienie roli lokalnych ini-
cjatyw, menadżerskie i realne podej-
ście do pieniądza – to podstawa sa-
morządności i gospodarności.

Jan Adam Dąbek, starosta piaseczyński

– Siłą samorządu lokalnego,
w tym oczywiście naszego, jest ak-
tywizacja środowisk lokalnych. Powiat
kutnowski w ostatnich latach akty-
wizuje mieszkańców poprzez różne-
go rodzaju spotkania, podczas których
ludzie spotykają się bezpośrednio

z przedstawicielami władz lokalnych.
Przykładem mogą być spotkania
z twórcami kultury, organizowane
w poszczególnych gminach powiatu.
Ważną rolą samorządu w rozwoju
społeczeństwa jest edukacja patrio-
tyczna. Szczególnym jej wyrazem są

ciekawie przygotowane uroczystości
rocznicowe, obejmujące między innymi
prezentacje dotyczące historycz-
nych wydarzeń, które rozgrywały się
na ziemi kutnowskiej.

Dorota Dąbrowska, starosta kutnowski

– Siła samorządu wyrasta nie tyl-
ko z zasobów materialnych, lecz tak-
że z postaw moralnych, z zachowa-
nych więzi społecznych, ze wspólno-
ty dążeń i aspiracji. Do tych głównych
czynników należy także dodać har-
monijne współdziałania władz i wszyst-

kich mieszkańców powiatu oraz obo-
pólną rozwagę i mądrość, które sku-
mulowane prowadzą do końcowego
sukcesu. Wierzę, że taka postawa bę-
dzie nam – samorządowcom – to-
warzyszyła we wszystkich sprawach,
które są istotne z punktu widzenia

mieszkańców powiatu węgrowskiego.
Mam jednocześnie nadzieję, że zechcą
Państwo odwiedzić pogranicze ma-
zowiecko-podlaskie, aby na własne
oczy ujrzeć piękno tej ziemi, doznać
życzliwości jej mieszkańców i nawią-
zać kontakty, także gospodarcze.

Krzysztof Fedorczyk, starosta węgrowski 

– Reforma samorządowa ma
sens gdy społeczeństwo będzie w sta-
nie korzystać z wprowadzanych zmian.
Dlatego, podczas przemian ustrojo-
wych nie było wątpliwości, że nasz kon-
kretny system należy budować lokal-
nie i z uwzględnieniem nie tylko tradycji

i historii, ale również – co jest bardzo
ważne – naszej mentalności. Samorząd
lokalny to podstawa demokracji.
Upodmiotowienie społeczeństwa, ja-
kie dokonało się w rezultacie rozbicia
monopolistycznego, scentralizowa-
nego państwa, i stworzenie systemu

suwerennych i samodzielnych struk-
tur samorządu terytorialnego było
zwieńczeniem walki o społeczeństwo
obywatelskie. Władze samorządowe
udowadniają, że powierzone im zada-
nia potrafią wykonywać odpowie-
dzialnie, racjonalnie i oszczędnie.

Adam Fujarczuk, starosta nyski

– Siłą samorządu są jego miesz-
kańcy. Wynika to nie tylko z naszych
doświadczeń, ale i z definicji wspólnoty
samorządowej. O sile samorządu
stanowi więc przedsiębiorczość, pra-
cowitość, wykształcenie i otwartość
jego mieszkańców. Ale nawet naj-

bardziej wartościowemu społeczeń-
stwu trzeba stworzyć dobre warun-
ki do pracy i rozwoju. Władza musi
stworzyć klimat sprzyjający rozwojowi
przedsiębiorczości, aktywności kul-
turalnej i sportowej. Socjologowie mó-
wią, że najpierw potrzebny jest kapi-

tał ludzki. Sukces samorządu zależy od
tego, czy kapitał ludzki potrafi tworzyć
więzi pomiędzy sobą, a więc, czy sta-
je się kapitałem społecznym. A ten de-
cyduje nie tylko o kondycji lokalnej spo-
łeczności, ale wpływa na rozwój ca-
łego społeczeństwa polskiego.

Ryszard Grobelny, prezydent Poznania

– Reaktywowanie samorządu
terytorialnego, czyli oddanie przez
państwo znacznej części „władztwa”
wspólnotom lokalnym, należy do naj-
ważniejszych decyzji przeobrażających
państwo. Po reformie administra-
cyjnej społeczności lokalne dostały

prawo samodzielnego zarządzania i re-
gulowania częścią spraw publicz-
nych w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność. Podstawą jest
samodzielność finansowa polegająca
na swobodnym kształtowaniu wy-
datków oraz zapewnianiu dochodów

pozwalających realizować zadania
publiczne. Dziś w rękach samorządów
leży odpowiedzialność i obowiązek
dbania o rozwój społeczno-gospo-
darczy.

Adam Kmiecik, starosta jasielski
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– Rola odbudowanej samorząd-
ności w procesie transformacji ustro-
jowej Polski jest nieoceniona. Refor-
ma tworząca trójstopniowy podział
administracyjny zainicjowała budo-
wę społeczeństwa obywatelskiego.
Wreszcie obywatele mogą w pełni

uczestniczyć w życiu społecznym i po-
litycznym oraz współdecydować
o rozwoju swoich „małych ojczyzn”.
Społeczność gmin w naszym powie-
cie podejmowała demokratyczną wal-
kę o swoje prawa szczególnie w la-
tach 1998–2001, angażując się w od-

zyskanie utraconego powiatu, które-
go twórcy reformy samorządowej
z 1998 roku nie uwzględnili na mapie
kraju. Dzięki determinacji mieszkańców
ziemi brzezińskiej 31 maja 2001 roku
powiat odrodził się na nowo, a dzień
ten ustanowiono jego świętem.

Edmund Kotecki, starosta brzeziński

– Siłą samorządu terytorialnego,
a przede wszystkim gminnego, jest
udział w nim dziesiątek tysięcy ludzi
i ich emocjonalne zaangażowanie w bu-
dowę demokracji. Samorząd jest
również istotnym czynnikiem rozwo-
ju ekonomicznego i społecznego.

Stwarza możliwości dla rozwoju ini-
cjatyw lokalnych i organizacji obywa-
telskich, a przede wszystkim stwarza
możliwość uczestniczenia we władzy
mieszkańcom. Jednak, do realizowa-
nia samorządności niezbędne są sa-
morządowe postawy. Lokalne władze

wyznaczają jedynie pewne normy, a do
społeczności powinno należeć wy-
pełnienie ich treścią. W miarę rozwoju
demokracji rozwija się też świadomość
samorządowa mieszkańców, co daje
nadzieję na ich bardziej świadomy
udział w życiu publicznym.

Kazimierz Kożuchowski, burmistrz Augustowa

– Na społeczeństwo polskie na-
leży spojrzeć przez pryzmat funkcjo-
nowania społeczności i zbiorowości lo-
kalnych. Powiat będziński jest do-
skonałym przykładem praktycznej
realizacji idei społeczeństwa oby-
watelskiego, świadomego swoich

atutów i twórczo wykorzystującego
swój potencjał. To dzięki możliwości
zaangażowania się zarówno indywi-
dualnych osób: przedsiębiorców,
twórców i animatorów kultury, eko-
logów, lokalnych liderów oraz grup
społecznych, między innymi licznie

funkcjonujących i świadomych swo-
jej dużej roli stowarzyszeń, możliwe
jest tworzenie bliskich relacji po-
między władzą a mieszkańcami oraz
budowanie zagłębiowskiej tożsamo-
ści.

Adam Lazar, starosta będziński

– Reforma administracji pu-
blicznej, przywracająca samorząd
gminny, spowodowała niewątpliwie
proces przebudowy państwa. Dzię-
ki tym zmianom samorządy uzyska-
ły osobowość prawną i ochronę kon-
stytucyjną. Zaowocowało to aktyw-

nością obywatelską oraz powzię-
ciem wielu istotnych przedsięwzięć.
Reforma samorządowa przekształci-
ła w Polsce sektor życia publicznego.
Samorząd stał się istotnym czynni-
kiem rozwoju ekonomicznego i spo-
łecznego kraju. Władza lokalna in-

westuje w oświatę, kulturę, drogi
oraz infrastrukturę komunalną. Wpro-
wadzenie reform samorządu tery-
torialnego stworzyło możliwości po-
dejmowania inicjatyw społecznych
i doprowadziło do rozwoju gospo-
darczego gmin.

Mirosław Łukowski, komisarz rządowy dla gminy Parysów

– W moim przekonaniu o sile sa-
morządu terytorialnego przesądza
jego społeczny wymiar. Należy za-
uważyć, że to wspólnota samorzą-
dowa jest podstawową komórką
kształtowania społeczeństwa oby-
watelskiego. Dualistyczna istota sa-

morządu, wyrażająca się w formule
wolności i odpowiedzialności, stano-
wi doskonałą bazę formowania ak-
tywnego obywatela i świadomego
Polaka. Od 1990 roku samorząd
jest dla każdego z nas szkołą demo-
kracji. Uczy zasad sprawowania wła-

dzy, ukazując problemy społeczne
w małej skali, ale przy zachowaniu ich
całej złożoności. Stąd powinniśmy do-
łożyć wszelkich starań w dbałości
o małe ojczyzny – nasze wspólne do-
bro.

Adam Niwiński, starosta łęczyński

– Przemiany z 1990 roku w ra-
dykalny sposób wpłynęły na struktu-
rę administracji w Polsce. Kluczowym
elementem tych przemian było wpro-
wadzenie trójstopniowego podziału
państwa, w wyniku którego w 1999
roku przywrócono powiaty. Z per-

spektywy minionych lat utworzenie ich
należy uznać za korzystne dla lokalnej
społeczności. Powiat wągrowiecki
dobrze wykorzystuje pojawiające się
szanse. Zrealizowano wiele zadań, na
które mieszkańcy czekali od lat. Sa-
morząd powiatowy zdaje codziennie

egzamin z samodzielności przed lo-
kalnym społeczeństwem. Stanowi to
inspirację do lepszego funkcjonowa-
nia w każdej dziedzinie oraz stymulu-
je władze samorządowe do jeszcze
efektywniejszych działań na rzecz
rozwoju powiatu wągrowieckiego.

Michał Piechocki, starosta wągrowiecki

– W dużej mierze o sile samo-
rządu zadecydowało wejście Polski do
UE i pozyskiwane środki finansowe na
różne przedsięwzięcia, które nie tyl-
ko wpływają na jakość życia miesz-
kańców i poprawę infrastruktury lo-
kalnej, ale także promują powiat

oraz podnoszą rangę regionu w kra-
ju, Europie i na świecie. Wyzwolona
została ludzka kreatywność, odpo-
wiedzialność i przedsiębiorczość, a
także determinacja w rozwiązywaniu
lokalnych problemów, złamano bariery
i stereotypy. Największą zdobyczą sa-

morządności są właśnie ludzie, któ-
rzy z pionierską odwagą przyjęli na
siebie odpowiedzialność za kształto-
wanie lokalnych społeczności i bu-
dowanie tożsamości „małych oj-
czyzn”. Ten cenny ludzki kapitał bę-
dzie procentował w przyszłości.

Andrzej Płonka, starosta bielski
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– Zdobycie zaufania obywateli do
władz lokalnych to wielki sukces.
Samorządy udowodniły, że potrafią
stawiać czoło nowym wyzwaniom,
mającym coraz częściej charakter glo-
balny oraz umiejętnie adaptować się
do zmieniających się realiów. Ponadto

pokazały jak szybko i skutecznie re-
agować na potrzeby mieszkańców.
Zauważalna jest też nowa jakość
w relacjach „obywatel-administracja”
– a konkretnie postrzeganie tychże
relacji na zasadach dialogu partner-
skiego. Dlatego też, mimo że rozwoju

polskiej samorządności nie należy
traktować jako sfinalizowanego, ukoń-
czonego procesu – to są solidne pod-
stawy, by sądzić, że zmiany, które
mogą nastąpić w perspektywie ko-
lejnych lat zmierzać będą w dobrym
kierunku.

Jerzy Rosół, starosta wodzisławski

– Uchwalenie ustaw wprowa-
dzających samorząd gminny w 1990
roku to przełomowe wydarzenie
w powojennej historii Polski. Ta
„konstytucja” samorządu, chociaż
w pewnym stopniu „eksperymental-
na” i niedoskonała, wprowadziła

nową jakość w trudnym procesie
zarządzania, tworzenia demokracji
i rozwoju gospodarczego kraju. Sa-
morząd gminny to struktura władzy
będąca najbliżej obywatela i najbar-
dziej znająca jego problemy i potrze-
by, bo do niej na ogół kieruje swoje

pierwsze kroki i ma z nią najczęstszy
kontakt. Często oczekiwania wobec
samorządu wykraczają poza jego
kompetencje lub możliwości, nato-
miast niewątpliwie działają mobilizu-
jąco.

Jan Rychlik, burmistrz Alwerni

– O sile samorządu stanowi
jego bliskość w odniesieniu do miesz-
kańców, lokalnych spraw i proble-
mów. Ta bliskość pozwala na dokład-
ne zdefiniowanie bieżących potrzeb
i kierunków rozwoju każdej „małej oj-
czyzny”. Siłą samorządów jest tak-

że przejawiany przez nie szacunek do
lokalnego dziedzictwa kulturowego,
do kultywowanych od lat tradycji. To
bardziej spaja lokalną społeczność, po-
maga zakorzenić się młodym pokole-
niom. Rangę danego samorządu bu-
dują przede wszystkim mieszkańcy. To

od ich aktywności zależy z jakim za-
angażowaniem pracuje lokalna ad-
ministracja i jakie osoby wybierane są
do rady miasta czy gminy. Ważne, by
ta aktywność nie ograniczała się
tylko do wyborów, ale była widocz-
na także w trakcie kadencji.

Kazimiera Tarkowska, wójt gminy Kleszczów

– Siła samorządu to przede
wszystkim potencjał społeczny. Spo-
łeczeństwo, które przekształciło się
w świadome swoich potrzeb i praw
jednostki, posiadające własne myśli,
przekonania. Mające możliwość wpły-
wu na to, co dzieje się najbliżej nich

i bezpośrednio ich dotyczy. Uczest-
nictwo mieszkańców w procesie de-
cyzyjnym, między innymi poprzez
wybór władz lokalnych, powoduje, iż
są oni aktywniejsi w życiu publicznym
i na pewno w pewnym stopniu iden-
tyfikują się z podjętymi decyzjami. Rola

społeczeństwa jest bezcenna a ak-
tywne uczestnictwo władz samo-
rządowych w życiu mieszkańców
przekłada się na trafność podejmo-
wanych decyzji chociażby w postaci
przepisów prawa miejscowego.

Stefan Traczyk, wójt gminy Celestynów

– Przede wszystkim decentrali-
zacja władzy stworzyła możliwość
podejmowania decyzji na najniższym
z możliwych szczebli władzy teryto-
rialnej, co z kolei przełożyło się na
znaczne zaangażowanie jednostek
w życie lokalnej społeczności. Bazu-

jąc na dotychczasowych doświad-
czeniach, z całą pewnością można
stwierdzić, iż to właśnie dialog na-
wiązany z mieszkańcami i wsłuchi-
wanie się w ich najpilniejsze potrze-
by pełnią ważną rolę w podejmowa-
niu decyzji dotyczących realizacji

projektów inwestycyjnych, które
z sukcesem mogą przyczyniać się do
rozwoju społeczeństwa.

Sławomir Wochna, burmistrz Koluszek

– Samorząd jest pełnym przeja-
wem demokracji – nie tylko wybie-
ramy w nim przedstawicieli do or-
ganów władzy lokalnej, lecz także na
bieżąco możemy obserwować jej
działania. Samorząd jest miejscem re-
alizacji licznych pomysłów, wspiera-

nia wielu inicjatyw, a także polem dys-
kusji i dążenia do kompromisów. Re-
forma samorządowa zaktywizowała
wielu ludzi i nauczyła poczucia odpo-
wiedzialności za losy gminy. Ludzie
wiedzą, że mogą kształtować swoje
otoczenie, że mają wpływ na decyzje

lokalne, że mogą uczestniczyć w za-
rządzaniu swoją gminą. Samorząd ma
wielki wkład w budowę społeczeństwa
obywatelskiego. Ten wpływ ludzi na
władzę został dodatkowo wzmocniony
bezpośrednimi wyborami wójta, bur-
mistrza, prezydenta.

Dariusz Woźniak, wójt gminy Rusiec

– O sile samorządu po transfor-
macji stanowi możliwość decydowa-
nia społeczeństwa poprzez swoich
przedstawicieli o kierunkach rozwo-
ju gminy. Znamy potrzeby społeczności
lokalnej i staramy się je zaspokoić. Sto
procent mieszkańców naszej gminy ma

bieżącą wodę, przebudowaliśmy
25 km dróg gminnych. Obecnie roz-
poczęliśmy duże zadanie związane z bu-
dową oczyszczalni ścieków i sieci ka-
nalizacyjnej. Ponadto systematycznie
oświetlamy drogi. Znaczną część
środków budżetowych przeznaczyli-

śmy na remonty placówek oświato-
wych. Dbamy również o renowację za-
bytków oraz pobudzamy aktywność
społeczną poprzez realizację projek-
tów na rzecz mieszkańców. Zadania,
które realizujemy są kosztowne, ale
staramy się o dofinansowania.

Krzysztof Woźniak, wójt gminy Pacyna

18

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

�





20

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WIEDZIELIŚMY, 
CZEGO CHCEMY
Rozmowa z prof. Jerzym Regulskim, współtwórcą reformy samorządowej

Panuje dosyć powszechna opinia, że re-
forma samorządowa była jedyną w pełni uda-
ną reformą, przeprowadzoną w okresie trans-
formacji ustrojowej. Co się na to złożyło?

– Nawet po roku 1989 mało kto rozumiał, że
samorząd terytorialny jest władzą publiczną i istot-
nym elementem struktury administracyjnej pań-
stwa. Traktowano go jako coś w rodzaju komite-
tów obywatelskich, które zajmują się swoimi
sprawami z najbliższego toczenia. Na szczęście nie-
wielka grupa ludzi, do której należałem, rozpoczęła
prace na ten temat dużo wcześniej. Pierwsze za-
łożenia odbudowy samorządu przedstawiłem na fo-
rum Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość
12 czerwca 1981 roku. Później ta koncepcja roz-
wijała się sukcesywnie. Studia prowadziliśmy w cią-
gu lat osiemdziesiątych, analizując polskie potrzeby
i zagraniczne doświadczenia. 

Wierzyliście, że te prace na coś się przy-
dadzą?

– Do dzisiaj nie wiem, dlaczego się w to za-
angażowaliśmy. Nikt przecież wówczas nie wierzył,
że koniec komunizmu jest bliski. Istniała jednak po-
trzeba naprawy państwa. W tamtych warunkach
możliwe były co najwyżej jakieś modyfikacje. Trak-
towaliśmy to jako zaczyn pewnego procesu prze-
mian, które może uda się przeprowadzić w na-
stępnym pokoleniu. Moi koledzy z Uniwersytetu
Łódzkiego i Polskiej Akademii Nauk mówili mi zawsze,
że choć wyglądam na inteligentnego człowieka, zaj-
muję się głupimi sprawami, które nikomu nie będą
potrzebne. Ale okazało się, że życie przyniosło nie-
spodzianki. A my wówczas wiedzieliśmy już, czego
chcemy. Jako jedna z niewielu grup przy Okrągłym
Stole mieliśmy listę postulatów do zrealizowania. 

Zostało to zaakceptowane?
– Nie. Skończyło się protokołem rozbieżności,

bo nasze tezy nie były do zaakceptowania przez ów-
czesną władzę. Naruszały kluczowe zasady ustroju. 

W jakich dziedzinach władza lokalna
sprawdza się lepiej niż centralna?

– We wszystkich. Jest, oczywiście, bliżej ży-
cia. Efektywność jej działań sprawdza się dużo szyb-
ciej, od razu bowiem działa kontrola społeczna. Wi-
dać szybko skutek wybudowania drogi, szkoły czy
oczyszczalni ścieków. Ponieważ władze lokalne są
uzależnione od wyborców, muszą się starać, żeby
byli oni zadowoleni. Ten mechanizm jest znacznie
bardziej bezpośredni niż na szczeblu centralnym.
W latach osiemdziesiątych do wodociągów pod-
łączono około 300 tys. domów. Po zmianie ustro-
ju i wprowadzeniu reformy samorządowej podłą-
czono – również w ciągu dziesięciu lat – 2,2 mln
domów. Stało się to możliwe między innymi dlatego,
że władze gminy uzyskały osobowość prawną. Ma-

jąc własny majątek, miały dostęp do kredytów ban-
kowych. Dawniej budowano tylko to, na co pozwalał
budżet centralny. Gdy powstała możliwość zacią-
gania kredytów, otwarta została nowa furtka. 

A samorządy to dosyć wiarygodny dłużnik.
– Nie może zbankrutować. Gdy byłem mini-

strem odpowiedzialnym za reformę samorządową,
mówiłem bankowcom: no, teraz będziecie mieli no-
wego klienta. A oni się ze mnie śmiali. O czym pan
mówi – pytali – o jakich pieniądzach? Obecnie ban-
ki zabiegają o takich klientów. Wymagają oni ob-
sługi bankowej rachunków, możliwości pozyskiwania
kredytów czy emisji obligacji. Powstał nowy rynek.
Gminy stały się bardzo poważnym inwestorem. Za-
chęcam socjologów, żeby zajęli się tą sprawą. Ana-
liza ewolucji potrzeb inwestycyjnych w gminach pro-
wadzi do ciekawych wniosków. Pokazuje, na czym
ludziom najbardziej w danej chwili zależy. Pierwsza
potrzeba to były wodociągi. Obok przetoczyła się
– niezależnie od władz gmin – rewolucja telefoniczna
dzięki telefonii komórkowej. W ślad za wodociągami
z pewnym opóźnieniem poszła kanalizacja. Później
budowa chodników i dróg. A teraz rozpoczyna się
budowanie aquaparków i stadionów. Obiekty kul-
turalne odsunięto na później. Ale z biegiem czasu
będą realizowane. Taka jest hierarchia potrzeb. 

A czy musimy mieć tak dużo gmin, których
jest blisko 2,5 tys., i ponad 370 powiatów?

– Gmin we Francji jest 36 tys., czyli każda
z nich jest średnio10 razy mniejsza niż w Polsce.
W tej sprawie istnieją przeciwstawne tendencje.
Im gmina mniejsza, tym jest bardziej bezpośredni,
społeczny związek między mieszkańcami i władzą.
Jednocześnie gmina nie może być za mała, bo nie
będzie miała zdolności do realizowania pewnych
usług. W Polsce gminy są duże i w wielu przypad-
kach występują tendencje do podziału gmin ze wzglę-

du na to, że jeżeli ma to być związek mieszkańców,
to ludzie muszą mieć podobne cele i priorytety.
Mamy taki bardzo widoczny konflikt w podwar-
szawskim Komorowie. To miasto chce mieć moc-
ne społeczeństwo lokalne, oparte na mieszkalnic-
twie i zielonych działkach, a funkcjonuje jako część
gminy Michałowice, która jest obszarem drobnej
działalności gospodarczej. Sprzeczność interesów
jest zbyt silna, żeby współpraca układała się dobrze.
To są problemy, które trzeba brać pod uwagę. 

Układ osadniczy Polski kształtował się od Śre-
dniowiecza. Jednym z podstawowych czynników
były potrzeby targowiskowe. To doprowadziło do
powstania wielu miasteczek. Odległość między nimi
wynikała z dostępności. Chodziło o to, żeby jednego
dnia można było dojechać do targowiska i wrócić.
W związku z tym mamy sieć miasteczek w Polsce,
położonych od siebie w odległości 30–40 km. I one
żyją. Bardzo trudno jest tworzyć powiaty, do któ-
rych wchodzą dwa albo trzy takie ośrodki. Może
znalazłbym z dziesięć powiatów, które mogłyby być
bez szkody zlikwidowane. Najważniejszą sprawą jest
jednak stabilność podziału administracyjnego jako
wartość sama w sobie. Dlatego przestańmy roz-
mawiać o zmianach. Nie należy w sposób dowol-
ny przestawiać granic miejscowości czy gmin. Te-
raz mamy presję miast, żeby przyłączać do nich są-
siednie tereny. To jest bardzo niedobre zjawisko.
Jeżeli chcemy, żeby poszczególne gminy prowadziły

Prof. Jerzy Regulski 
– prezes Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Pełnomocnik Rządu ds. Reformy
Samorządu Terytorialnego (1989/1991),
przewodniczący Rady ds. Reform 
Ustrojowych Państwa (1997/1999).
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politykę rozwojową, to muszą mieć pewność, że
ich majątek, który wygospodarowały, nie zostanie
im pewnego dnia zabrany w trybie decyzji admi-
nistracyjnej. Gmina jest przecież podmiotem pra-
wa gospodarczego. To się kwalifikuje do Trybuna-
łu Konstytucyjnego. Ta tendencja powinna być zde-
cydowanie zahamowana. 

Współpraca gmin jest natomiast pożąda-
na, prawda?

– Jak najbardziej. Kluczowy jest problem aglo-
meracji miejskich. Prace nad metropoliami zaczę-
to od złego końca. Dyskusja dotyczyła głównie tego,
ile ich ma być, czyli znowu górę wziął tryb admi-
nistracyjny. Obecne ustawodawstwo daje gminom
możliwość współpracy. Jednak nie mamy w Pol-
sce wykształconej rutyny współpracy, w związku
z tym trzeba ją jakoś sprowokować. Ustawa o aglo-
meracjach powinna być sprowadzona do tego, że
nakłada obowiązek współdziałania na obszarach zur-
banizowanych. Powinno to być określone wspól-
nym albo zharmonizowanym planem zagospoda-
rowania przestrzennego oraz wspólną strategią roz-
woju. Do tego potrzebny jest system monitorin-
gu, czyli sprawdzania, jak to działa. Uporządkowania
wymaga też sytuacja powiatów grodzkich i ziem-
skich, gdy siedziba jednego powiatu znajduje się na
terenie drugiego. Podkreślam jednak, że to jest tyl-
ko niezbędne doprecyzowanie systemu, którego
zmieniać nie trzeba, bo się sprawdził. 

A co z finansami samorządów? Warszawa
buntuje się na przykład, że musi płacić tak zwa-
ne janosikowe na uboższe gminy. Czy to jest do-
bry system? Z jednej strony obciąża przed-
siębiorcze samorządy, a z drugiej może rozle-
niwiać te mniej aktywne.

– Ale czy możemy dopuścić do tego, żeby zróż-
nicowanie dochodów na mieszkańca różnych gmin
było jak jeden do dwudziestu? Na całym świecie gmi-
ny bogatsze muszą płacić na mniej zamożne. War-
szawa, oczywiście, mogłaby za te pieniądze wy-
budować na przykład jeden most więcej, ale to pro-
wadziłoby do pogłębienia różnic regionalnych,
które i tak są zbyt duże. Trzeba temu w jakiś spo-
sób przeciwdziałać. 

A czy dostateczny jest udział samorządów
w pozyskiwaniu wpływów podatkowych? Czy na
dole nie powinno zostawać więcej pieniędzy?

– Oczywiście, że powinno. To jest jasne. Ale
co to oznacza? Trzeba wreszcie zreformować fi-
nanse publiczne. Zlikwidować te wszystkie przy-
wileje, które poszczególne grupy społeczne uzyskały.
Ja nie mam wątpliwości, że są zawody, które nisz-
czą ludzki organizm bardziej niż inne. Ludzie, któ-
rzy je wykonują, muszą więc pracować krócej. Na-
leży jednak zaplanować dla nich z góry przejście do
innej formy pracy. Weźmy dla przykładu spor-
towców. To jest zawód, w którym po trzydziest-
ce nie można wiele osiągnąć, dlatego trzeba za-
jąć się czymś innym. Przypuszczam, że nasza te-
nisistka, Agnieszka Radwańska, ma zakodowane
w głowie, co będzie robiła po zakończeniu kariery.
Policjant w wieku 35 lat może się już nie nadawać
do grupy antyterrorystycznej, więc trzeba mu dać
inną pracę, a nie emeryturę. Jeżeli górnicy chcą
wcześniej kończyć aktywność zawodową, niech ko-
palnie ufundują im dodatkowe ubezpieczenia spo-

łeczne. Niech nie żyją na emeryturze z moich skła-
dek. Jeżeli te rzeczy się uporządkuje, okaże się, że
w gminach może zostawać więcej pieniędzy. Inny
problem to podatki od rolnictwa. W tej chwili gmi-
ny rolne mają znikome dochody z PIT-ów, bo rol-
nicy tego podatku nie płacą, czyli nie łożą na swo-
ją gminę. Podatek od nieruchomości też jest nie-
uporządkowany, bo nie uwzględnia ich wartości.
Wszyscy płacą od metra kwadratowego, bez
względu na to, czy mają willę, czy chałupę. 

A jak pan widzi te zjawiska, których się
obawiano, że na szczeblu lokalnym jest spora
skłonność do układów czy nepotyzmu?

– One są wszędzie, na każdym szczeblu. To na-
wet nie jest polskie, tylko ogólnoludzkie. Winę czę-
sto ponoszą twórcy prawa, które w wielu przy-
padkach jest korupcjogenne. Prawo tworzy okazję. 

A czasami rodzi konflikty. 
– To prawda. Przykładem jest problem zago-

spodarowania przestrzennego. Władza jakoś nie
chce tego uporządkować, ulegając naciskom róż-
nych lobby. Na przykład automatyczne odrolnienie
ziemi w miastach jest ogromnym błędem, za któ-
ry Polska zapłaci. Wszystkie grunty zostały uzna-
ne za tereny budowlane. To gdzie będzie dewelo-
per budował? Tam, gdzie działki są najtańsze, czy-
li na obrzeżach czy gdzieś po kątach. Po wybudo-
waniu domów zażąda od gminy, żeby mu to urzą-
dzić, czyli wybudować infrastrukturę. Ponadto po-
wstaną przedziwne układy urbanistyczne. Nałożyła
się bowiem na to likwidacja zezwoleń na budowę.
Spowoduje ona miliony konfliktów sąsiedzkich. Są-
siad o podjęciu inwestycji za jego płotem będzie się
dowiadywał dopiero wtedy, gdy wjadą koparki. Nie
będą potrzebne decyzje administracyjne, to nawet
nie będzie przeciwko czemu protestować. 

Ustawodawcom chodziło zapewne o uwol-
nienie przedsiębiorczości z ograniczeń biuro-
kratycznych.

– Ale to jest niszczenie dobra wspólnego.
W żadnym kraju nie ma sytuacji, w której każdy bu-
duje, co chce. Trzeba usprawnić wydawanie ze-
zwoleń na budowę i stworzyć plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Gdy będzie określone, co
wolno budować na danym obszarze, zezwolenie po-
winno być wydawane automatycznie. Gminy nie
chcą tworzyć planów zagospodarowania prze-
strzennego, bo to kosztuje i jest kłopotliwe. Po co
mają sobie same ograniczać swobodę? Plan po-
winien być dla całego obszaru gminy, a nie dla po-
jedynczych działek. W PRL-u niszczono własność
prywatną, teraz wahadło odbiło w drugą stronę.
Jeżeli coś mam, to wolno mi z tym robić wszyst-
ko. A to jest nieprawda. Decyzje sądów admini-
stracyjnych wydają mi się w wielu przypadkach
szkodliwe. Trzeba odróżnić prawo własności od pra-
wa użytkowania. Pan ma młotek i może pan go dać
innej osobie, albo sprzedać. Nie może pan jednak
rozbić komuś głowy. Podobnie jest z samochodem.
Może pan się nim posługiwać tylko zgodnie z prze-
pisami o ruchu drogowym. Z gruntem jest to samo.
Sposób jego użytkowania musi być podporządko-
wany dobru wspólnemu. 

Niedługo wybory samorządowe. Ja ob-
serwuję takie zjawisko – coraz więcej kan-
dydatów do władz lokalnych występuje nie pod

szyldem partyjnym, tylko komitetów obywa-
telskich. Czy to pozytywna tendencja?

– Na 2,5 tys. gmin w Polsce tylko około 300
ma wójtów czy burmistrzów, którzy występują pod
szyldem partyjnym. To pokazuje, w jak niedobrym
kierunku ewoluują polskie partie. Większość kan-
dydatów uważa, że przyjęcie szyldu partyjnego to
obciążenie. Błąd polega na tym, że partie nie po-
kazują alternatywnych programów rozwoju dla spo-
łeczności lokalnych. Obywatela nie obchodzi, czy
burmistrz jest za aborcją, czy przeciwko niej, czy
za wysłaniem wojsk do Iraku, czy ich wycofaniem,
czy za wprowadzeniem euro, czy pozostaniem przy
polskiej walucie. To nie jest jego sprawa i on nie
ma na to żadnego wpływu. On ma spowodować,
żeby były dobre drogi, świeże powietrze, miejsca
pracy oraz bezpieczeństwo na ulicach. Partia po-
winna dawać alternatywę wyboru. Jedni zapro-
ponują ściągnięcie inwestorów, inni zachowanie oazy
spokoju. Badałem pod tym względem sytuację we
Francji. Gminy socjalistyczne inwestowały w żłob-
ki, przedszkola i opiekę społeczną. Gminy prawicowe
w tworzenie miejsc pracy. U nas partie lokalne nie
przedstawiają zróżnicowanych programów rozwoju. 

Ostatnio uwidacznia się coraz więcej kon-
fliktów między radami gmin i wójtami, burmi-
strzami czy prezydentami. Mieliśmy ostatnio
trzy referenda o odwołanie władz wykonaw-
czych – w Częstochowie, Łodzi i podwar-
szawskim Brwinowie. Z czego to wynika?

– W ciągu 20 lat nastąpiła ewolucja w kierunku
wzmocnienia układu wykonawczego. Odbyło się to
przy założeniu, że sprawny wykonawca zapewni re-
alizację strategii rozwoju. Nastąpiło wzmocnienie
pozycji wójta i burmistrza aż do wyborów bezpo-
średnich. Odbyło się to z jednoczesnym ograni-
czeniem uprawnień rad. W tej chwili mamy problem.
Radni są sfrustrowani, bo nie mają wpływu na de-
cyzje. Zarząd jest jednoosobowy i dysponuje ma-
jątkiem gminy. Może przedstawić własny program
rozwoju i nie liczyć się z poglądami rady. Zatrud-
nia ludzi według własnego uznania. I praktycznie jest
bardzo trudny do odwołania. Nawet jak nie dostanie
absolutorium z wykonania budżetu, nic mu nie gro-
zi. Wzmacnianie pozycji wójta czy burmistrza do-
prowadziło do sytuacji, że zbliżamy się do bardzo
niebezpiecznej granicy, za którą jest zbytnia kon-
centracja władzy w jednych rękach przy zbyt ma-
łej kontroli społecznej. Należałem do osób, które
uważały, że po wprowadzeniu wyborów bezpo-
średnich wójtów i burmistrzów należy znowelizo-
wać ustawę w celu bardzo jednoznacznego okre-
ślenie roli rady. Ona musi mieć swoje uprawnienia
do pozytywnego działania. W tej chwili to są organy
przeciwstawne. W wielu przypadkach zachowania
radnych są przedziwne, szkodliwe i utrudniające ży-
cie. Wynika to między innymi z tego, że oni nie mają
co robić. Wobec tego manifestują swoje działania,
żeby komuś dołożyć. To wymaga przemyślenia.
Mamy niestabilną lokalną administrację. Jest wie-
le osób mądrych i doświadczonych, ale są uzależ-
nieni od woli wójta. To trzeba załatwić, bo to jest
kwestia zaufania społecznego, bez którego samo-
rząd nie może funkcjonować.

Rozmawiał Czesław Rychlewski
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Wróćmy do początków prac nad reformą
administracyjną. Jaką rolę w jej kształtowa-
niu odegrała tradycja samorządowa w Polsce,
a jaką wady systemu peerelowskiego, które
twórcy reformy chcieli wyeliminować?

– Przede wszystkim uważnie czytaliśmy usta-
wę o samorządzie terytorialnym z 1933 roku, re-
gulującą kwestie gmin wiejskich, miast i powiatów,
która była dla nas istotnym punktem odniesienia.
Głębiej w zasadzie nie sięgaliśmy, choć oczywiś-
cie mieliśmy w świadomości ustawę o miastach
z 1791 roku, austriackie i pruskie rozwiązania sa-
morządowe, lecz te służyły podniesieniu ogólnego
poziomu kultury prawniczej. Natomiast jeśli cho-
dzi o złe dziedzictwo PRL-u, to wiedzieliśmy, że na-
szym zadaniem jest przezwyciężenie monopoli
władzy totalitarnej, których prof. Regulski wyod-
rębnia 5: monopol polityczny, władzy publicznej, mo-
nopol finansów, mienia państwowego, korpusu
urzędników.

Co jest największym sukcesem twórców
reformy samorządowej, którzy w 1989 roku od-
ważyli się zawalczyć z mechanizmami centra-
lizacji?

– Chodziło nam głównie o wyodrębnienie mie-
nia komunalnego, ustanowienie odrębnych bu-
dżetów dla jednostek samorządu terytorialnego
i wprowadzenie demokratycznych wyborów. To były
3 główne – z powodzeniem zrealizowane – cele,
jakie nam przyświecały; reszta dokonywała się nie-
jako po drodze.

Jak należy oceniać spójność powstałego
modelu samorządu terytorialnego?

– Nasz system samorządu terytorialnego cią-
gle jest odzwierciedleniem myślenia w kategoriach
społeczeństwa stanowego. Patrząc na tradycje
samorządu w Rzeczpospolitej, widzimy samorząd
miejski od XIII wieku, samorząd szlachecki w sej-
mikach powiatowych, ziemskich, samorząd w wo-
jewództwach, ale to nadal samorząd szlachecki.
Chłopi do połowy XIX wieku nie mieli żadnej re-
prezentacji. Dopiero po powstaniu styczniowym
pojawił się samorząd gminny. Do dziś obserwujemy
powstające nowe miasta, przy czym z samego fak-
tu, że dana miejscowość jest lub nie jest miastem,
merytorycznie nic nie wynika. Jednostki wiejskie

mają nawet więcej przywilejów, a mimo to ludzie
wolą mieszkać w miastach. Tu do głosu dochodzą
relikty myślenia stanowego, które sugeruje, że oby-
watel miasta jest lepszy niż mieszkaniec wsi. Te re-
likty powinniśmy zwalczać, a najlepiej służy temu
przestrzeń powiatu, bo pamiętajmy, że tradycja or-
ganizacji społeczeństwa od najdawniejszych cza-
sów zaczyna się od szerszych struktur. Tak było
w starożytnym Egipcie, w Mezopotamii, nie mó-
wiąc o tradycji greckiej, gdzie „polis” oznaczało mia-
sto wraz z okalającą je przestrzenią. To polis gra-
niczyły ze sobą, a nie miasta, które jedynie sąsia-
dowały ze sobą murami obronnymi, co miało wy-
łącznie wymiar funkcjonalny. Problemem naszego
społeczeństwa jest fakt, że mentalnie tkwimy cały
czas w grodzie, a nie w polis, podczas gdy prze-
strzenie wewnątrz i na zewnątrz murów miejskich
od zawsze stanowiły pewną całość. Taką naszą
współczesną całością jest powiat, ale niestety do-
tąd nie potrafiliśmy wypracować właściwych me-
chanizmów funkcjonowania tej nowoczesnej polis.

Doświadczenia ostatnich dwóch dekad, gło-
sy ekspertów oraz społeczna akceptacja wska-
zują, że nowy model wdrożony w wyniku re-
formy administracyjnej sprawdził się i funk-
cjonuje bez większych mankamentów, które
przy rewolucji na taką skalę trudno całkiem wy-
eliminować. Jakie usterki w funkcjonowaniu
samorządów są współcześnie najbardziej ra-
żące?

– W moim przekonaniu źle ukształtował się sys-
tem kontroli decyzji administracyjnych. Mamy sa-
morządowe kolegia odwoławcze, które powinny być
instancjami merytorycznego sprawdzania działań
wójtów, starostów, burmistrzów, marszałków,
a dodatkowo nad tym mamy nadbudowany system
sądownictwa administracyjnego. W efekcie nikt nie
kontroluje decyzji pierwszoinstancyjnych, natomiast
kontrola w 3 przypadkach ma charakter wyłącz-

KONIECZNOŚĆ WALKI
Z ANACHRONIZMAMI
Reforma samorządowa natrafiła na dobre podłoże w postaci społecznego 
zapotrzebowania na zmiany i systemowy przewrót, toteż szybko spotkała się z akceptacją.
Wiele pracy i czasu nadal wymagają zmiany mentalne w rozumieniu idei samorządności
oraz systemowe niedociągnięcia, z edukacją i wymiarem sprawiedliwości na czele. 
O historycznym tle reformy, współczesnych potrzebach zmian i perspektywach walki 
z anachronizmami hamującymi rozwój samorządności mówi Jerzy Stępień, 
współtwórca reformy o samorządzie terytorialnym

Według mnie w dającej się
przewidzieć przyszłości,
powiedzmy jednego 
pokolenia, będziemy 
obserwować zjawisko
przenoszenia pewnych
kompetencji na szczebel
powiatu, który dziś jest
jednostką niedocenianą, 
a zarazem traktowaną
nieco podejrzliwie

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

Fot. Jan Bogacz, Biuro Trybunału Konstytucyjnego



nie kasacyjny, to znaczy bada się zgodność z pra-
wem. To istotny mankament.

Czy istnieją realne szanse na wprowa-
dzenie nadzoru nad działalnością samorządów
w postaci zewnętrznego audytu, czy jest to wy-
łącznie pański postulat życzeniowy?

– Prawdę mówiąc, nie bardzo wierzę, żeby
udało się coś zrobić w tej sprawie teraz, natomiast
przyszłościowo, kiedy będziemy kłaść większy na-
cisk na zarządzanie sferą publiczną – jak najbar-
dziej, gdyż wtedy pojawi się konieczność kontroli
fachowej, zupełnej i następczej. Dopiero spełnie-
nie tych kryteriów stanowi ideał, do którego – jak
przypuszczam – będziemy jeszcze długo dojrzewać,
bo na razie nikt nie jest zainteresowany takim ob-
rotem spraw, zwłaszcza urzędnicy gmin, negatywnie
nastawieni do kontroli. Paradoksalnie może wła-
śnie fakt, że rady mają coraz mniejszą zdolność kon-
trolowania administracji wykonawczej, sprawi, że
one same z czasem będą wołały o audyt, czyli in-
strument skutecznej kontroli burmistrzów, pre-
zydentów i wójtów. To jedyny element, z którym
wiążę nadzieję: że oni będą uświadamiać sobie, że
jedynym skutecznym narzędziem rzetelnej kontroli
w rękach rady jest audyt zewnętrzny.

Co jeszcze wymaga najpilniejszych zmian
w wymiarze zarządzania jednostką teryto-
rialną?

– Chciałbym, żeby finanse samorządu były kon-
trolowane tak, jak są kontrolowane finanse spół-
ek prawa handlowego. Kontrola regionalnych izb
obrachunkowych jest obligatoryjna co 4 lata, przy
czym izby skupiają się głównie na nadzorowaniu pro-
cesu powstawania budżetów gminnych. Przepisy
antykorupcyjne obowiązujące w samorządach
osiągnęły już w moim odczuciu stopień graniczą-
cy z absurdem, co pozostawia całą masę ludzi, któ-
rzy mogliby swoje talenty oddać samorządowi, na
marginesie życia publicznego, spychając ich wy-
łącznie do działalności w sektorze prywatnym albo
w organizacjach pozarządowych, ze stratą dla sa-
morządu. Obok niedostatecznej kontroli dostrze-
gam brak wyraźnego wyodrębnienia stanowisk po-
litycznych i administracyjnych oraz brak służby cy-
wilnej w samorządzie, a to sprawia, że występu-
je dużo politycznych zawirowań na najwyższych
szczeblach hierarchii urzędniczej. Ponadto klęską
naszego państwa jest brak odpowiedniego plano-
wania przestrzennego. Do przestrzeni publicznej
wciąż nie przywiązuje się należytej wagi. I nie mó-
wię tu tylko o nieruchomościach. Brak jasnego pra-
wa zagospodarowania przestrzeni publicznej po-
woduje, że jest ona chaotyczna i brzydko zabudo-
wywana.

Spójrzmy na same tylko reklamy, szpecące
przestrzeń publiczną, której stanem jestem prze-
rażony. W takich sytuacjach żartobliwie powtarzam,
że źle przetłumaczyliśmy słowo „kapitalizm”, któ-
re kojarzy nam się z kapitałem, a w efekcie pieniądz
staje się w systemie bożkiem, podczas gdy tak na-
prawdę na Zachodzie panuje rozumienie tego
słowa od „caput”, czyli „głowy”. Żyjemy w „pie-
niężyzmie”, podczas gdy powinniśmy w „głowizmie”.
Reklama atakuje nas zewsząd, a my się na to bez-
wolnie godzimy. W Europie są natomiast państwa,
gdzie reklama przydrożna jest zakazana, a w mia-

stach ograniczona do minimum. Takie rozwiązanie
warto przyjąć za wzór, bo zaśmiecanie prze-
strzeni publicznej odbywa się na różnych poziomach
i władze lokalne sobie z tym nie radzą. Ulegają róż-
nym lobby i naciskom z wielu stron, a powinny po-
wziąć stanowcze kroki.

Czy pracownicy samorządów są wystar-
czająco dobrze przygotowani do pełnionych
funkcji? Czy wraz ze zmianami społeczno-go-
spodarczymi i cywilizacyjnymi obserwuje pan
ewolucję w zakresie roli i kompetencji kadr
samorządowych oraz ich dostosowaniu do
rzeczywistych potrzeb prawidłowej admini-
stracji?

– W tym obszarze również jest bardzo wie-
le do zrobienia. Uważam, że trzeci etap reformy,
jaki nas czeka, to reforma związana z kształceniem
kadr dla naszej administracji. Aktualnie cały ten pro-
ces rodem z PRL-u jest anachroniczny i zły. Zga-
dzam się z prof. Kuleszą, że w kształceniu kadr dla
samorządu, szczególnie na wydziałach prawa i ad-
ministracji, nic nie zrobiono od czasów PRL-u i dziś
są tego negatywne skutki. Kształcimy ludzi, któ-
rzy doskonale rozumieją mechanizmy procedural-
ne w administracji, ale nie potrafią identyfikować
istotnych problemów społecznych i znajdywać me-
tod ich skutecznego rozwiązywania, czego efektem
jest zastój i ignorancja. Brak aktywizmu urzędni-
ków samorządowych bardzo trudno będzie wyeli-
minować, bo sam zauważam bardzo poważne pro-
blemy z przekształcaniem programów studiów.
70 proc. przedmiotów na kierunku administracji
to tematyka prawnicza. Tym samym samorządy zy-
skują „gorszych” prawników, a potrzebują bardzo
dobrych radców prawnych, których zawsze sobie
znajdą, jednak jeszcze bardziej potrzebują dobrych
urzędników, których powinniśmy kształcić zupeł-
nie inaczej. Niestety w tej sferze mamy bardzo po-
ważne zaległości.

Również w obszarze szkoleń z zakresu fi-
nansowania inwestycji, gospodarowania bu-
dżetem i pozyskiwania dotacji unijnych?

– Akurat jeśli chodzi o ten ostatni aspekt, to
nie jest najgorzej. Wprawdzie jeszcze nie we wszyst-
kich miejscach w Polsce, ale potrafimy całkiem sku-
tecznie sięgać po środki europejskie. Trzeba jed-
nak pamiętać, że nie wystarczy umieć po nie się-
gnąć, ale umiejętnie je wydatkować, bo w osta-
tecznym rozrachunku liczy się efekt.

Wspomniał pan, że dzisiejszy samorządo-
wiec zatrzymał się na etapie sprzed 20 lat. To
samorządy potrzebują aktywizacji w zakresie
wzajemnej współpracy, czy raczej sami Pola-
cy, żeby bardziej włączali się w proces budo-
wania społeczeństwa obywatelskiego?

– Z tym społeczeństwem obywatelskim i ak-
tywnością ogółu społeczeństwa zawsze są pew-
ne problemy. Jednak nie ubolewałbym nad tym spe-
cjalnie, bo ludzie mają to do siebie, że potrafią się
zaktywizować, gdy społeczeństwu coś dolega. Na-
tomiast brak w naszym systemie mechanizmów,
które zachęcałyby do współpracy różne jednost-
ki samorządowe. Panuje raczej zasada konkuren-
cyjności niż współdziałania. Według mnie z tego
schorzenia jeszcze długo będziemy się leczyć. Do
tego, by umieć być sąsiadem, zarówno w wymia-

rze indywidualnym, jak i zbiorowym, jeszcze dale-
ka droga. W rozmowie na temat więzi społecznych
z Richardem Pipesem – sowietologiem mieszka-
jącym w Stanach, który dobrze zna relacje panu-
jące w obu krajach – usłyszałem, że jeśli Amery-
kanin ma jakiś problem, to idzie z nim do sąsiada,
ale Rosjanin nigdy. W Polsce sprawdza się myśl
prof. Sztompke, że jak Polak ma problem, od razu
żąda, żeby Warszawa go rozwiązała. To obrazuje,
że niewiele potrafimy zrobić wspólnie, z sąsiadem.
Nie umiemy tworzyć i zagospodarowywać prze-
strzeni w porozumieniu z innymi.

Mnie bardzo podobają się pojawiające się u nas
inicjatywy, obchodzone od lat w Europie, jak
dzień sąsiada czy święto ulicy. Wydaje mi się, że
jeśli chcemy budować społeczeństwo obywatelskie,
powinniśmy promować podstawowe więzi prosą-
siedzkie, pokazywać, co możemy zrobić wspólnie
z sąsiadem, i wtedy się okaże, że razem możemy
zdziałać wiele, ale gdzieś jest pewna bariera. Żeby
ją pokonać, musimy stworzyć pewną strukturę po-
nadsąsiedzką. Wtedy powstanie myśl o organiza-
cji obywatelskiej, a w efekcie o przejęciu władzy albo
partycypowaniu we władzy. Tak sobie wyobrażam
ten proces; raczej nie wierzę w żadne dekrety, na-
woływania centralne.

Wszystkie badania socjologiczne wskazują, że
podstawowym deficytem społecznym w polskich
realiach jest deficyt zaufania. W tym obszarze mamy
wiele do nadrobienia, co wynika już z czasów oku-
pacji, jak i późniejszych – komunistycznych.

To pokazuje konieczność zmian w wymia-
rze mentalnym. Jak na tym poziomie społe-
czeństwo przyjęło reformę administracyjną
i zdało egzamin z odnalezienia się w nowej rze-
czywistości?

– Społeczeństwo samo zobaczyło, że reforma
samorządowa dała efekty. Przekonaliśmy się, że nie
ze wszystkimi sprawami trzeba jechać do War-
szawy, że gros problemów można rozwiązać na
szczeblu lokalnym. Jednak moim zdaniem władza
lokalna nie potrafiła się wyzbyć sztafażu władzy ko-
munistycznej, pokazującej obywatelom gdzie jest
ich miejsce. Nawet wśród młodych ludzi spotykam
się z przekonaniem, że mamy stosunek do władzy
na zasadzie układu wertykalnego, a nie horyzon-
talnego. Obywatel nie przychodzi do obywatela, któ-
ry pełni funkcję publiczną, lecz do władzy. Taką po-
stawę petenta mamy głęboko zakodowaną w so-
bie. Do urzędu idziemy na ugiętych nogach, pilnując,
by nie podnosić za wysoko wzroku. Zauważyłem,
że o wszystkim decyduje tak naprawdę średni per-
sonel, który często aż nadto daje odczuć swoją
wagę. Mamy bardzo wertykalną strukturę spo-
łeczeństwa, gdzie jesteśmy „my” tu na ziemi i wła-
dza, czyli nierozumiejący nas „oni” na górze. Wła-
śnie ta mentalna piramida wymaga zburzenia
w pierwszej kolejności. Sam powtarzam studen-
tom, że trzeba dokonać rzutu tej piramidy na płasz-
czyznę, wówczas się okaże, że relacje powinny być
horyzontalne. Odwrotny układ wynika w dużej mie-
rze z niezrozumienia zasady pomocniczości, a po
części z wygodnictwa, które powinniśmy prze-
zwyciężać. Czasami jesteśmy skłonni do heroicz-
nych czynów w sytuacjach nadzwyczajnych, ale na
co dzień mamy dużo lenia obywatelskiego.
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I nie do końca wiemy, jak wykorzystywać
narzędzia demokratyczne, które dostaliśmy…

– Mimo że w I Rzeczpospolitej czynnik oby-
watelski był bardzo silny i nikt inny nie miał w XVI,
XVII i XVIII wieku takich tradycji demokratycznych.
W XIX wieku świat absolutystyczny legł w gruzach
i nastąpił proces odbudowywania czynnika oby-
watelskiego, wówczas my niestety mieliśmy prze-
rwę w tradycji obywatelskiej, która przedłużyła się
na XX wiek. To poważne konsekwencje, ale powo-
li będą znikały. Pod warunkiem, że uświadomimy
sobie, że w centrum państwa jesteśmy my – oby-
watele, a władza jest od tego, by służyć. Pamię-
tajmy, że „minister” po łacinie znaczy „sługa”.

Można powiedzieć, że 20 lat to wciąż za
mało czasu, żeby na nowo utożsamić się z ideą
samorządności i docenić dobrodziejstwa no-
wego systemu?

– Tak, to rzeczywiście jeszcze zbyt krótki
okres. Natomiast jeśli miałbym zwrócić uwagę na
podstawowe niedomagania państwa, zwróciłbym
uwagę na największe deficyty w zakresie wymiaru
sprawiedliwości i szkolnictwa wyższego, które są
po prostu anachroniczne. Aktualny system szkol-
nictwa wyższego jest przestrzenią głębokiej nie-
sprawiedliwości społecznej, gdyż premiowani są
studenci lepiej sytuowani, którzy mają lepszy back-
ground rodzinny, podczas gdy studenci, którym
zabrakło paru punktów, by dostać się na uczel-
nię państwową, muszą płacić wysokie czesne
w uczelniach prywatnych. Na poziomie uniwer-
syteckim zbudowaliśmy system niesprawiedliwości
społecznej. Jak najszybciej powinniśmy się też upo-
rać z anachronicznym systemem wymiaru spra-
wiedliwości, choć – przyznaję – nie jestem tu wiel-
kim optymistą, ponieważ zauważam, że im bar-
dziej jakaś struktura publiczna jest anachroniczna,
tym lepiej nadaje się na bastion obrony intere-
su grupowego. Bo jeśli coś jest bardzo ana-
chroniczne, tylko nieliczni potrafią znaleźć klucz
do wykorzystania tego anachronizmu na rzec wła-
snego interesu. Niechęć do reform wynika z oba-
wy przed utratą monopolistycznej pozycji. Pa-
radoksalnie, ostatnio możemy zaobserwować, że
rząd, który niewiele robi, cieszy się olbrzymim po-
parciem społecznym. Dlaczego? Dlatego że nie
zmienia naszych uwitych gniazdeczek, w których
już się urządziliśmy. Dostosowanie się do bieżą-
cego stanu rzeczy powoduje niechęć do jakich-
kolwiek zmian.

Czy stabilna, utrwalona historycznie struk-
tura młodszych o połowę powiatów daje im
przewagę nad gminami?

– Są pewne rzeczy, których nie da się roz-
wiązać w obrębie gminy, choćby podstawowe kwe-
stie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, go-
spodarki przestrzenią. Obserwujemy, że miasta
duszą się w swoich granicach, wchodząc w pa-
radę okalającym je gminom i przyłączając część
ich terenów do swoich zasobów. Wydaje mi się,
że prędzej czy później będziemy musieli tworzyć
takie mechanizmy, które będą skutecznie roz-
wiązywały pewne problemy dopiero na poziomie
powiatu.

Według mnie w dającej się przewidzieć przy-
szłości, powiedzmy jednego pokolenia, będziemy ob-

serwować zjawisko przenoszenia pewnych kom-
petencji na szczebel powiatu, który dziś jest jed-
nostką niedocenianą, a zarazem traktowaną nie-
co podejrzliwie. Do poziomu powiatowego przesunie
się centrum dowodzenia nie dla samego miasta,
lecz dla całej historycznie ugruntowanej polis.

Zatem w pańskiej opinii powiaty, o których
dają się słyszeć głosy, że powinny być zlikwi-
dowane lub że jest ich za dużo, będą się umac-
niać i zyskiwać na znaczeniu?

– Aktualna siatka powiatów jest najprawdo-
podobniej rozwiązaniem optymalnym. W tym za-
kresie nic bym nie zmieniał, chyba że powstanie od-
dolne zapotrzebowanie. Na pewno jestem prze-
ciwnikiem likwidacji powiatów, bo co mielibyśmy zy-
skać przez takie posunięcie? Wówczas na pozio-
mie powiatu istniałaby wyłącznie administracja rzą-
dowa, a to byłaby nie tylko dziwaczna konstruk-
cja, lecz także deficyt demokracji.

Czy samorząd gminny był dobrym wzorcem
dla wprowadzenia analogicznego systemu
w skali powiatów i województw? 

– Na pewno był punktem wyjścia, wydaje mi
się, że dobrym, mimo że nie było żadnej oryginal-
nej myśli towarzyszącej budowaniu powiatów i wo-
jewództw. Było to powtórzenie rozwiązań, które
zostały wdrożone i sprawdziły się na poziomie gmi-
ny. Jednak choć nie było to specjalnie twórcze roz-
wiązanie, wprowadziło zupełnie nową jakość w za-
rządzaniu Polską lokalną. I dobrze się stało. Jed-
nak marzy mi się taki czas, żeby na poziomie wo-
jewódzkim wojewodowie byli wyłącznie przedsta-
wicielami rządu centralnego, żeby to byli funkcjo-
nariusze specjalnego korpusu państwowego prze-
noszeni z województwa do województwa. Taki fran-
cuski prefekt, wyzbyty elementów politycznych
i konkurencji z samorządem województwa, bardzo
by nam się przydał. Na razie mamy do czynienia ze
swego rodzaju dwuwładzą, która sprawia, że tak
naprawdę nie wiadomo kto jest w regionie go-
spodarzem. Wojewoda powinien jedynie nadzoro-
wać działalność samorządu wojewódzkiego pod ką-
tem interesu ogólnonarodowego jako reprezentacja
rządu, ale nie czuć się współgospodarzem terenu.
Wystarczy popatrzeć na centrum państwa, żeby
się przekonać, że z dwuwładzy nic dobrego nie wy-
nika. Konkurencja między prezydentem i premie-
rem jest przykładem marnowania energii, która mo-
głaby być spożytkowana.

Podsumowując, jak 20 lat od wdrożenia re-
formy administracyjnej, której był pan współ-
twórcą, zapatruje się pan na kondycję samo-
rządności? W jakiej mierze spełniła pokłada-
ne w niej nadzieje?

– Kierowaliśmy się wówczas pewnym impe-
ratywem obywatelskim. Skoro system totalitar-
ny wykazał nieprzydatność społeczną, trzeba było
oprzeć się o sprawdzone wzory demokracji i go-
spodarki rynkowej, stanowiące kwintesencję cy-
wilizacji grecko-rzymskiej, która stworzyła para-
dygmat politycznej kultury zachodniej. Trzeba
było przystąpić do odbudowywania własności i sa-
morządu terytorialnego o głębokich, przedchrze-
ścijańskich, tradycjach historycznych, sięgają-
cych czasów Juliusza Cezara. Postawiliśmy na od-
budowę sprawdzonych na przestrzeni dziejów

elementów życia publicznego. Podstawowe cele zo-
stały – lepiej lub gorzej – osiągnięte.

Jakie perspektywy widzi pan dla idei sa-
morządności i jej kształtu na kolejne dziesię-
ciolecia?

– Pozytywne zmiany – może niewielkie, ale
na pewno będą następowały. Sądzę, że zasada po-
mocniczości i funkcjonowanie w ramach UE będą
wymuszały współpracę jednostek samorządowych.
Natomiast w pewnym momencie może się oka-
zać, że potrzeba nowego pokolenia i nowej men-
talności. Trzeba mieć nadzieję, że setki nowych
ludzi, którzy każdego roku wchodzą w życie pu-
bliczne, zaczną dostrzegać pożytki ze współpra-
cy we wspominanym wymiarze sąsiedzkim, a pod-
stawowe struktury społeczne jakoś się ułożą
i w związku z tym w sposób naturalny zacznie na-
stępować proces odbudowywania zaufania oby-
watelskiego.

Zbliżają się wybory samorządowe. Co
może przynieść społeczeństwu wymiana władz
na szczeblu lokalnym? Jak postrzega pan
samą formułę wyborów, jak i kompetencje, któ-
re są przyznawane w ich wyniku?

– Bardzo niepokoją mnie referenda zmierza-
jące do odwołania władz na pół roku przed wybo-
rami, co ma miejsce w Częstochowie, w Łodzi. To
bardzo niebezpieczne, bo de facto oznacza to przed-
wczesne rozpoczęcie kampanii wyborczej. Przyznaję
też, że nie jestem entuzjastą samorządowego pra-
wa wyborczego, bo wybory proporcjonalne na tym
szczeblu to absurd. Proporcjonalnego prawa wy-
borczego nie rozumie nikt poza politykami, pew-
ną grupą ekspertów i nielicznymi wyjątkami w struk-
turach społeczeństwa. Nie sądzę, by ten margi-
nes przekraczał 5 proc. Jak możemy mieć zaufa-
nie do władzy, kiedy nie rozumiemy nawet me-
chanizmu jej kreowania? Przecież mechanizm de-
mokratyczny polega na wyborze ludzi, a nie ugru-
powania ani procenty. Dopóki nie zmieni się pra-
wo wyborcze, wciąż będziemy mieć przed oczami
obraz szamoczących się polityków, którzy w par-
lamencie potulnie głosują tak, jak im każą liderzy
partii, a sfrustrowani wyżywają się w mediach i ko-
misjach śledczych, które jak dotąd niczego nie wy-
kryły i nie naprawiły. Na takie absurdy nakłada się
tabloizacja i palikotyzacja, będące efektem idio-
tycznego systemu wyborczego, który silnie się trzy-
ma, służąc obronie prywatnych interesów.

Pół roku temu pierwsze kroki stawiał po-
wołany przez pana Instytut Badań i Ekspertyz
Samorządowych. Jak dziś przedstawia się
dorobek tej jednostki i jakie główne zadania
kształtują się przed nim w wyniku dotychcza-
sowych doświadczeń, analiz i sygnalizowanych
potrzeb?

– Na razie dorobek jest jeszcze niewielki. Zresz-
tą, co ciekawe, naszym Instytutem bardziej inte-
resują się instytucje zagraniczne niż polskie. Pań-
stwowa Komisja Instytucyjna Gruzji zwróciła się
do mnie o pomoc w zorganizowaniu pobytu stu-
dialnego dla jej członków, którzy zajmują się pro-
blemami konstytucji oraz samorządu. Wydajemy pu-
blikacje na temat finansów samorządowych oraz
budżetu zadaniowego, w których chcemy się
specjalizować, jak również poświęcone proble-
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– Podsumowując dekadę funk-
cjonowania powiatu grajewskiego,
mogę powiedzieć, że był to czas in-
tensywnej pracy. Dokonaliśmy wie-
lu inwestycji oraz zrealizowaliśmy
przedsięwzięcia w zakresie rozwoju
infrastruktury drogowej, zdrowotnej,

edukacyjnej. Zadbaliśmy również o ak-
tywizację osób bezrobotnych. Pod-
jęliśmy szereg działań w celu likwidacji
barier utrudniających funkcjonowa-
nie osobom niepełnosprawnym. Du-
żym osiągnięciem jest też to, że przez
dziesięć lat istnienia samorządu po-

wiatowego udało się wypracować
partnerskie zasady współpracy z sa-
morządem gminnym, gdyż jedynie
wspólna praca prowadzi do pełnego
sukcesu.

Jarosław Augustowski, starosta grajewski

Jak należałoby oceniać minioną dekadę 
w świetle osiągnięć zarządzanej przez
Panią/Pana jednostki terytorialnej?

– Rok jubileuszowy funkcjono-
wania nowych jednostek admini-
stracyjnych zaznaczony został w po-
wiecie dębickim przez niezykle waż-
ne wydarzenie, a mianowicie oddanie
do użytku nowej siedziby starostwa
powiatowego. Przenosząc wszystkie

wydziały urzędu, a dodatkowo trzy
jednostki organizacyjne z różnych
punktów miasta do jednego obiektu,
dokonano diametralnej zmiany w ob-
słudze interesantów. Nic dziwnego,
że oddany do użytku sześciokondy-
gnacyjny, nowoczesny budynek,

uwzględniający potrzeby osób nie-
pełnosprawnych oraz zmotoryzowa-
nych – dla których przygotowano
150 miejsc parkingowych – miesz-
kańcy przyjęli z dużym zadowole-
niem.To najlepszy dla nas prezent na
dziesięciolecie istnienia powiatów.

Władysław Bielawa, starosta dębicki

– Patrząc na zmiany, jakie zaszły
w gminie Słubice, zarówno w per-
spektywie dziesięciu, jak i dwudziestu
minionych lat, muszę zdecydowanie
podkreślić, iż nie był to czas straco-
ny. Zyskując samodzielność w go-
spodarowaniu i zarządzaniu gminą,

mogliśmy skupić się na realizacji za-
dań najpilniejszych i najważniejszych
z punktu widzenia wspólnoty miesz-
kańców. Decentralizacja władzy po-
zwoliła na podejmowanie inicjatyw,
wyzwań, a czasem i trudnych decy-
zji. Jednakże opłacało się. Dziś gmi-

na Słubice należy do grona najpręż-
niej rozwijających się gmin w Polsce.
Jest nowoczesna i atrakcyjna za-
równo dla mieszkańców, jak i inwe-
storów. 

Ryszard Bodziacki, burmistrz Słubic

– Czas jubileuszu to znakomity
moment na refleksję dotyczącą słusz-
ności podejmowanych decyzji, których
wiele już za nami. A jest się czym po-
chwalić. Powiat ostródzki jest lau-
reatem wielu konkursów, na przykład
Godni Naśladowania, Laur Edukacji

Samorządowej, ogólnopolskiego ran-
kingu Związku Powiatów Polskich.
W ostatnich latach mieszkańcy na-
szego regionu zauważają znaczący
rozwój powiatu za sprawą inwesty-
cji, realizacji zadań drogowych, roz-
budowy powiatowego szpitala czy też

sukcesów w oświacie. To są rzeczy-
wiste sukcesy naszego samorządu w
minionej dekadzie, które motywują
nas do dalszej pracy na rzecz miesz-
kańców powiatu ostródzkiego.

Włodzimierz Brodiuk, starosta ostródzki

– Samorządowcy na co dzień ini-
cjują działania wynikające z troski
o dobro wspólne, nacechowane tro-
ską o tworzenie coraz lepszych wa-
runków życia i pracy dla mieszkańców
powiatu. Ostatnie lata śmiało moż-
na ocenić jako ogromny sukces po-

wiatów. Dzięki poświęceniu i zaan-
gażowaniu urzędników starostw wie-
le się w Polsce zmieniło. Choć media
często pomijają informacje na ten te-
mat, obywatele widzą i doceniają
zmiany, jakie zachodzą na ich oczach.
Remontowane drogi i budynki uży-

teczności publicznej, duże nakłady
na oświatę, bezpieczeństwo, sport
i kulturę oraz nowoczesne podejście
do petentów, zgodne z europejskimi
standardami – to wszystko zasługa
samorządu, który sukcesywnie zmie-
nia obraz naszego państwa.

Jarosław Brózda, starosta bełchatowski
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matyce zagospodarowania przestrzennego – w tym
zakresie przygotowujemy studia podyplomowe.
Przyznam szczerze, że liczyłem na większe zain-
teresowanie naszą działalnością.

Jakie wnioski nasuwają się panu w od-
niesieniu do zagospodarowywania budżetów
przez samorządy i umiejętnego wydatkowania
środków finansowych, jakimi dysponują?

– Z wydatkowaniem środków publicznych sa-
morządy radzą sobie całkiem nieźle, choć cały czas
pozostaje wiele do zrobienia. Za dużo mamy dotacji
centralnych, a za mało realnych udziałów w do-
chodach, które powstają lokalnie. Wcześniej czy póź-
niej musimy pomyśleć o podatku katastralnym, bo
skoro nigdzie na świecie miasta nie rozwijają się
bez niego prawidłowo, musimy w końcu uwierzyć,

że jego brak prowadzi do nierównomiernego roz-
łożenia ciężarów publicznych w obrębie samych
miast, które przecież wypełniają przestrzeń poprzez
wzrost opłat z tytułu użytkowania wieczystego, bę-
dących erzacem podatku od wartości nierucho-
mości.

Rozmawiała 
Małgorzata Szerfer
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– Uważam, że reforma samo-
rządowa przyniosła dużo dobrego dla
społeczności lokalnej. Społeczeństwo
przez swych przedstawicieli, którymi
są radni danego szczebla samorządu,
może decydować o realizacji swoich
potrzeb. Powiat sokólski znacznie

poprawił warunki życia mieszkańców
poprzez wykonanie wielu inwestycji,
między innymi w zakresie oświaty.
Duże środki przeznaczamy na ochro-
nę zdrowia, dzięki czemu nasi miesz-
kańcy mają zapewniane dobre warunki
do leczenia. Wykonaliśmy ponad dwie-

ście kilometrów dróg powiatowych,
do czego w dużej mierze przyczyniły
się samorządy gmin z terenu powia-
tu, które wspomogły finansowo nie-
które inwestycje. W tym miejscu do-
dam, że współpracę z samorządami
gmin oceniam bardzo dobrze.

Franciszek Budrowski, starosta sokólski

– 10 lat powiatu drawskiego po-
twierdziło zasadność istnienia obec-
nego modelu samorządu terytorial-
nego. Powiat, którego pozytywny wi-
zerunek samorząd wypracowywał
latami, na trwałe wpisał się w życie
społeczno-gospodarcze ziemi draw-

skiej. Doskonalono formy współ-
pracy z samorządami miast i gmin,
a w wyniku porozumień udało się zre-
alizować szereg przedsięwzięć ma-
jących na celu ożywienie gospodar-
cze i podniesienie poziomu jakości ży-
cia mieszkańców. Nabierano też do-

świadczenia w pozyskiwaniu ze-
wnętrznych środków finansowych
umożliwiających realizację ambit-
nych zadań. Dzięki sprawnemu funk-
cjonowaniu wszystkich ogniw staro-
stwo powiatowe postrzegane jest
jako urząd przyjazny i kompetentny.

Stanisław Cybula, starosta drawski

– Powiat sokołowski to samorząd
rozwijający się, dążący do podniesie-
nia jakości realizowanych zadań usta-
wowych, którego kolejne władze
ustaliły długofalowe priorytety dzia-
łania. Inwestujemy w infrastrukturę
i kapitał ludzki, podwyższając poziom

usług w zakresie oświaty, edukacji,
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
mieszkańców. Systematycznie pozy-
skujemy pozabudżetowe środki fi-
nansowe, w tym unijne, na społecz-
no-gospodarczy rozwój naszej „ma-
łej ojczyzny”. Zatrudniamy kompe-

tentną kadrę urzędników, którzy dążą
do unowocześnienia sposobów pracy
i komunikacji z klientami urzędu. Mi-
niona dekada samorządu terytorial-
nego jest dla powiatu sokołowskiego
czasem wytężonej pracy i czasem ko-
lejnych sukcesów tej pracy.

Antoni Czarnocki, starosta sokołowski

– Kondycja lubińskiego szpitala,
powiatowych szkół i dróg dowodzi dziś
słuszności decyzji o przywróceniu po-
wiatów w Polsce. Szpital w Lubinie jest
jednym z pierwszych w kraju, w któ-
rych zakończono restrukturyzację,
a trwająca modernizacja znacznie po-

prawi i ułatwi leczenie chorych i po-
trzebujących opieki. Podjęte przez
samorząd powiatu przekształcenia
w oświacie z każdym rokiem coraz bar-
dziej dostosowane są do lokalnego ryn-
ku pracy, w tym do potrzeb najwięk-
szego pracodawcy – KGHM Polska

Miedź. Na listę inwestycji należy rów-
nież wpisać tysiące kilometrów zbu-
dowanych i wyremontowanych dróg.
Miniona dekada to okres nadrabiania
kilkudziesięciu lat zaległości i ciężkiej
pracy, która jednak pozwala nam
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Małgorzata Drygas-Majka, starosta lubiński

– Reformę samorządową oce-
niam pozytywnie, jako chyba jedyną,
która spełniła swoje cele: pobudziła
inicjatywy lokalnych społeczności,
ich wpływ na zadania realizowane
w gminie, a przez to stymulowała jej
rozwój. W minionej dekadzie udało

nam się zrealizować wszystkie za-
planowane inwestycje: infrastruktu-
rę drogową, wodociągi, budowę gim-
nazjum, dwie hale sportowe, przy-
zagrodowe oczyszczalnie ścieków
oraz przygotowanie gminy do ska-
nalizowania. Niewątpliwie negatyw-

ny czynnik reformy to ograniczenia
natury finansowej: sformalizowane
i rozbudowane procedury. Samorządy
są obarczane realizacją nowych za-
dań bez zabezpieczenia środków z bu-
dżetu. Decyzje podejmowane są poza
nimi.

Wojciech Gąsiewski, wójt gminy Płoniawy-Bramura

– Największą wartością minionej
dekady jest wyzwolenie aktywności
obywatelskiej w działaniach na rzecz
dobra wspólnego, prowadzące do
usprawnienia usług o charakterze lo-
kalnym. Drugim osiągnięciem jest in-
tensywny i zracjonalizowany pro-

gram inwestycyjny, uwzględniający
faktyczne potrzeby społeczności lo-
kalnych. Samorząd powiatowy bez-
sprzecznie przyniósł wymierne efek-
ty w zakresie porządkowania sposo-
bu i jakości realizacji potrzeb spo-
łecznych w zakresie ustawą mu

przypisanym. Tylko w jednej dziedzi-
nie – prowadzeniu szpitali – wyczerpał
on swoje możliwości efektywnego
działania. Przeprowadzenie racjonal-
nej reformy lecznictwa zamkniętego
przez powiaty uważam za niemożliwe.

Antoni Gutkowski, starosta łobeski

– Warto spojrzeć wstecz i oce-
nić na ile powierzone nam zadania,
kompetencje oraz narzędzia w jakie zo-
stały wyposażone powiaty odpowiadają
zapotrzebowaniu społecznemu i umoż-
liwiają ich sprawne funkcjonowanie.
Nikt oczywiście nie podważa sensu

istnienia samorządu powiatowego,
a tym samym słuszności wprowadzenia
reformy administracyjnej państwa, ale
my samorządowcy, jako praktycy,
dostrzegamy jeszcze kilka obszarów,
które wymagałyby zmian. Jednym
z nich jest niewątpliwie brak samo-

dzielności finansowej. W dużej mierze
powiaty ograniczone są jedynie do
przekazywania subwencji i dotacji bez
możliwości uzyskiwania dochodów
własnych. To ogranicza znacznie choć-
by skuteczność pozyskiwania środków
pomocowych z Unii Europejskiej.

Leszek Guździoł, starosta policki
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– Miniona dekada to dla nas czas
trudnych i odpowiedzialnych decyzji,
o których słuszności możemy się po
latach przekonać. Dziś wiemy, jak wie-
le udało się osiągnąć. Wykazując
szczególną aktywność w zakresie
opieki społecznej, drogownictwa,

kultury, ochrony zdrowia, powiat
nie zmarnował szansy z 1999 roku.
Zmodernizowaliśmy ponad 130 km
dróg, stworzyliśmy cykl imprez zna-
nych w całym regionie. Udało nam się
wspomóc tysiące bezrobotnych i nie-
pełnosprawnych. Powstały placówki

dla osób wykluczonych społecznie,
a pracodawcy otrzymali dofinanso-
wanie na tworzenie nowych miejsc
pracy. Zrealizowaliśmy 9 projektów
współfinansowanych z EFS, w tym
projekty stypendialne, szkoleniowe
i edukacyjne dla mieszkańców wsi.

Krzysztof Kozicki, starosta łomżyński

– Przywrócenie przed 10 laty po-
wiatów w wymiarze historycznym
nawiązuje do wielowiekowej tradycji or-
ganizacji administracji w Polsce. W wy-
miarze współczesnym spowodowało
konsolidację jednostek samorządu te-
rytorialnego, jakimi są gminy i powia-

ty. Przyczyniło się to do pełniejszego
zaspokojenia potrzeb społeczności lo-
kalnych w takich dziedzinach jak:
opieka społeczna, szkolnictwo ponad-
gimnazjalne, wspieranie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej i Policji,
a więc w dziedzinach, gdzie gminy,

zwłaszcza mniejsze, nie byłyby w sta-
nie samodzielnie podejmować takich za-
dań. Samorząd powiatowy, choć ma
przeciwników, wpisuje się komple-
mentarnie w Polskę samorządową,
gminną i wojewódzką, stanowiąc jej
„środkowe ogniwo”.

Krzysztof Habura, starosta pabianicki

– Przez minione lata gmina Stry-
ków bardzo się zmieniła. Reforma sa-
morządowa zwiększyła wpływ społe-
czeństwa na rządzenie, powstały
stowarzyszenia, wzrosła u ludzi świa-
domość tego, że sami mogą wpływać
na swój los i innych. Do sukcesów sa-

morządu należą dobre drogi, bo-
wiem gmina jako priorytetowe zadanie
przyjęła modernizację i rozbudowę
dróg lokalnych, a także rozbudowę
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Wiele szkół oraz świetlic wiejskich zo-
stało zmodernizowanych. Powstało

wiele miejsc pracy, gdyż do Stryko-
wa ściągają firmy o światowym zna-
czeniu. O atrakcyjności inwestycyj-
nej naszej gminy decyduje: dostęp-
ność komunikacyjna, zasoby i koszty
pracy, infrastruktura gospodarcza
i społeczna.

Andrzej Jankowski, burmistrz Strykowa

– Powiat mikołowski startował
praktycznie od zera, by w ciągu tych
10 lat na stałe wpisać się w świado-
mości mieszkańców i stać się trwałym
elementem mapy administracyjnej
kraju. Można powiedzieć, że miniona
dekada to powód do dumy. Udało się

stworzyć sprawnie funkcjonującą ad-
ministrację powiatową, przyjazną dla
obywatela, która dobrze realizuje in-
teres społeczności lokalnej. Jesteśmy
jednym z prężniej rozwijających się po-
wiatów w województwie śląskim. Na-
szym kapitałem są pracowici i zarad-

ni mieszkańcy, uzdolniona i pełna
energii młodzież, wspólne działające sa-
morządy. Już wyrosło pierwsze po-
kolenie, dla którego demokracja i sa-
morządność są po prostu normą. To
wszystko jest podstawą do budowy lo-
kalnego patriotyzmu.

Henryk Jaroszek, starosta mikołowski

– Minione dziesięć lat dla powiatu
kościańskiego to dobrze wykorzy-
stany czas. Determinacja samorządu
powiatu, jego współpraca z gminami,
podejmowane inicjatywy i skuteczność
w pozyskiwaniu zewnętrznych fun-
duszy pozwala, krok po kroku, mo-

dernizować naszą rzeczywistość. Cie-
szymy się, że udało nam się zmoder-
nizować sieć dróg, przebudować bazę
oświatową, stworzyć nowe placów-
ki pomocy społecznej i zmodernizować
istniejące, wyremontować szpital,
który nie ma długów, a także inwe-

stować w straż pożarną i policję. Po-
wodem szczególnej satysfakcji jest
skuteczny system wspierania osób
rozpoczynających działalność gospo-
darczą. Wsparliśmy bezzwrotnymi
dotacjami 400 osób. Podsumowując:
za nami udana dekada.

Andrzej Jęcz, starosta kościański

– Oceniając minioną dekadę,
stwierdzam z satysfakcją, że dla gmi-
ny Czernichów to kolejny ogromny
skok w rozwoju gospodarczym. Wej-
ście Polski do UE stworzyło samo-
rządom wielką szansę na ogromny po-
stęp cywilizacyjny dzięki pozyskiwanym

środkom na planowane inwestycje.
Jednak harmonijny rozwój gminy nie
byłby możliwy bez długookresowych
planów działań, akceptowanych przez
społeczeństwo. Stąd za bezwzględny
sukces w zarządzaniu należy uznać
ogromną determinację i konsekwen-

cję w realizacji przyjętego wieloletniego
planu inwestycyjnego oraz budże-
tów. Wymierne efekty w postaci po-
zyskaniu środków wywindowały naszą
gminę na czoło regionalnych i ogól-
nopolskich rankingów gmin najlepiej
wykorzystujących dotacje unijne.

Adam Kos, wójt gminy Czernichów

– Minioną kadencję, w świetle
osiągnięć mojej gminy, oceniam bar-
dzo pozytywnie. Nasz roczny budżet
to tylko 13 mln zł, a jednak wykona-
liśmy wiele inwestycji. Zakupiliśmy
sprzęt, który pozwala na właściwe
utrzymanie porządku i estetyki na ca-

łym terenie. Wszystkie miejscowości,
wchodzące w skład gminy, zyskały na
wyglądzie dzięki nowym drogom,
chodnikom, wymianie lamp ulicz-
nych, wybudowaniu nowych przy-
stanków autobusowych. Pozyskaliśmy
bardzo dużo sprzętu dla trzech jed-

nostek OSP, w tym jeden nowy sa-
mochód Ford Transit. W gminie kwit-
nie życie kulturalne i sportowe. Od-
bywają się także imprezy o randze
wojewódzkiej. Nasz największy suk-
ces to piękny zalew, zmodernizowa-
ny w ciągu jednego roku.

Zofia Kosno, wójt gminy Jastrząb
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– Ostatnich kilkanaście lat to czas
wytężonej pracy. Kilkanaście, bowiem
mam przyjemność być burmistrzem
Józefowa od 1995 roku. W tym cza-
sie miasto zdobyło wiele nagród i wy-
różnień. Najważniejszą zrealizowaną in-
westycją była rozbudowa sieci wo-

dociągowo-kanalizacyjnej, współfi-
nansowana ze środków unijnych. Jako
pierwsi w województwie mazowieckim,
już w 1998 roku, postawiliśmy na To-
warzystwo Budownictwa Społeczne-
go. Dzięki reformie oświaty, która
wprowadziła trzyletnie gimnazja, pod-

jęliśmy bardzo odważną decyzję i od kil-
ku lat naszą dumą jest Integracyjne
Centrum Sportu i Rekreacji z gimna-
zjum, halą sportową i basenem krytym.
Każdy rok przynosi kolejne dokonania,
które zmierzają do poprawy jakości ży-
cia mieszkańców.

Stanisław Kruszewski, burmistrz Józefowa

– To 10 lat ważnych decyzji, sze-
reg zrealizowanych inwestycji i kilka
przygotowanych do realizacji. To po-
zyskane środki z RPO, ZPORR, NPPDL
i inne. To wspólne z gminami remon-
ty wielu dróg, nowe chodniki, nowe
mosty, zabezpieczone groźne osuwi-

ska. Zmodernizowany Oddział We-
wnętrzny powiatowego szpitala, Kar-
diologii i Paliacji, Laboratorium, nowe
karetki i rentgen. Pikniki integracyjne,
zawody sportowe, rajdy rowerowe po
atrakcyjnych miejscach powiatu. Elek-
tronizacja powiatowych jednostek or-

ganizacyjnych i nowoczesny Wydział
Komunikacji w Starostwie. To reno-
wacja kilku zabytkowych budynków.
Stypendia dla uczniów, dodatkowe bez-
płatne zajęcia, inwestycje w szkołach
i przygotowywane Centrum Nowo-
czesnych Technologii. 

Adam Krzysztoń, starosta łańcucki

– Powiat szczecinecki wykorzy-
stał tę dekadę w maksymalny sposób.
Mając wpływ na wiele spraw lokal-
nych, ulepszyliśmy infrastrukturę
edukacyjną i warunki kształcenia
w szkołach ponadgimnazjalnych, do-
prowadziliśmy do zmian systemo-

wych w podejściu do opieki nad oso-
bami przebywającymi w Domu Pomocy
Społecznej, placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych czy też osobami nie-
pełnosprawnymi. W mojej ocenie naj-
ważniejszym osiągnięciem minionej
dekady jest to, że samorządy lokalne

zaczęły wspólnie tworzyć projekty
i programy, których celem jest roz-
wiązywanie problemów z wielu ob-
szarów, ale ponadlokalnie – zaczęliśmy
patrzeć nie na czubek własnego nosa,
ale na region lub subregion, nie na to,
co będzie jutro, ale za kilka lat. 

Krzysztof Lis, starosta szczecinecki

– W ciągu 10 lat swego istnie-
nia powiat rawicki realizował wiele
inwestycji. Najbardziej są one wi-
doczne na drogach powiatowych.
Najtrudniejszym zadaniem było
przekształcenie SPZOZ w Rawiczu
w Szpital Powiatowy spółkę z o.o.

Działania powiatu doceniane są przez
różne środowiska, na co wskazują
choćby uzyskane w ubiegłym roku
przez powiat rawicki tytuły „Samo-
rządu Przyjaznego Biznesowi 2009”,
„Powiatu przyjaznego niepełno-
sprawnym”, jak również certyfikat

PN-EN ISO 9001:2009 nadany Sta-
rostwu Powiatowemu w Rawiczu.
Uważam, że utworzenie powiatów
było ze wszech miar zasadne, gdyż
dziś pełnią one znaczącą rolę w roz-
wiązywaniu wielu potrzeb mieszkań-
ców.

Zdzisław Maćkowiak, starosta rawicki

– W ciągu 10 lat powiatu za-
pewniono sprawną organizację po-
wołanych jednostek. Zrealizowano
wiele inwestycji i remontów obiektów
publicznych, wybudowano i przebu-
dowano wiele odcinków dróg powia-
towych, w tym wyróżnione: inwe-

stycja drogowa z przejściem dla pła-
zów w RPN w Zwierzyńcu, droga do
terminala przeładunkowego LHS czy
droga Hutki-Zwierzyniec. Powiaty
ziemskie jak nasz, szczególnie doty-
ka niski system naliczania dochodów.
Wzrostowi obowiązków ustawowych

nie towarzyszą adekwatne środki
budżetowe. Mimo zaangażowania
w programy unijne i własnych osią-
gnięć, słaba samodzielność budżetowa
nie pozwala na duże projekty drogo-
we, ekologiczne czy budowę portu lot-
niczego w Mokrem.

Henryk Matej, starosta zamojski

– Miniona dekada w zarządzanej
przez mnie gminie to efektywna re-
alizacja zadań publicznych oraz za-
spokajanie podstawowych potrzeb
społecznych. Budowa nowoczesnej
hali sportowej i boiska wielofunkcyj-
nego, kompleksowa reforma gminnej

oświaty i racjonalizacji sieci szkolnej,
dokończenie procesu wodociągowa-
nia oraz budowa chodników i realizacja
programu „Odnowa wsi” to działania,
których korzyści już dostrzegli miesz-
kańcy. Potwierdzeniem tego są na-
sze wyniki i nagrody ekspertów i spo-

łeczności lokalnej: Dolnośląski Klucz
Sukcesu 2008, 65. miejsce wśród
100 najlepszych samorządów w ran-
kingu „Rzeczpospolitej” w 2009 roku
czy 8. miejsce w rankingu najlepszych
gmin województwa śląskiego i dol-
nośląskiego w 2010 roku.

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica

– Dzięki podejmowanym działa-
niom powiat lubaczowski należy do naj-
prężniej rozwijających się powiatów na
Podkarpaciu. Jednym z priorytetów
jest modernizacja dróg powiatowych,
na które w minionej dekadzie wydat-
ki wyniosły ponad 60,6 mln zł, nato-

miast najważniejszą inwestycją była
modernizacja szpitala powiatowego.
Ponadto powiat może się poszczycić
nowoczesną bazą dydaktyczną, zmo-
dernizowanymi placówkami opiekuń-
czo-wychowawczymi, domami pomo-
cy społecznej spełniającymi obowią-

zujące standardy, udostępnieniem
bezpłatnego Internetu. Jednym z is-
totnych wydarzeń minionego dzie-
sięciolecia było podpisanie umów par-
tnerskich z rejonami: jaworowskim,
żółkiewskim, fastowskim – na Ukrainie
– i z gminą Tostedt w Niemczech.

Józef Michalik, starosta lubaczowski
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– Minioną dekadę oceniam jako
pracowity okres wielu przemian,
wyzwań i inwestycji. Z satysfakcją
mogę powiedzieć, że nasz wspólny
wysiłek zaowocował widocznymi zmia-
nami w obrazie miast, wsi oraz
wzrostem społecznej aktywności

mieszkańców naszego powiatu. Dzię-
ki temu powiat bartoszycki rozwija się
intensywnie. Świadczą o tym liczne
inwestycje podejmowane na róż-
nych polach, począwszy od rozwoju
infrastruktury drogowej, na eduka-
cji kończąc. Ustawa powołująca dzie-

sięć lat temu samorząd powiatowy
była bardzo potrzebna. Myślę, że po-
winna była wejść w życie dużo wcze-
śniej, co pozwoliłoby na zapewnienie
właściwego finansowania takiej jed-
nostki samorządu, jaką jest powiat.

Jan Zbigniew Nadolny, starosta bartoszycki

– Główne zadanie samorządu po-
wiatowego, czyli zapewnienie lokalnej
społeczności dostępu do podstawo-
wych usług publicznych oraz obsłu-
gi administracyjnej, jest realizowane
– moim zdaniem – na wysokim po-
ziomie. Co najmniej nieźle poradziliśmy

sobie z wyzwaniami, jakie przyniosła
akcesja Polski do Unii Europejskiej:
dzięki unijnym funduszom zrealizo-
waliśmy i realizujemy wiele ważnych
inwestycji. Daje się jednak zauważyć
także wiele zjawisk niekorzystnych.
Wynika to głównie z faktu, że powia-

ty nie są dostatecznie uzbrojone
w mechanizmy wykonawcze, zwłasz-
cza środki finansowe. Ciągle też
ograniczane są ich możliwości kom-
petencyjne i instytucjonalne na rzecz
nowo tworzonych organów admini-
stracji rządowej.

Dariusz Olejnik, starosta sieradzki

– Przyjęta i konsekwentnie re-
alizowana strategia gminy dopro-
wadziła do zmiany wizerunku gminy,
która z typowo rolniczej zmieniła się
w przemysłowo-rolniczą. W ciągu
ostatnich lat dzięki ulokowaniu na te-
renie gminy wielu inwestycji zatrud-

nienie znalazło około 15 tys. osób
z całego regionu, a szacowana war-
tość kapitału zainwestowanego
w gminie Kobierzyce obecnie wyno-
si ponad 2 mld euro. Wpływy do bu-
dżetu pozwalają na realizację wielu
inwestycji infrastrukturalnych, dzię-

ki którym nasza gmina staje się
miejscem coraz bardziej przyjaznym
i bezpiecznym; przestrzenią, w któ-
rej się dobrze mieszka, uczy i pracuje.

Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce

– Przy założeniu, że miniona de-
kada, obejmująca blisko trzy kaden-
cje samorządu, jest efektem istotnego
zaangażowania wielu kompetentnych
ludzi, to należy ten okres ocenić jed-
noznacznie pozytywnie. Osiągnięte bo-
wiem zostały zakładane przez twór-

ców reformy cele, takie jak: wykry-
stalizowanie się wspólnoty teryto-
rialnej jako ,,małej ojczyzny’’ czy re-
alne przybliżenie mieszkańcom wielu
usług publicznych. Ponadto minionej
dekadzie towarzyszyła akcesja Polski
do Unii Europejskiej, która przełoży-

ła się na oddolne inicjatywy. Nastą-
piła wyraźna absorpcja środków unij-
nych umożliwiająca szybszy rozwój
społeczno-gospodarczy, przy jedno-
czesnej zmianie mentalności doty-
czącej efektywnego gospodarowania
tymi zasobami.

Henryk Pawlina, starosta sępoleński

– Wymiernym wskaźnikiem ob-
razującym dokonujące się zmiany jest
liczba realizowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych. Bez wątpienia fakt
wstąpienia Polski do Unii, a co za tym
idzie – możliwość dofinansowywania
inwestycji, sprawia, że miasto można

modernizować szybciej i w większym
zakresie. Dla naszego miasta okres
programowania 2007–2013 jest
szczególnie korzystny. W wyniku
ogromnej pracy całego Urzędu udało
nam się pozyskać około 60 mln zł środ-
ków unijnych, co stanowi niemal rów-

nowartość rocznych dochodów bu-
dżetowych. Dzięki temu wybudujemy
kilkanaście dróg o jakości, której nie
powstydziłyby się największe miasta
Polski, tunel pod torami kolejowymi,
miejski basen, a także wiele nowo-
czesnych obiektów kubaturowych.

Robert Perkowski, burmistrz Ząbek

Fot. Bogdan 
Śladowski

– W świetle osiągnięć naszego
samorządu minione 20 lat to okres
systematycznego rozwoju i zmiany
poziomu życia. Odzyskanie praw miej-
skich w 1994 roku przez Działoszyn
zainicjowało proces systematyczne-
go tworzenia infrastruktury, umoż-

liwiającej stały i zrównoważony roz-
wój. Mam tu na myśli inwestycje
związane z poprawą bazy oświatowo-
-sportowej oraz wielomilionowe na-
kłady na budowę sieci kanalizacyjnej
i modernizacje oczyszczalni ścieków
w Działoszynie i Trębaczewie. Ostat-

nie 20 lat dało nam przede wszyst-
kim możliwość decydowania o tym, co
jest dla nas najważniejsze i jaką ko-
lejność działań przyjąć, aby nasza gmi-
na stawała się coraz bardziej nowo-
czesna, atrakcyjna i przyjazna jej
mieszkańcom i gościom.

Krzysztof Piekarz, burmistrz Działoszyna

– Minioną dekadę oceniam po-
zytywnie. Był to okres trudny, ale
bez wątpienia dobrze wykorzystany.
W tym czasie wykonaliśmy wiele
ważnych dla mieszkańców gminy in-
westycji, których przykładem jest bu-
dowa nowoczesnej oczyszczalni ście-

ków oraz wykonanie 18 km dróg
gminnych i dojazdowych w technologii
makadan. Zrealizowaliśmy również
liczne remonty i przebudowy ulic przez
położenie nowej nawierzchni asfal-
towej. Zakończyliśmy termomoder-
nizację Przedszkola w Białej Rawskiej,

Szkoły Podstawowej w Błażejewicach
oraz wyremontowaliśmy i odnowili-
śmy Szkoły Podstawowe w Pachach
i Starej Wsi.

Bogdan Jan Pietrzak, burmistrz Białej Rawskiej
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– Miniona dekada przyniosła
wiele pozytywnych zmian, które od-
czuwają mieszkańcy powiatu ełckie-
go. Wyrażam uznanie osobom po-
święcającym swój czas i zdolności na
rzecz wspólnego dobra – radnym po-
wiatowym trzech kadencji, urzędni-

kom starostwa i jednostek podle-
głych. Radni pochodzą z różnych
kręgów społecznych, zawodowych, są
w różnym wieku, mają różne do-
świadczenia i zróżnicowane spojrze-
nie na świat – to po prostu odbicie
społeczności, która ich wybrała. Tro-

ska i odpowiedzialność, jakie towa-
rzyszyły lub towarzyszą sprawowa-
niu mandatu radnego, skłaniają do wy-
rażenia uznania i złożenia życzeń po-
wodzenia w kolejnych przedsięwzię-
ciach.

Krzysztof Piłat, starosta ełcki

– Największym naszym osią-
gnięciem jest uzyskanie samodziel-
ności powiatowej oraz przygotowa-
nie naszych instytucji do pełnienia ról
powiatowych i obsługi mieszkańców
na najwyższym poziomie. Syste-
matycznie prowadzimy inwestycje,

w tym także dofinansowane ze środ-
ków unijnych, dotyczące moderniza-
cji, budowy i rozbudowy naszych
placówek oświatowych, medycznych,
socjalnych. Dbamy o utrzymanie
dróg. Nie zapominamy także o ciągłym
budowaniu tożsamości naszej „małej

ojczyzny”. Pomimo braku dochodów
i majątku własnego nie „popadli-
śmy” w wielkie zadłużenie, utrzyma-
liśmy szpital i nadal go restruktury-
zujemy. Zatem sumując, to dobra dla
nas dekada – chociaż samodzielnie
i samorządnie trwała tylko sześć lat.

Jarosław Podziewski, starosta gołdapski

– Miniona dekada upłynęła nam
pod znakiem nauki samorządności
powiatowej. Powiaty na długo prze-
stały istnieć na mapie Polski i ich od-
rodzenie było dla nas wszystkich du-
żym wyzwaniem. Wciąż jest wiele do
zrobienia w obliczu równie wielu zadań

scedowanych na powiat, ale to napa-
wa mnie optymizmem, ponieważ sta-
wia nam nowe wyzwania, rozwija nas
i uczy. Nasza „mała ojczyzna” wciąż
ewoluuje. Sądzę, że dużym sukcesem
politycznym powiatu myśliborskiego
jest pragmatyczne podejście do wie-

lu problemów. Obecnie tworzymy
nową siedzibę dla naszego staro-
stwa, w ostatnich latach udało nam
się zbudować trzy boiska Orlik, suk-
cesywnie poprawiamy bezpieczeń-
stwo na drogach oraz wspieramy ini-
cjatywy powiatowych jednostek. 

Andrzej Potyra, starosta myśliborski

– Funkcję wójta gminy Sierpc
pełnię od 2006 roku, wcześniej pra-
cowałem w Urzędzie Gminy w Sierp-
cu jako kierownik Referatu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, mam więc ob-
raz zmian, jakie zachodziły w ciągu
ostatniej dekady. Zwiększyła sie licz-

ba dróg gminnych o nawierzchni as-
faltowej, zwodociągowano obszar
całej gminy, widoczny jest także
ogromny postęp w dziedzinie infra-
struktury oświatowej. Mam jednak
świadomość, że zarówno na terenie
gminy Sierpc, jak i innych jednostek

samorządu terytorialnego, jest wie-
le potrzeb, którym trzeba sprostać,
aby poprawić byt społeczeństwa. Po-
trzeba na to znacznych nakładów fi-
nansowych oraz chęci i zaangażo-
wania w zaspokajanie oczekiwań
mieszkańców.

Tadeusz Prekurat, wójt gminy Sierpc

–  Reforma samorządowa zde-
cydowanie zwiększyła wpływ społe-
czeństwa na rządzenie naszymi sze-
ścioma gminami. Powstało tu wiele
stowarzyszeń i fundacji. Rozpo-
wszechnia się moda na lokalny pa-
triotyzm. Tworzymy swoją kulturę, do

której wiele wnoszą reemigranci,
między innymi z Bośni, Macedonii
i Kresów Wschodnich. Do sukcesów
samorządu należą zdecydowanie do-
bre drogi. Ponadto udało nam się
zmniejszyć zadłużenie szpitala w Bo-
lesławcu z 37 mln zł na 17 mln zł oraz

doprowadziliśmy do powstania naj-
nowocześniejszego w subregionie
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Jesteśmy także współautorami uni-
kalnego na skalę kraju i Europy pro-
jektu „Modernizacja Kształcenia Za-
wodowego na Dolnym Śląsku”.

Cezary Przybylski, starosta bolesławiecki

– Reforma samorządowa od
1 stycznia 1999 roku powołała do ży-
cia powiat olecko-gołdapski, który od
1 stycznia 2002 roku decyzją Rady
Ministrów został rozdzielony na dwa
osobne powiaty. Ostatnia dekada
to budowa i ciągła aktualizacja stra-

tegii rozwoju powiatu. Dzięki umie-
jętnościom korzystania ze środków
unijnych przez pracowników staro-
stwa i podległych jednostek powiat
olecki z powodzeniem rozwija między
innymi drogownictwo, szpitalnictwo,
pomoc rodzinie, szkolnictwo ponad-

gimnazjalne oraz zmniejsza bezro-
bocie. Bardzo dobrze układa się
współpraca z samorządami gminny-
mi i wojewódzkim, która przynosi obo-
pólne korzyści i zadowolenie miesz-
kańców.

Stanisław Ramotowski, starosta olecki

– W ciągu tej krótkiej historii
swojego istnienia powiat wejherow-
ski może pochwalić się wieloma osią-
gnięciami w całym spektrum swego
działania. To przede wszystkim zre-
alizowanie i pozyskanie środków fi-
nansowych na 16 projektów unijnych

o łącznej wartości 29,6 mln zł. To rów-
nież ponad 150 zrealizowanych zadań
na drogach powiatowych. Działania na
drogach to zresztą jeden z naszych
priorytetów. Bardzo istotna poprawa
nastąpiła także we wszystkich po-
wiatowych placówkach oświatowych,

wybudowano kilka nowych sal spor-
towych a przede wszystkim został zre-
alizowany tak zwany projekt norwe-
ski, w ramach którego wybudowano
10 ogólnodostępnych stref sporto-
wo-rekreacyjnych. To było pracowi-
te dziesięć lat.

Józef Reszke, starosta wejherowski
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– Największymi osiągnięciami
są inwestycje. Łączne nakłady inwe-
stycyjne w ciągu minionego dziesię-
ciolecia wyniosły około 40 mln zł i po-
chodziły głównie ze środków ze-
wnętrznych. Do największych in-
westycji zaliczamy budowę mostu

w Podgórzu i Sali Sportowej w Opo-
lu Lubelskim. Odrestaurowane zo-
stały: Pałac Lubomirskich w Opolu Lu-
belskim i Pałac Kleniewskich w Klucz-
kowicach. Wykonano także grun-
towne remonty na 11 obiektach
oświatowych i szpitalnych. Ponad-

to przejęliśmy od likwidatora PKP
– a tym samym uratowaliśmy od dal-
szej degradacji – Nałęczowską Kolej-
kę Dojazdową, co przyczyniło się do
wzbogacenia oferty turystycznej po-
wiatu opolskiego.

Zenon Rodzik, starosta opolski

– W mojej opinii minioną dekadę
należałoby ocenić bardzo pozytywnie.
Choć dysponujemy stosunkowo nie-
wielkim budżetem, udało się nam zmo-
dernizować około 67 km dróg po-
wiatowych, poprawić znacznie bazę
oświatową. W roku bieżącym przy-

stąpiliśmy do modernizacji warszta-
tów szkolnych w Zespole Szkół
Drzewnych w ramach projektu unij-
nego. Dużym osiągnięciem była re-
strukturyzacja i modernizacja Szpitala
Powiatowego w Lesku i utrzymanie
usług leczniczych na wysokim pozio-

mie. Choć ostatnie lata były wyjąt-
kowo trudne dla powiatu leskiego, jak
i gospodarki całego kraju, nie rezy-
gnujemy ze starań o poprawę we
wszystkich dziedzinach, które nale-
żą do statutowych obowiązków po-
wiatu.

Marek Scelina, starosta leski

– Miniona dekada w naszym sa-
morządzie była wyjątkowo udana.
Oprócz wprowadzenia wolnych, de-
mokratycznych wyborów samorzą-
dowych przyniosła liczne sukcesy in-
westycyjne, w tym wiele dzięki środ-
kom unijnym. Wybudowano hydro-

fornię, w 90 proc. zwodociągowano
gminę, zakończono proces telefoni-
zacji. W każdym z 25 sołectw rozpo-
częto budowę dróg asfaltowych,
a w niektórych miejscowościach
– pierwszych chodników i oświetlenia
ulicznego. Rozpoczęto termomoder-

nizację wszystkich szkół gminnych.
Wybudowaliśmy całą infrastrukturę
sportową, w tym jako pierwsza gmi-
na w powiecie boisko Orlik 2012, trwa
budowa stadionu i placów zabaw. Za-
inwestowaliśmy w modernizację świe-
tlic wiejskich i remiz OSP.

Paweł Szczepankiewicz, wójt gminy Wierzbinek

– Nowo powstały zarząd powiatu
w 1999 roku stanął przed dużym wy-
zwaniem. Wszystko było nowe: za-
dania, struktura, cele. Jednak z per-
spektywy minionej dekady uważam,
iż kolejne władze powiatu bardzo
dobrze wywiązały się ze swoich zo-

bowiązań. Dzięki wejściu Polski do UE
pojawiły się nowe możliwości na po-
zyskanie środków zewnętrznych przez
samorządy. Uważam, że powiat wo-
łomiński dobrze wykorzystał tę szan-
sę i dzięki dodatkowym nakładom fi-
nansowym rośnie w siłę. Dużo in-

westujemy w infrastrukturę drogo-
wą i oświatową, dzięki czemu wielu
mieszkańców Warszawy przenosi się
do nas. Już dziś pod względem licz-
by mieszkańców powiat wołomiński
zajmuje 3. miejsce wśród wszystkich
powiatów ziemskich w kraju.

Maciej Urmanowski, starosta wołomiński

– Jubileuszowy rok istnienia jed-
nostek administracyjnych to dla nas
wielkie wyzwanie, zarówno dla zarządu
i rady, gmin powiatu i osób wybranych
do służby publicznej, jak i mieszkańców
naszych lokalnych wspólnot, różnych
koalicji i opozycji. Dzięki pracy samo-

rządu powiatowego widać ogromne
zmiany w obszarach: opieki zdro-
wotnej, infrastruktury, edukacji, przy-
stosowania szkolnictwa zawodowego
do potrzeb rynku pracy, realizacji za-
dań na rzecz osób niepełnosprawnych,
poprawy bezpieczeństwa publicznego

czy współpracy zagranicznej z po-
wiatami partnerskimi. Patrząc z per-
spektywy minionych dziesięciu lat,
uważam, że mamy wiele powodów do
satysfakcji. Mam świadomość, że
przed nami dużo pracy, gdyż jest wie-
le potrzeb i oczekiwań.

Gustaw Wańkowicz, starosta obornicki

– Bilans dziesięciu lat istnienia
odrodzonych powiatów jest niewąt-
pliwie wielkim osiągnięciem polskiej
demokracji. Był to wielki krok w kie-
runku decentralizacji państwa, któ-
ry umożliwił stworzenie sprawnej
obsługi administracyjnej obywateli

i zapewnienie godziwego i bezpiecz-
nego życia mieszkańców. Umożliwił ini-
cjowanie i koordynowanie przedsię-
wzięć o charakterze ponadgminnym,
determinujących zrównoważony roz-
wój powiatu. Wykorzystując tę szan-
sę, dzięki aktywności lokalnego sa-

morządu rokrocznie pozyskujemy
środki na rozwój powiatu, co lokuje
nas na czołowych miejscach w ogól-
nopolskich rankingach inwestycyj-
nych.

Jan Zalewski, starosta siemiatycki

– Wprowadzona 20 lat temu re-
forma umożliwiła dynamiczny rozwój
jednostek samorządowych, które wy-
kazły się dużą aktywnością w kreowa-
niu nowej wizji swojej „małej ojczyzny”.
Gmina Jadów, której wójtem jestem
3 kadencję, optymalnie wykorzystała

szanse dla swego rozwoju. Skutecz-
nie aplikujemy o środki zewnętrzne.
Zrealizowaliśmy 18 projektów wspar-
tych kwotą ponad 12 mln zł ze środ-
ków z unijnych. Największym sukcesem
gminy jest otrzymanie z RPO kwoty
25 mln zł na dalszą budowę sieci wo-

dociągowej i kanalizacyjnej. Osiągnię-
cia te są możliwe dzięki temu, że Rada
Gminy uwierzyła, że „chcieć to móc”
i nieraz pomimo odrobiny sceptycyzmu,
akceptowała wszystkie zamierzenia in-
westycyjne, wierząc w możliwość ich
realizacji.

Stanisław Żak, wójt gminy Jadów
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– Od początku uczestniczyłem
w tworzeniu struktur powiatu skar-
żyskiego i budowaniu tożsamości
powiatowej jako radny, członek za-
rządu, starosta. Dziś z perspektywy
10 lat mogę z przekonaniem powie-
dzieć, że mamy solidne fundamenty

pod rozwój naszego powiatu. Zaist-
nieliśmy w świadomości mieszkańców,
u których wyzwolona została ak-
tywność, odpowiedzialność za region
i przedsiębiorczość. Wypracowaliśmy
metody dobrej, efektywnej, współ-
pracy z pięcioma gminami tworzącymi

powiat, która zawsze opierała się na
szacunku i trosce o dobro miesz-
kańców. Myślę, że swoimi dotych-
czasowymi decyzjami i działaniami
udowodniliśmy, że potrafimy dbać
o najistotniejsze sprawy lokalnej spo-
łeczności.

Jerzy Żmijewski, starosta skarżyski

– Powiat warszawski zachodni
rozpoczął działalność 12 lat temu.
Wszystko musieliśmy budować wła-
ściwie od podstaw, borykając się
z trudną sytuacją finansową. Patrząc
na minione lata pracy, możemy mieć
poczucie dobrze wykorzystanego

czasu. Dziś nasz powiat ma wszelkie
niezbędne instrumenty do skutecz-
nego działania. Cieszy mnie to, że osią-
gnięcia naszego samorządu doceniają
również niezależne gremia, przyzna-
jąc nam tytuły i wyróżnienia w kon-
kursach. Staraliśmy się stworzyć

urząd przyjazny mieszkańcom. Po-
twierdzeniem spełnienia wysokich
standardów pracy i zarządzania jest
certyfikat ISO 9001. Jesteśmy po
to, by pomagać naszym mieszkańcom
– to nie tylko hasło, to również prak-
tyka.

Jan Żychliński, starosta warszawski zachodni

– Trudno podsumować dwa-
dzieścia lat wydarzeniem jednego
roku. Najważniejsze wydarzenia ca-
łego okresu to – po pierwsze – po-
czątek przemian ustrojowych, dzię-
ki którym dzisiejsza Polska wygląda
tak, a nie inaczej. Po drugie – akce-

sja Polski do Unii Europejskiej. Re-
fleksja? Bez wsparcia z Unii znacznie
mniej inwestycji mielibyśmy dzisiaj
po stronie „zrealizowane”, a zdecy-
dowanie więcej pozostawałoby nadal
w sferze planów. Członkostwo w Unii
dało lokalnym samorządom, i wciąż

daje, duże możliwości rozwoju. Rzecz
w tym, by umieć z nich korzystać.
A wiadomo, że nikt lepiej nie zna po-
trzeb mieszkańców niż wybrani spo-
śród nich samorządowcy. 

Bogusław Krasucki, burmistrz Środy Śląskiej

Co można uznać za najbardziej znaczące
wydarzenie lub refleksję jubileuszowego
roku istnienia jednostek administracyjnych?

– Uważam, że przeprowadzona
w 1990 roku reforma samorządu te-
rytorialnego odniosła sukces. Dzię-
ki powstałym samorządom nastąpi-
ła znaczna integracja mieszkańców
wokół działań dla dobra wspólnego
i budowy społeczeństwa obywatel-

skiego. W efekcie lokalne społecz-
ności otrzymały możliwość decydo-
wania o rozwoju swojej „małej oj-
czyzny” i wpływania na jej kształt. Za-
owocowało to dynamicznym roz-
wojem gmin wiejskich od początku lat
90-tych.

W moim przypadku – dzięki
stworzeniu możliwości oddolnej ini-
cjatywy wyborczej – mogłam kandy-
dować w wyborach z KWW „Nasza
Gmina Mochowo” nie szukając po-
parcia żadnej z partii.

Jadwiga Przedpełska, wójt gminy Mochowo

– Powołanie samorządów było klu-
czową reformą III RP. Dana miesz-
kańcom w 1990 roku możliwość wy-
boru własnych przedstawicieli, którzy
mieli rozwiązywać problemy lokal-
nych wspólnot i dbać o ich rozwój, nie-
odwracalnie zmieniła ustrój Polski. Po

pierwszych wyborach samorządo-
wych wszyscy mieliśmy świadomość
ogromnych oczekiwań mieszkańców,
a zarazem ich nieufności, oraz poczu-
cie, że to od nas zależy, w jakich wa-
runkach będą żyć. Z perspektywy
20 lat widać, że nie zmarnowaliśmy

szansy. Dekadę powiatu podsumowują
spore osiągnięcia, będące efektem do-
brej współpracy z gminami i rosnącej
aktywności mieszkańców. Budowa
społeczeństwa obywatelskiego trwa,
ale jego podwaliny stanowi czas
pierwszej kadencji samorządów.

Ryszard Wenta, starosta lęborski

– W 1998 roku sejm RP reak-
tywował powiat gorlicki. Dzięki tej de-
cyzji ziemia gorlicka po 22 latach nie-
bytu znów stała się integralną cało-
ścią. Był to pierwszy sukces rodzą-
cego się samorządu powiatu gorlic-
kiego, którego historia liczy ponad

140 lat. Kolejnym była wygrana ba-
talia o przynależność do wojewódz-
twa małopolskiego, w czym upatry-
waliśmy większe możliwości rozwo-
ju. Dziś uważamy, że była to słuszna
decyzja. Patrząc na minione 10 lat,
trzeba powiedzieć, że był to czas wie-

lu ważnych inicjatyw oraz dużych i ma-
łych osiągnięć; czas niezwykle pra-
cowity, przekładający się na kilka-
dziesiąt zrealizowanych zadań inwe-
stycyjnych o łącznej wartości około
200 mln zł. To dobra inwestycja
w przyszłość.

Mirosław Wędrychowicz, starosta gorlicki

32

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

�





34

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SAMORZĄDNOŚĆ 
TRAFIŁA 

W SAMO SEDNO



20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Idea „samorządzenia” zakłada samodzielne roz-
wiązywanie własnych spraw przez samych za-
interesowanych, czyli członków wspólnoty,
którą łączą wspólne cele i interesy, a urze-

czywistniający ją w praktyce samorząd tworzy ramy
prawne dla samorządności obywateli, zgodnie z de-
finicją: „samorząd – to system służący do repre-
zentowania interesów wspólnoty i rozwiązywania
jej własnych spraw” (za: J. Regulski „Samorząd Te-
rytorialny” [w:] „ABC samorządu terytorialnego.
Poradnik nie tylko dla radnych”, 2006, Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej).

Więcej niż obszar
Jak każdy system, tak i samorząd składa się

z wielu elementów, które się zazębiają i uzupełniają,
tworząc podstawy do jego istnienia i zapewniając
jego prawidłowe działanie. W przypadku samorządu
takimi absolutnie niezbędnymi fragmentami cało-
ści są: wspólnota ludzi, władze przez nią wybierane
w celu rozwiązywania wspólnych spraw, majątek
należący do wspólnoty oraz narzędzia służące do
realizacji wspólnych dążeń, jak również urzędy i in-
stytucje powoływane przez wspólnotę, aby uspraw-
nić jej funkcjonowanie. Obok samorządu gospo-
darczego, zawodowego czy pracowniczego za-
sadniczą rolę w państwie demokratycznym odgrywa
samorząd terytorialny, będący wspólnotą miesz-
kańców danego terenu, służący rozwiązywaniu naj-
bliższych im spraw, które bezpośrednio ich doty-
czą.

Samorząd terytorialny jest integralną częścią
struktury państwowej i rozwiązaniem sprawdzo-
nym przez wieki praktyki publicznej. Narzędziem roz-
wijanym i udoskonalanym, aby przebudowane po re-
formie państwo polskie mogło na nowo tworzyć

struktury wspólnoty obywatelskiej, w której spo-
łeczeństwo ma głos i wpływ na ich funkcjonowanie.

Zgodnie z zapisem konstytucyjnym (art. 16
ust. 1), zawartym też w ustawach o samorządzie
terytorialnym, „ogół mieszkańców jednostek za-
sadniczego podziału administracyjnego stanowi
z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Wspól-
notę – dodajmy – mającą prawo i zdolność do kie-
rowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw pu-
blicznych na własną odpowiedzialność, uczestni-
cząc w sprawowaniu zdecentralizowanej władzy pu-
blicznej, korzystając z przysługujących samorządowi
praw i wykonując szereg przypisanych zadań pu-
blicznych, o czym mówią zapisy w Konstytucji RP
(art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 2) oraz w Europej-
skiej Karcie Samorządu Lokalnego.

Członkowie wspólnot terytorialnych działają-
cych w ramach podziału administracyjnego państwa
obowiązkowo do nich przynależą, podporządkowując
się decyzjom wybieranych władz samorządowych,
a samorząd ponosi pełną odpowiedzialność za pod-
ległe mu zadania własne, stanowiące część spraw
publicznych realizowanych zgodnie z obowiązują-
cym w całym kraju prawem.

Pomocnicze samorządy
w służbie człowieka

Podział kompetencji i kierunki kształtowania
ustroju państwa i jego poszczególnych organów
wyznacza zasada pomocniczości, zwana czasem
z angielskiego zasadą subsydiarności. To obowią-
zująca w Unii Europejskiej i przywoływana w Kon-
stytucji RP podstawa państwa demokratycznego.
Stawia ona człowieka w centrum uwagi jako pod-
stawowy podmiot, któremu podporządkowane
są wszelkie instytucje – pomocnicze w stosunku
do jego działań i potrzeb.

W efekcie najbliższe jednostki są dla każdego
członka wspólnoty kluczowe. Gmina ma realizować
zadania, których sam obywatel nie jest w stanie
załatwić, powiat ma pełnić funkcję pomocniczą
w stosunku do gminy, a województwo – wobec po-
wiatu. Zasada pomocniczości neguje układ hie-
rarchiczny, stąd władza centralna ma jedynie wspie-
rać samorządy w zakresie, w jakim same nie mogą
sobie poradzić, co oznacza, że państwo jest or-
ganizacją pomocniczą, a decentralizacja wiąże
się z ograniczeniem kompetencji administracji
rządowej i wzmocnieniem władzy jednostek naj-
bliższych obywatelowi.

Po okresie PRL-u, w którym partia i rząd spra-
wowali władzę, nie licząc się z wolą i potrzebami

W 20. rocznicę przywrócenia samorządu terytorialnego 
w Polsce oprócz wspomnień okoliczności prac nad reformą
administracyjną pojawiają się pytania: „Czy było warto?”,
„Czy trud sprzed dwóch dekad się opłacił?”, „Czy efekt
okazał się zadowalający?”. Dla twórców reformy, którzy 
z uporem dążyli do obalenia monopolu władzy 
i centralizacji, nie ma większej nagrody niż twierdzące 
odpowiedzi i społeczna akceptacja modelu samorządności

Gmina ma realizować 
zadania, których sam 
obywatel nie jest w stanie
załatwić, powiat ma 
pełnić funkcję pomocniczą
w stosunku do gminy, 
a województwo 
– wobec powiatu
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społeczeństwa, obywatele oczekiwali zerwania
z centralistycznym systemem komunistycznym, ba-
zującym na administracji obejmującej wszystkie dzie-
dziny życia publicznego, hierarchicznej strukturze
pełnienia władzy oraz negacji podziału władzy na
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Taki sys-
tem nie pozostawiał miejsca na głos społeczeństwa
i jakiekolwiek inicjatywy czy przejawy aktywności
publicznej ze strony obywateli.

Kres temu położyła demokracja, która stwo-
rzyła podstawy pod wszechstronny rozwój spo-
łeczności. Państwo przestało narzucać jedyne słusz-
ne rozwiązania i swoje odgórne decyzje, a zaczę-
ło opierać się na tworzeniu stabilnych ram dla dzia-
łalności indywidualnej i grupowej – wspólnotowej
– obywateli. Ograniczenie ingerencji administra-
cji państwowej w różne dziedziny życia publiczne-
go i decentralizację, zgodną z zasadą pomocniczości,
przyniosła reforma administracyjna, którą zapo-
czątkowało wprowadzenie w 1990 roku, po wie-
loletnich studiach, analizach i długotrwałym opra-
cowywaniu koncepcji reformy samorządowej,
gmin, wyposażonych w osobowość prawną, wła-
sny majątek i źródła finansowania, które rozbiły pań-
stwowy monopol i stworzyły niezależną admini-
strację samorządową, z czasem rozbudowaną o po-
wiaty i województwa.

Nowy ład ustroju i administracji
Ci, którzy w dyskusjach okrągłostołowych, przy

stoliku ds. stowarzyszeń i samorządu, walczyli
o utworzenie samorządu, faktycznie walczyli o fun-
damentalne zmiany w ustroju państwowym. Nad
procesem legislacyjnym na przełomie 1989 i 1990
roku pracowało wielu ekspertów, ale ostateczny
kształt reformie nadali Jerzy Regulski, Jerzy Stę-
pień i Michał Kulesza, mając w świadomości pre-
sję czasu wywołaną zbliżającym się terminem pla-
nowanych wyborów. – Udało się, a w przeddzień
27 maja 1990 roku powiedziałem w telewizji, że
nazajutrz po wyborach obudzimy się w innej Pol-
sce. I tak było, choć nie wszyscy to zauważyli
w tym samym czasie – wspominał sędzia Jerzy Stę-
pień w słowie wstępnym do książki prof. Michała
Kuleszy „Budowanie samorządu. Wybór tekstów
ze „Wspólnoty” 1990–2007”.

Pierwsze całkowicie wolne wybory do Sena-
tu, w których kandydaci „Solidarności” uzyskali
miażdżącą przewagę 99 miejsc na 100, pokonu-
jąc przedstawicieli władzy komunistycznej, stały
się bodźcem do wprowadzenia dalszych po reak-
tywowaniu Senatu zmian ustrojowych w Polsce,
z przywróceniem samorządu terytorialnego na cze-
le, która to stała się jednym z pierwszych przed-
miotów prac i decyzji powołanej 29 lipca 1989 roku
senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego pod
przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego. Dą-
żenia Senatu zyskały poparcie rządu Tadeusza Ma-
zowieckiego, który we wrześniowym exposé za-
pewniał o staraniach zmierzających do przepro-
wadzenia w jak najkrótszym czasie wyborów sa-
morządowym. Rzeczywiście niebawem utworzono
urząd Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu
Terytorialnego, którym został prof. Regulski. W ko-
misji senackiej funkcję tę pełnił sędzia Jerzy Stę-
pień.

Projekt ustawy o samorządzie gminnym został
opracowany zgodnie ze standardami zawartymi
w Europejskiej Karcie i pozytywnie zaopiniowany
przez Stałą Komisję Władz Lokalnych i Regionalnych
Rady Europy w Strasburgu. Projekt zawierał po-
stulaty głównych zmian dotyczących obalenia
monopolu władzy w wiodących sferach życia pu-
blicznego na rzecz decentralizacji, wyodrębnienia
z mienia ogólnonarodowego własności komunalnej,
ustanowienia odrębnych budżetów dla jednostek
administracyjnych oraz zorganizowania nadzoru nad
samorządem.

8 marca 1990 roku sejm przyjął ustawę o sa-
morządzie terytorialnym, która nakreśliła kształt
nowego modelu władzy lokalnej i określiła podstawy
funkcjonowania zdecentralizowanej administra-
cji, oraz ordynację wyborczą. Przepisy wprowa-
dzające ustawę o samorządzie terytorialnym re-
gulowały cały proces przejścia od rad narodowych
do samorządu terytorialnego. Ustawa o samo-
rządzie terytorialnym ustaliła status prawny no-

wej jednostki administracyjnej – gminy i organizację
jej władzy, mechanizmy współdziałania komunalnego
i ochrony samodzielności gminy, zasady gospodarki
finansowej, zakres nadzoru państwowego nad sa-
morządem.

Społeczeństwo ma głos
Model powstał w pewnej mierze na podsta-

wie doświadczeń krajów demokratycznych, które
łączy autonomia społeczności lokalnych, i tradycji
samorządowych sprzed okupacji – widocznych choć-
by w zachowanym przedwojennym nazewnictwie
(np. wójt, burmistrz), ale kluczową rolę odegra-
ły wady systemu PRL-u oraz wyraźne potrzeby spo-
łeczne, które sprzyjały przeprowadzeniu reformy
i dalszemu budowaniu społeczeństwa obywatel-
skiego, zgodnie z oczekiwaniami samych zainte-
resowanych – ludzi zamieszkujących jednostki ad-
ministracyjne i tworzących wspólnoty samorzą-
dowe.

To oni bowiem zyskali narzędzie, dzięki któremu
mogli – jak wskazuje źródłosłów nowego ustroju
– „samorządzić” w obrębie zasiedlanych terenów
i spraw im najbliższych. Dzięki wprowadzeniu rad
gmin – ciał stanowiących i kontrolnych samorządu
– zburzono dotychczasowy monolityczny system
zarządzania państwowego. Tym samym gmina roz-
szerzyła znaczenie terytorialnego obszaru na
wspólnotę samorządową, tworzoną przez spo-
łeczność lokalną zamieszkującą ten teren. Wy-
kształcił się swoisty dualizm podmiotowy, gdzie
państwo działające przez swoje organy przesta-
ło mieć władzę wyłączną, a obok rządu i admini-
stracji rządowej pojawiły się gminy i administra-
cja komunalna. Każda ze wspólnot samorządowych
zyskała podmiotowość, reprezentując interesy jej
członków.

Wzór dla wyższego szczebla
Mimo wielu niejasności i znaków zapytania

w ustawie o samorządzie terytorialnym i noweli kon-
stytucyjnej, właśnie zburzenie owej monowładzy
przesądziło o sile reformy administracyjnej i dal-
szym kształcie funkcjonowania społeczeństwa
polskiego.

Wypracowany model samorządu gminnego po-
służył jako wzorzec do utworzenia jednostek wyż-
szego szczebla: powiatów i województw, a tym sa-
mym wprowadzenia jednolitego systemu admini-
stracji samorządowej. Koncepcyjnie powiaty doj-
rzały już w kwietniu 1991 roku, co dało początek
pracom nad kolejnym etapem modelu społeczeń-
stwa samorządowego, ale wówczas zaczęły na-
rastać trudności. Jednak gminne rozwiązania
sprawdziły się, toteż w większości zostały za-
adaptowane na gruncie nowych jednostek samo-
rządowych, ustanowionych w 1999 roku.

Reforma samorządowa przywraca historycz-
ny system jednostek administracyjnych, które dzie-
lą się na gminy, powiaty i województwa. Decen-
tralizacja przyniosła rozliczne korzyści. Nawet je-
śli po 20 latach od powstania samorządu widać
pewne wady i obszary wymagające zmian, to naj-
ważniejszą zmianą jest samo wdrożenie nowego sys-
temu dwuwładzy, w ramach którego społeczności
zyskały szansę aktywizacji i uczestnictwa w życiu
lokalnym, a przy tym poczuli się odpowiedzialni za
kształt i funkcjonowanie, a co za tym idzie przyszłość
swoich „małych ojczyzn”. Samorząd, stając się go-
spodarzem na wyznaczonym skrawku Polski, zy-
skał przywilej samodecydowania i planowania na
podległym sobie obszarze niezależnie od władz cen-
tralnych, natomiast  z uwzględnieniem potrzeb miej-
scowej ludności.

Dziś wiele aspektów reformy i jej następstw
wymaga zmian, uściśleń, właściwego ukierunko-
wania. Jednak gdy udoskonalenia w funkcjonowa-
niu lokalnych wspólnot staną się faktem, powoła-
ny 20 lat temu samorząd i przywrócona autono-
mia obywatelska w perspektywie kolejnych dekad
okaże się nie tylko wielką wartością, jaką były od
początku, lecz także podstawą rosnącego w siłę
społeczeństwa i zyskującego na znaczeniu współ-
działania w wymiarze lokalnym, jak i szerszym – mię-
dzykomunalnym, będącego fundamentem solidnego
państwa. �
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Gazety i czasopisma miejscowe są nie tyl-
ko stosunkowo wiernym zwierciadłem rze-
czywistości społecznej, politycznej, kul-
turowej, ekonomicznej. Ze względu na

możliwości oddziaływania na społeczeństwo, kształ-
towania nastrojów, postaw i zachowań ludzi czę-
sto są także ważnym i jednym z podstawowych
środków komunikowania i porozumiewania się jed-
nostek oraz większych i mniejszych grup społecz-
nych. Boom prasy lokalnej obserwowało się w mie-
siącach poprzedzających majowe wybory samo-
rządowe w 1990 roku i w następnych latach, cho-
ciaż już w poprzednim roku widać było pierwsze jego
symptomy. Ów fenomen już znalazł ważne miejsce
w historii ustrojowych przemian w Polsce. Wol-
ność słowa stała się faktem i była największym osią-
gnięciem demokratycznych zmian obok wolnych wy-
borów do gminnych samorządów. 

Z roku na rok przybywało tytułów i w znaczącej
ilości gmin ukazywało się czasopismo lokalne. Pra-
sa lokalna najlepiej rozwijała się w regionach o du-
żych tradycjach prasowych: w Wielkopolsce, na Ślą-
sku i Pomorzu. W pierwszych latach samorządnej
Polski własne gazety zakładały przede wszystkim
samorządy oraz organizacje pozarządowe i Kościół,
a także prywatni przedsiębiorcy. Z biegiem lat lo-
kalne społeczności coraz chętniej sięgały po pry-
watną – niezależną – prasę lokalną. Według
Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ w 2005
roku odnotowano ogółem 2597 tytułów prasy lo-
kalnej i sublokalnej, z czego 39,1 proc. stanowi-
ły pisma samorządowe, a 37,7 proc. było tytuła-
mi prywatnymi. 

Prasa lokalna ma swój udział w budowie spo-
łeczeństwa obywatelskiego, które definiuje się jako
przestrzeń społeczną, będącą źródłem wolności dla
wszelkiego rodzaju form aktywności samoorgani-
zacji pluralistycznego społeczeństwa, niezbęd-
nych do zapewnienia jego niezależności od władzy
państwa. Tutaj media lokalne są ważnym narzędziem
demokracji, która jest stabilna i silna dopiero wte-
dy, gdy opiera się na aktywnym, mobilnym i kre-
atywnym społeczeństwie obywatelskim.

Rozważając udział mediów lokalnych w prze-
mianach samorządu, nie sposób pominąć w tym dzie-
le roli Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, którego idea
założenia narodziła się już w 1991 roku. Od samego
początku pojawienia się prasy lokalnej i sublokalnej
zaistniała potrzeba utworzenia stowarzyszenia, któ-
re chroniłoby interesy jej niedoświadczonych i nie-

profesjonalnych wydawców i dziennikarzy. Wtedy
SPL odegrało ważną rolę w integracji środowiska
dziennikarzy prasy lokalnej, przekształcania często
amatorskich redakcji w profesjonalne zespoły.
Dziś do SPL należy ponad 200 członków, którymi
są zarówno wydawcy, jak i redaktorzy oraz dzien-
nikarze, ale też realizatorzy telewizyjni, a także kol-
porterzy prasy lokalnej oraz pracownicy technicz-
ni i administracyjni lokalnych mediów.

Prasa lokalna odegrała dużą rolę w przemia-
nach samorządu. Przyczyniła się do zmiany po-
strzegania samorządu terytorialnego, bowiem
lokalnej społeczności samorząd coraz częściej ja-
wił się jako instytucja, która działa dla dobra oby-
watela i jego „małej ojczyzny”. Spowodowała
zbliżenie się obywatela do władzy, a przede
wszystkim wymogła na władzy służebną rolę wo-
bec obywatela, co jest szczególną zasługą prasy
niezależnej, stała się mocnym filarem społeczeń-
stwa obywatelskiego. Lokalne periodyki wyzwoli-
ły w obywatelach potrzebę samoorganizacji, ini-
cjatywę, radość życia i działania na rzecz lokalnej
społeczności, chęć do podejmowania kolejnych wy-
zwań, zdynamizowały ponadto działalność stowa-
rzyszeń i fundacji oraz zachęciły obywateli do dzia-
łania w nich. Poza tym lokalne media zostały po-
wiernikiem, zwłaszcza prasa niezależna, problemów
i spraw nurtujących mieszkańców miast i gmin;
przyczyniły się do zmiany mentalności i filozofii my-
ślenia obywateli, a także do wzrostu świadomo-
ści społecznej i politycznej oraz ekologicznej,
prawnej i ekonomicznej; spowodowały radykalną
poprawę komunikacji społecznej w gminach; po-
mogły obywatelowi w dokonywaniu przemyślanych
decyzji podczas wyborów samorządowych oraz una-
oczniły mu jego siłę sprawczą wynikającą z wy-
borczego aktu. Niezależna prasa lokalna stała się
– zdaniem Jerzego Buzka – „rdzeniem i głównym
strażnikiem polskiej demokracji”.

LOKALNA PRASA OSTOJĄ
DEMOKRACJI
Od dwudziestu lat nowemu samorządowi terytorialnemu towarzyszy prasa lokalna 
i sublokalna. Niezaprzeczalnym jest fakt, że prasa ta w jego przemianach – wbrew 
pozorom – odegrała niebagatelną rolę. Dziś mówimy o tym z dumą, a media lokalne mają 
poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec „małych ojczyzn” i ich mieszkańców

www.spl.top.pl 

www.gloswagrowiecki.pl

Jerzy Mianowski
– prezes zarządu Stowarzyszenia 
Prasy Lokalnej, redaktor naczelny 
„Głosu Wągrowieckiego”

Prasa lokalna odegrała
dużą rolę w przemianach
samorządu. Przyczyniła się
do zmiany postrzegania
samorządu terytorialnego,
bowiem lokalnej 
społeczności samorząd
coraz częściej jawił się jako
instytucja, która działa dla
dobra obywatela i jego
„małej ojczyzny”
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– Idea samorządności w jej pier-
wotnym zamyśle sprzed 20 lat rze-
czywiście dawała nadzieję, że samo-
rządy lokalne posiądą autonomię
i przywileje umożliwiające sprawne
i efektywne rządzenie u źródła. Dziś,
po dwóch dekadach, na podstawie

własnych doświadczeń w pracy
samorządowej uważam, że gminy
z różnych przyczyn pozbawiono de-
cyzyjności i samodzielności. Mogę po-
wiedzieć, że siła samorządów gmin-
nych została w dużej mierze ograni-
czona przez następujące w toku

dwóch dziesięcioleci zmiany kompe-
tencyjne. Mamy do czynienia ze
zbytnim, jak na możliwości finansowe
gmin, ich przeciążeniem obowiązka-
mi oraz zadaniami, które zostały
scedowane przez samorządy woje-
wódzkie i powiatowe.

Wiesław Dronka, burmistrz Boguchwały
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– Reforma samorządowa po-
zwoliła upodmiotowić lokalne spo-
łeczności. Mieszkańcy gmin i miast
w powszechnych i wolnych wyborach
wybierają swoich radnych, wójtów,
burmistrzów, prezydentów, którzy
decydują o kierunkach rozwoju po-

szczególnych jednostek terytorial-
nych. Każdy też może skorzystać
z prawa do bycia wybieranym na róż-
ne funkcje w samorządach. To wiel-
ki plus reformy samorządowej. Pro-
blemem samorządów w niemal ogól-
nopolskiej skali jest brak wystarcza-

jących środków finansowych na re-
alizację pilnych potrzeb społecznych.
Na szczęście od kilku lat istnieje moż-
liwość ubiegania się o unijne środki
pomocowe, z czego polskie gminy
i miasta, w tym i Trzebinia, coraz le-
piej i skuteczniej korzystają.

Adam Adamczyk, burmistrz Trzebini

Jakie najważniejsze wnioski nasuwają 
się Pani/Panu w 20. rocznicę reformy 
samorządowej?

– Reforma samorządowa była
niewątpliwie jedną z najważniejszych
reform po 1989 roku. O ile jednak jej
zaistnienie przyniosło wiele dobrego
i zainicjowało szereg pozytywnych
zmian, o tyle nie można ignorować
faktu niewykorzystania jej potencja-

łu społecznego z powodu nadmiernego
upolitycznienia. Mimo rosnącej ak-
tywności organizacji pozarządowych
wciąż dużym problemem jest brak za-
ufania społecznego, a w efekcie niski
poziom współpracy samorządów. To
sprawia, że przed nami jeszcze daleka

droga do społeczeństwa obywatel-
skiego. Wiele do życzenia pozostawia
również niska jakość stanowionego
prawa, która utrudnia działanie sa-
morządom i daje przyzwolenie na lek-
ceważenie prawa.

Adam Aleksandrowicz, sekretarz powiatu Milickiego

– Reforma samorządowa spo-
wodowała wzrost znaczenia obywatela
w zakresie zarządzania i decyzyjności.
Obywatele naszego kraju uwierzyli, że
mają realny wpływ na swój los i na to,
co dzieje się na terenie ich „małych oj-
czyzn”. Świadomość tego wpływu

jest z roku na rok coraz bardziej za-
uważalna, czego dowodem jest ak-
tywny udział społeczności lokalnych
w podejmowaniu decyzji i angażowa-
nie się w realizację określonych zadań.
Za sprawą reformy społeczeństwo
uwierzyło, że idee samorządności,

zdefiniowane 20 lat temu, nie są pu-
stymi słowami, ale mają realne prze-
łożenie na rzeczywistość. Takie zmia-
ny w świadomości utwierdzają w prze-
konaniu, że reforma była dobrym
krokiem, a kolejne lata jedynie umoc-
nią wspólnotową strukturę kraju.

Jan Krzysztof Białek, burmistrz Tłuszcza

– Uważam, że był to dobry okres
dla gminy Dąbrówka. Udało nam się
zrealizować wiele inwestycji infra-
strukturalnych, co pozwoliło na pod-
niesienie poziomu życia mieszkańców.
Staraliśmy się też stworzyć jak naj-
lepsze warunki dla rozwoju gminy.

W planie zagospodarowania prze-
strzennego przy drodze S8 wyzna-
czyliśmy wiele nowych obszarów in-
westycyjnych i tereny przeznaczone
pod rozwój budownictwa i infrastruk-
tury turystycznej. Podjęliśmy też sze-
reg działań mających na celu poprawę

bazy edukacyjnej, rozszerzyliśmy ofer-
tę imprez kulturalnych i sportowych.
Wierzę, że przed nami wielkie szanse
na dalszy, dynamiczny rozwój na rzecz
lokalnej społeczności, jak i gości, któ-
rym pobyt u nas dostarczy wielu nie-
zapomnianych wrażeń.

Tadeusz Bulik, wójt gminy Dąbrówka

– Po dwudziestu latach trans-
formacji, większość politycznych ko-
mentatorów jako sukces Polski wy-
mienia reformę samorządu teryto-
rialnego. To był właściwy kierunek
– zdecentralizowanie przywództwa,
przekazanie kompetencji i decyzyj-

ności. Teraz czas na następny krok
– budowę silnych regionów opartych
na wspólnocie terytorialnej. Wyma-
ga to utworzenia płaszczyzny do sy-
nergicznego działania świata nauki,
biznesu i organizacji społecznych
przy wsparciu władz samorządo-

wych każdego szczebla. Wtedy tylko
widoczne dzisiaj sukcesy indywidual-
ne (biznes, nauka, samorząd) mamy
szansę rozszerzyć na sukces zbioro-
wy – prawdziwą siłę regionów.

Jarosław Dorobek, wójt gminy Bodzanów



– Gmina jako podstawowa jed-
nostka samorządu terytorialnego
ma szereg zadań i obowiązków do zre-
alizowania. Mieszkańcy gminy Cie-
chanów po raz 4. obdarzyli mnie swo-
im zaufaniem. Pełniąc funkcję wójta
od 16 lat, mogę stwierdzić, iż w tym

czasie zostało wykonanych wiele po-
ważnych i odważnych inwestycji,
chociażby budowa gmachu urzędu
gminy, szkoły podstawowej i gimna-
zjum, świetlicy wiejskiej czy boiska peł-
nowymiarowego wraz z szatniami.
W tym okresie wybudowaliśmy ponad

100 km sieci wodociągowej wraz
z przyłączami, a także wykonaliśmy
liczne modernizacje i budowy dróg
gminnych. Należy podkreślić, iż środ-
ki finansowe na powyższe inwestycje
pochodziły ze środków własnych
gminy oraz kredytów.

Marek Kiwit, wójt gminy Ciechanów
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– Powiat to forma uspołecznie-
nia i wzmocnienia wspólnot lokalnych.
Samorząd powiatowy monitoruje
sprawy, które wykraczają poza zadania
gmin, jak na przykład dotyczące:
służby zdrowia, szkolnictwa ponad-
gimnazjalnego, polityki zatrudnienia czy

zarządzania kryzysowego. Powiat to
nie tylko obszar na mapie, ale przede
wszystkim ludzie, historia ich przod-
ków, tradycje, wspólnota celów. Sa-
morząd powiatowy, utożsamiając się
ze swoimi mieszkańcami, stara się za-
spakajać i chronić ich interesy.

Minęło dziesięć lat od upodmio-
towienia i usamorządowienia wspól-
not lokalnych. Nie ma wątpliwości, że
powiaty muszą zostać wzmocnione,
szczególnie od strony finansowej, tak
aby mogły w pełni realizować zada-
nia przed nimi stojące.

Zdzisław Gamański, starosta chełmiński

– Reforma samorządowa niosła
ze sobą wiele zmian. Przed powiata-
mi postawiono zadania, które przy
szczupłych zasobach finansowych
trudno było zrealizować. Wśród naj-
ważniejszych z nich znalazła się edu-
kacja. Natomiast największe środki tra-

fiają na dokończenie naszej największej
inwestycji – modernizację i rozbudo-
wę Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Re-
alizujemy także zadania z dziedziny po-
mocy społecznej, polityki prorodzinnej
i wspierania osób niepełnospraw-
nych. Znaczne środki kierujemy na

utrzymanie dróg powiatowych. Powiat
to 12 gmin, a każda z nich jest dla nas
tak samo ważna. Staramy się roz-
sądnie dzielić środki budżetowe tak, by
żadna z dziedzin życia publicznego nie
została pominięta, a rozwój powiatu
przebiegał równomiernie.

Czesław Gluza, starosta cieszyński

– Spośród wszystkich działań
podjętych na początku lat dziewięć-
dziesiątych reforma samorządu te-
rytorialnego była chyba najbardziej de-
mokratyczna, bo dawała najwięcej
uprawnień największej liczbie oby-
wateli. Przez 20 lat samorządy wy-

konały olbrzymią pracę w lokalnych
i regionalnych wspólnotach, która
w dużej mierze przyczyniła się do sko-
ku cywilizacyjnego, jaki dokonał się
w naszym kraju w tych dziesięciole-
ciach. Po powołaniu samorządowych
powiatów i województw dopełniło się

budowanie nowoczesnego ustroju
Rzeczypospolitej. Dzisiaj nasze sa-
morządy dla dalszej służby Ojczyźnie
potrzebują wzmocnienia i to zarów-
no kompetencyjnego, jak i finanso-
wego.

Robert Godek, starosta strzyżowski

– Reforma samorządowa jest
zdecydowanie najważniejszą, jaka zo-
stała przeprowadzona w kraju na prze-
strzeni ostatnich 20 lat. I sądzę, że
to jedyna reforma, która tak na-
prawdę się udała. Oceniając mijającą
dekadę w perspektywie osiągnięć

naszego miasta, nie sposób pominąć
faktu pewnego „przebranżowienia”.
Wszak jeszcze na początku tego stu-
lecia funkcjonowała u nas huta i ko-
palnia. Upadek tych przedsiębiorstw
był dramatem dla wszystkich. Jasne
stało się, że Siemianowice Śląskie mu-

szą się zmienić. I to się powiodło.
Obecnie jesteśmy miastem sportu
i rekreacji, miastem przyjaznym in-
westorom. Warto dodać, że w ciągu
kilku lat stopa bezrobocia spadła u nas
o ponad 20 pkt. proc., co jest nie-
wątpliwym sukcesem dziesięciolecia.

Jacek Guzy, prezydent Siemianowic Śląskich

– Utworzenie powiatów spowo-
dowało, że pojawił się gospodarz te-
renu, znający go i wsłuchujący się
w potrzeby mieszkańców. Powiat re-
alizuje niezwykle istotne dla miesz-
kańców zadania, które zostały przejęte
bez odpowiedniego zabezpieczenia fi-

nansowego. Praktycznie żaden z obiek-
tów, włącznie z drogami, nie spełniał
podstawowych norm użytkowych,
a wzięcie na siebie odpowiedzialności
za sprawy lokalnych społeczności przy-
niosło wiele zrealizowanych działań i in-
westycji spełniających oczekiwania

mieszkańców. I tak w powiecie rze-
szowskim odnowiono ponad 60 proc.
dróg, wybudowano kilka obiektów
szkolnych, hale sportowe, obiekty
służby zdrowia i pomocy społecznej,
a pozostałe wyremontowano i wypo-
sażono w nowoczesną aparaturę.

Józef Jodłowski, starosta rzeszowski

– Po reformie samorządowej
w 1998 roku Wieliczka na nowo zo-
stała stolicą powiatu wielickiego.
To, co do tej pory było zwykłą „cie-
kawością sąsiedzką”, a więc zainte-
resowaniem tym, co dzieje się w naj-
bliższej okolicy, przybrało zupełnie inny

wymiar. Niedalekie Niepołomice, Bi-
skupice, Gdów i Kłaj wspólnie z Wie-
liczką stały się jednostką admini-
stracyjną, a zarazem wspólnotą
mieszkańców. Z perspektywy czasu
widzę ogromne zmiany, jakie zaszły
w powiecie. Poszczególne gminy roz-

wijają się dynamicznie, zyskując na
atrakcyjności w oczach inwestorów.
Podnosi się standard życia miesz-
kańców, dlatego też wiele osób de-
cyduje się u nas zamieszkać. Tworzy
to obraz powiatu, który z dumą na-
zywamy „perłą”.

Jacek Juszkiewicz, starosta wielicki
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– Upodmiotowienie gmin w 1990
roku spowodowało przekazanie miesz-
kańcom narzędzi, dzięki którym mogli
kreować najbliższe otoczenie, co jest
namacalnym efektem zmian ustrojo-
wych w Polsce. Rozwój gmin wiejskich
opiera się na aktywności i zaangażo-

waniu mieszkańców w rozwiązywanie
problemów społecznych oraz budo-
waniu infrastruktury publicznej służącej
poprawie jakości życia. Funkcjono-
wanie gmin umacniało demokrację
lokalną i stymulowało rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego. W miarę

upływu czasu administracja rządowa
nakładała na gminy coraz więcej zadań,
nie zapewniając odpowiednich środków
finansowych. W celu dalszego rozwoju
konieczne jest przekazanie większych
uprawnień, co do zadań oświato-
wych i ochrony środowiska.

Roman Michaluk, wójt gminy Międzyrzec Podlaski
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– Perspektywa 20. rocznicy
reaktywowania w Polsce samorządu
terytorialnego uświadamia, jak wie-
le osiągnęły wspólnoty samorządowe.
Mogą być dumne, bo zdały egzamin
z samodzielności i odpowiedzialności
w realizowaniu zadań publicznych i bu-

dowaniu rozwoju społeczno-gospo-
darczego. Wracając pamięcią do
chwil decydujących o restytuowaniu
w III Rzeczypospolitej samorządu te-
rytorialnego, warto podziękować
tym, którzy w sierpniowym zrywie
roku 1980 zadbali o umieszczenie

wśród tez gdańskich zapisu o samo-
rządzie terytorialnym, a następnie
w trakcie debat okrągłego stołu do-
prowadzili do wyodrębnienia stolika
samorządowego i ustaleń, że ele-
mentem ustroju nowej RP stanie się
samorząd terytorialny.

Kazimierz Kotowski, starosta opatowski

– Ustawą, która zmieniła Polskę,
była Ustawa o samorządzie teryto-
rialnym. W oparciu o nią przekazano
władzę w zakresie spraw lokalnych
gminom, odpowiedzialnym za sprawy
najbliższe mieszkańcom. Równie waż-
na była ustawa o stowarzyszeniach.

Głos ich przedstawicieli wpłynął na
kształtowanie się społeczeństwa
obywatelskiego, świadomego swoich
praw i możliwości oddziaływania na
decyzje władzy i rozwój społeczno-
gospodarczy. Równie istotne były
Ustawa o samorządzie gminnym,

powiatowym i wojewódzkim oraz
Ustawa o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta,
w której według mnie powinien być
zapis ograniczający pełnienie funkcji
do 2 kadencji.

Tomasz Kucharski, burmistrz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

– Największym osiągnięciem mi-
nionych dwudziestu lat jest powsta-
nie samorządów różnych szczebli.
Ruch samorządowy uwolnił w społe-
czeństwie niezwykłą energię do dzia-
łania na rzecz zmiany państwa pol-
skiego, a także swoich własnych

„małych ojczyzn”. Aktywność taką
podjęły środowiska, które w wielu
przypadkach przerodziły się w lokal-
ne grupy działania, stowarzyszenia
i silne reprezentacje społeczne. Efek-
tem takich przeobrażeń jest coraz lep-
sze przygotowanie do absorpcji środ-

ków unijnych na bardzo precyzyjnie
określane potrzeby lokalnych środo-
wisk. Rozwija się społeczeństwo
obywatelskie, a to było zasadniczym
celem reformy samorządowej.

Małgorzata Lachowicz-Murawska, starosta nowosolski

– Samorządność zrodziła się
z potrzeby społecznej, na znak pro-
testu przeciw ograniczeniom ustro-
ju centralistycznego, w którym oby-
watel nie miał głosu. Zdecydowaną
wartością polskiej samorządowości
jest wzmocnienie pozycji obywatela,

któremu dano narzędzia pozwalające
współdecydować o „małej ojczyź-
nie”. Aby powiaty lepiej spełniały
oczekiwania mieszkańców, trzeba je
zdecydowanie wzmocnić finansowo.
Dziś budżet powiatu składa się
w 60 proc. z subwencji i dotacji; za-

miast których powiaty powinny czer-
pać z podatków VAT, PIT i CIT. Moc-
ne osadzenie finansowe jest podstawą
do korzystania choćby z programów
unijnych, dzięki którym można po-
prawić infrastrukturę powiatu.

Henryk Lakwa, starosta opolski

– W ostatnich 20 latach w sa-
morządach zaszły rewolucyjne zmia-
ny, jednak do idealnego państwa
obywatelskiego jeszcze nam dale-
ko. Należy wydłużyć kadencje rad,
a w efekcie kadencje wójtów, burmi-
strzów i starostów do 5–6 lat. Sta-

rosta powinien być wybierany w wy-
borach bezpośrednich. Większą pulę
środków publicznych należy przezna-
czyć na wspólne inwestycje rządu i sa-
morządów, a władze ustawodawcze
wraz z władzą wykonawczą powinny
mieć więcej odwagi w podejmowaniu

decyzji o decentralizacji państwa i fi-
nansów. Większą uwagę trzeba też
poświęcić budowie społeczeństwa
obywatelskiego, by wskrzesić w Po-
lakach wiarę, że dzięki organizacjom
pozarządowym mogą wiele zmienić
w najbliższym otoczeniu.

Edwin Łazicki, starosta zielonogórski

– W związku z wdrożeniem re-
formy samorządowej nasuwa się kil-
ka refleksji. Przede wszystkim, że to
najbardziej udana reforma demo-
kratycznej, niepodległej Polski. Sa-
morządy zmieniły Polskę, zmieniły
polskie wsie, polskie miasta. Lokalne

społeczności pokazały, że potrafią się
„samorządzić” i najlepiej zadbać
o swoje środowiska. Druga refleksja
to taka, że osiągnięciami samorządów
lubią szczycić się politycy, na przykład
w okresie kampanii do parlamentu,
natomiast w samorządach ciągle za

mało jest zadań i środków. Ciągle zbyt
wiele zadań i środków jest po stro-
nie administracji rządowej, co nie
współgra z pokazywaniem osiągnięć
samorządu terytorialnego na tle
zmian w Polsce, podczas gdy ogra-
nicza się odpowiednie środki.

Sławomir Malinowski, burmistrz Zelowa
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– W mojej ocenie błędem było
wyłączenie z powiatowej admini-
stracji zespolonej inspekcji sanitarnej,
weterynaryjnej i policji, pozostawia-
jąc jedynie straż pożarną i jednocze-
śnie czyniąc samorząd szczebla po-
wiatowego odpowiedzialnym za sze-

roko pojęte bezpieczeństwo miesz-
kańców. Po wielu negatywnych uwa-
gach, zdecydowano się przywrócić
inspekcję sanitarną w strukturę
służb powiatowych. Uważam, że po-
winien nastąpić powrót do pierwot-
nych założeń, to jest przywrócenie

w skład powiatowej administracji
zespolonej wszystkich służb, inspek-
cji i straży. Nie można demontować
ustroju samorządowego, którego
wprowadzenie było jednym z wa-
runków zaakceptowania członkostwa
Polski w Unii Europejskiej. 

Sławomir Morawski, starosta ciechanowski

– Wraz z utworzeniem samo-
rządów terytorialnych pojawił się au-
tentyczny gospodarz określonego re-
gionu. Dziś gmina, która swoje struk-
tury budowała od podstaw, nadal robi
to w sposób racjonalny, między inny-
mi porządkując własność komunalną

oraz tworząc bazę dla gospodarki
rynkowej. Każda gmina rozsądnie go-
spodaruje publicznymi pieniędzmi zgod-
nie z ustalonymi priorytetami, uwzględ-
niającymi postulaty społeczności lo-
kalnej. Ponadto, w przeciągu minionych
20 lat, nastąpiły zmiany w mentalno-

ści społeczeństwa. Ludzie zaczęli zda-
wać sobie sprawę, że mają możliwość
decydowania o kształcie swojej „ma-
łej ojczyzny” wraz w wybranymi przez
siebie wójtem i radnymi, zaś samo-
rządowcy, że ich obowiązkiem jest dba-
łość o sprawy gminy.

Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew

– Odrodzony samorząd dał na-
dzieję i szansę lokalnym społeczno-
ściom na lepszy i szybszy rozwój.
Głównym atutem stała się samo-
dzielność samorządu, zarówno de-
cyzyjna, jak i finansowa. Ważnym ele-
mentem było wprowadzenie bezpo-

średnich wyborów. Umocniły one
pozycję wójta, burmistrza, prezydenta
oraz dały mieszkańcom lepszą moż-
liwość udziału w kształtowania poli-
tyki miasta. Samorząd jest najbliżej
ludzi i przez 20 lat potwierdził, że jest
skuteczną władzą publiczną, rozwią-

zującą lokalne problemy. Mimo czę-
sto wprowadzanych przez rząd ogra-
niczeń i nakładania nowych obowiąz-
ków jednostki samorządu teryto-
rialnego pokazały, że potrafią sobie
z nimi dobrze radzić.

Kazimierz Pałasz, prezydent Konina

– W ocenie ekspertów reforma
samorządowa uznawana jest za naj-
bardziej udaną ze wszystkich reform
przeprowadzonych w okresie trans-
formacji. Mimo wielu obaw, okazało się,
że przekazanie części zadań rządowych
lokalnym samorządom było korzystnym

rozwiązaniem dla całego kraju. Jest po-
czątek trudnej drogi budowania praw-
dziwego społeczeństwa obywatel-
skiego, odpowiedzialnego za swoją
„małą ojczyznę”, nastąpiło znaczące
pobudzenie aktywności społecznej
oraz wzrost poczucia, że coraz więcej

zależy od aktywności mieszkańców.
Bardzo ważne jest również wyłonienie
lokalnych liderów oraz profesjonaliza-
cja osób pracujących w samorzą-
dach terytorialnych. Jest to optymi-
styczna prognoza dalszego pomyślnego
rozwoju Polski Samorządowej.

Paweł Pikula, starosta lubelski

– Okres dwudziestolecia samo-
rządu terytorialnego w gminie Sien-
no – mimo ciągłych problemów fi-
nansowych – należy uznać za czas
rozwoju i poprawy warunków życia
mieszkańców. W roku 1990 roku
gmina Sienno weszła w samorządność

z wieloma zapóźnieniami w infra-
strukturze technicznej, dużym bez-
robociem, słabo rozwiniętym rolnic-
twem i niepokojącymi wskaźnikami de-
mograficznymi. Dzięki olbrzymiemu za-
angażowaniu i determinacji władze do-
prowadziły do wybudowania jednej

szkoły i dwóch sal gimnastycznych,
zwodociągowania około 85 proc.
obszaru gminy, wybudowania kilku-
dziesięciu kilometrów dróg asfalto-
wych i kilku kilometrów kanalizacji oraz
modernizacji oświetlenia ulicznego.

Stanisław Pora, wójt gminy Sienno

– Uważam, że jest to najbardziej
udana reforma po roku 1898 w Pol-
sce, a jej efekty możemy wokół sie-
bie obserwować. W czasie tych
20 lat zaszły zmiany w infrastruktu-
rze, standardach obsługi, w tech-
nicznym wyposażeniu, a także w na-

szej świadomości, o jakich nigdy na-
wet nie marzyliśmy. Warto wrócić pa-
mięcią do lat 70., aby realnie ocenić
nasze polskie przemiany. Warto po-
równać możliwości i perspektywy
chociażby młodych ludzi, dla których
współczesny świat stał się po-

wszechnie dostępny i jakby „bardzo
zmalał”. Pewnie w tym, co robimy
jest jeszcze dużo błędów i brniemy
często w „ślepe uliczki”, osobiście nie
podoba mi się wchodzenie wielkiej po-
lityki do małych gmin, ale bilans
tych lat jest zdecydowanie pozytywny.

Zbigniew Potyrała, starosta oleśnicki

– Reformę samorządową uznaję
za jedno z najdonioślejszych wydarzeń
pierwszych lat transformacji ustro-
jowej, urzeczywistniającą w praktyce
decentralizację państwa, w wyniku któ-
rej nastąpił wzrost świadomości spo-
łecznej. Reforma dała lokalnym spo-

łecznościom prawdziwy samorząd,
wyposażony w majątek, narzędzia i in-
strumenty umożliwiające realizację
potrzeb zgodnie z własną wolą. Re-
forma dała także szansę wykreowania
autentycznych lokalnych liderów, któ-
rzy obdarzeni mandatem społecz-

nym, doprowadzili do rozkwitu swo-
ich miejscowości. Ponadto efektem re-
formy jest odbudowa cywilizacyjna Pol-
ski. Okazało się, że samorządy stały się
prawdziwymi gospodarzami, moder-
nizując na gigantyczną skalę swoje gmi-
ny, powiaty, województwa.

Irena Rogowska, wójt gminy Lubin
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– Reforma samorządowa jest
niewątpliwie największym i najbardziej
doniosłym wydarzeniem w naszym
kraju po transformacji ustrojowej.
Dzięki niej lokalne społeczności od-
zyskały podmiotowość i tożsamość,
stając się autentycznymi i rzeczywi-

stymi gospodarzami, kreującymi i bu-
dującymi teraźniejszość oraz przy-
szłość swoich „małych ojczyzn”.
Dzięki niej udało się nadrobić wcze-
śniejsze wieloletnie zaniedbania w za-
kresie gospodarki, oświaty, szeroko
rozumianej infrastruktury, a także

ochrony środowiska. Nie mniej waż-
nym osiągnięciem tego dwudziesto-
lecia było także odpolitycznienie sa-
morządów.

Mieczysław Szymalski, burmistrz Ostrowi Mazowieckiej
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– Samorząd powiatowy to waż-
ne ogniwo administracyjne kraju,
realizujące coraz większą liczbę zadań.
Niestety, nie idą za tym wystarcza-
jące środki finansowe. Dzięki de-
centralizacji państwa są jednak szan-
se na poprawę tej sytuacji, a przez

to umocnienie lokalnych samorzą-
dów. Myślę, że dobrym podsumo-
waniem 20-lecia wdrożenia reformy
i 10. rocznicy powstania samorządu
powiatowego byłoby poszerzenie
kompetencji powiatów. Jako staro-
stowie, poprzez nasze konwenty,

głośno mówimy o sukcesach i po-
trzebach powiatów. Mamy nadzie-
ję, że jesteśmy słyszalni na najwyż-
szych szczeblach administracji i że
dzięki temu kolejne lata będą dla na-
szych powiatów okresem dalszego
rozwoju.

Stanisław Skaja, starosta chojnicki

– Choć wójtem jestem od
2006 roku, doskonale pamiętam en-
tuzjazm pierwszych lat odrodzonego
samorządu gminnego. Po wieloletniej
stagnacji nastąpiło wyraźne ożywienie
mieszkańców, którzy chcieli decydo-
wać o swoich losach. Samorządy

gminne szybko udowodniły, że potra-
fią mądrze wydawać publiczne pie-
niądze, realizując długo wyczekiwane
inwestycje. Reforma samorządów
gminnych jest jedną z najbardziej
udanych reform po transformacji
ustrojowej, mimo iż kolejne prze-

obrażenia prawne zaczęły umniejszać
ich rangę. Do sukcesów tego okresu
zaliczam stworzenie możliwości roz-
woju przestrzennego oraz podniesie-
nie standardów gminnej infrastruktury
oświatowej, sportowej i kulturalnej
oraz wodociągowo-kanalizacyjnej.

Józef Słonina, wójt gminy Rzezawa

– Dzięki powierzeniu ponad
20 lat temu lokalnym społecznościom
licznych zadań w obszarze samorzą-
dowym mamy dziś obywateli aktyw-
nych, o wzmocnionym poczuciu od-
powiedzialności i tożsamości kultu-
rowej. Niezwykle cenny to rezultat

zwłaszcza w perspektywie naszego
członkowstwa w Unii Europejskiej.
Może niewielu byłoby dziś czynnych
obywateli Europy, gdyby wcześniej nie
nauczyli się być czynnymi działacza-
mi swoich środowisk lokalnych. Przy-
glądając się działaniom mieszkań-

ców mojej gminy, którzy podejmują
liczne inicjatywy, działają w stowa-
rzyszeniach, samodzielnie pozyskują
środki unijne na realizacje swoich po-
mysłów – wiem, że inwestycja w spo-
łeczeństwo obywatelskie opłacała
się.

Sylwester Edwin Sokolnicki, burmistrz miasta i gminy Serock

– Co widzimy patrząc na Polskę
sprzed dwudziestu lat i teraz? Zmia-
ny, zmiany… Generalnie są to zmia-
ny na lepsze. Wsie i miasteczka
zmieniły swój wygląd, poprawiły się
warunki życia mieszkańców, zwięk-
szyła się efektywność wykorzysty-

wania środków finansowych z bu-
dżetu, uaktywniło się społeczeń-
stwo. Oczywiście jest jeszcze dużo do
zrobienia w wielu obszarach, jak na
przykład ulepszanie infrastruktury
i warunków społecznych, ale te dwa-
dzieścia lat jest solidnym fundamen-

tem, dającym dobre perspektywy na
przyszłość. W ocenie mojej i moich ko-
legów pracujących w samorządzie jest
to jedyna reforma w ostatnim dwu-
dziestoleciu, której realizacja udała się
na szóstkę.

Mirosław Stegienko, burmistrz Olsztynka

– Reformę samorządową uwa-
żam za jedną z najbardziej udanych re-
form po latach 90. Mieszkańcom
„małych ojczyzn” pozwolono samo-
dzielnie podejmować decyzje bezpo-
średnio ich dotyczące, czyli o tym, co
należy zrobić, jak ma wyglądać za-

mieszkiwany przez nich obszar, gdzie
wybudować kanalizacje, a gdzie wo-
dociąg. Jednak samorządność nie do
końca jest tożsama z określeniem
„samorządni”. Mimo wszystko to
państwo decyduje o tym, ile środków
dana gmina otrzyma, a w dużej mie-

rze są to środki „znaczone”. Prze-
kazywanie gminom najtrudniejszych
zadań, takich jak oświata czy pomoc
społeczna, bez wystarczających środ-
ków pieniężnych hamuje rozwój sa-
morządności, szczególnie w przy-
padku gmin o niskich dochodach.

Witold Studziński, wójt gminy Wieniawa

– Patrząc z perspektywy dwu-
dziestu lat od wdrożenia reformy sa-
morządu terytorialnego, wyraźnie
widać, że Polacy zaakceptowali tę for-
mę władztwa publicznego. Odradza się
tożsamość lokalna, mocniej identyfi-
kujemy się z naszymi małymi ojczy-

znami, kultura wzbogaca się o uni-
kalne elementy lokalne.

W kontekście jubileuszu dzie-
sięciolecia powiatów cieszy, że sa-
morząd powiatowy stał się integral-
ną częścią ustroju politycznego Pol-
ski. Reaktywacja powiatów stała się

czynnikiem inspirującym przemiany
i rozwój, ułatwiła identyfikację po-
trzeb, uczyniła administrację bardziej
przyjazną i otwartą. Powiat to dziś
rzeczywiste centrum skupiające
wszystkie sfery życia społeczności lo-
kalnej.

Marek Szponar, starosta oławski
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– Utworzone w 1990 roku sa-
morządowe gminy stanowią kon-
kretną płaszczyznę tworzenia społe-
czeństwa obywatelskiego. Określo-
ne obszary władztwa publicznego
zostały rzeczywiście przekazane
w ręce wspólnoty gminnej. Właśnie

na tym poziomie struktury admini-
stracyjnej społeczeństwo zostało
upodmiotowione. W efekcie ma ono
realny wpływ na to, co dzieje się
w najbliższym otoczeniu. Trzeba dą-
żyć do utrzymania kondycji finanso-
wej gmin, bowiem poczucie niemoż-

ności będzie gasić aktywność spo-
łeczną. Powiaty są już mniej udanym
przedsięwzięciem. Z kolei utworzenie
województw na bazie naturalnych re-
gionów kraju jest działaniem właści-
wym i wcale nie musi prowadzić do
dezintegracji państwa.

Wojciech J. Zmysłowski, wójt gminy Mała Wieś
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– Bilans 20 lat samorządu te-
rytorialnego wskazuje, że jego utwo-
rzenie było wielkim osiągnięciem pol-
skiej demokracji. „Nic o nas bez
nas” to hasło, które obecnie nabra-
ło właściwego znaczenia, zwłaszcza
w naszej gminie. Gmina Jedlińsk

w tym okresie zmieniła całkowicie
swoje oblicze. W wyniku właściwego
rozpoznania potrzeb i wzajemnego
zrozumienia realizujemy wiele zadań
i inwestycji infrastrukturalnych, nie
zapominając o zdrowiu, oświacie,
kulturze, sporcie, turystyce czy bez-

pieczeństwie i porządku, jednocześnie
pozyskując na te cele wszelkie do-
stępne środki. Nasza gmina jest w fa-
zie szybkiego rozwoju, o czym świad-
czy sukcesywny wzrost liczby miesz-
kańców, podmiotów gospodarczych
i dochodów własnych.

Wojciech Walczak, wójt gminy Jedlińsk

– Samorząd został nam dany po
kilkudziesięcioletnim okresie rządów
autorytarnych. Uczymy się go od
20 lat i zapewne jeszcze potrwa, za-
nim osiągniemy perfekcję w posługi-
waniu się tym instrumentem. Ale nie
waham się powiedzieć, że stanowi dla

nas trudne do przecenienia dobro-
dziejstwo. Zmienia ludzi, zmienia ich
sposób myślenia o tym, co stanowi
dobro wspólne. Uczy dobrego go-
spodarowania, uczy prawidłowego
postrzegania potrzeb, racjonalnego
wydawania środków publicznych. To

zapewne nie odkrywcze, ale jest
szkołą demokracji, szkołą dochodze-
nia do założonych celów, szkołą bu-
dowania kompromisów, które są solą
demokracji. W moim pojęciu samorząd
jawi się jako największe dokonanie
transformacji ustrojowej w Polsce.

Janusz Warakomski, burmistrz dzielnicy Żoliborz, m.st. Warszawy

– Powstanie samorządu teryto-
rialnego wyzwoliło niezwykłą energię
i aktywność obywateli. Hasło „nie wy-
starczy sam rząd, potrzebny samo-
rząd” odzwierciedlało nadzieje i opty-
mizm, z jakimi 27 maja 1990 roku
przystąpiono do pierwszych wolnych

wyborów. Z perspektywy czasu oce-
niam, że była to jedna z najbardziej uda-
nych reform, która w istotny sposób
poprawiła jakość życia lokalnych spo-
łeczności. Możliwość samodzielnych
decyzji wciąż stymuluje rozwój gminy.
Bez ustawy o samorządzie nie byłoby

skoku cywilizacyjnego, który dziś ob-
serwujemy. Reforma zdała egzamin
z demokracji na poziomie lokalnym.
Mieszkańcy skutecznie korzystają ze
swoich praw i świadomie uczestniczą
w tworzeniu swoich „małych ojczyzn”.
I to główny sukces samorządu.

Jan Warecki, wójt gminy Wieczfnia Kościelna

– Wdrożenie idei samorządności
w Polsce było bardzo ważnym i po-
trzebnym posunięciem. Przy projek-
towaniu trójpoziomowego podziału sa-
morządowego Polski nie stworzono
niestety systemu skutecznego fi-
nansowania szczebla powiatów. Sy-

tuacja, w której powiaty w przytła-
czającym stopniu finansowane są za
pośrednictwem dotacji i subwencji,
jednocześnie nie mając możliwości wy-
pracowania odpowiednich docho-
dów własnych, stawia ten szczebel
samorządu często w pozycji „ubo-

giego krewnego” w porównaniu z wo-
jewództwami a nawet gminami. Brak
powiązania i uzależnienia sytuacji
budżetowej powiatów od aktywności
i skuteczności lokalnej mieszkańców
i władz stanowi poważny manka-
ment tego sytemu.

Zygmunt Wielogórski, starosta siedlecki 

– Reforma samorządowa była wy-
darzeniem, które przyniosło wiele ko-
rzyści dla lokalnej społeczności. Moż-
na zauważyć, iż w przeciągu ostatnich
10 lat powiatom przybyło nowych
kompetencji i obowiązków, za czym nie-
stety nie idą odpowiednie środki fi-

nansowe. Przykładem jest chociażby
realizacja zadań zleconych, jak go-
spodarowanie mieniem Skarbu Pań-
stwa, które są współfinansowane z bu-
dżetu powiatu. To samo dotyczy tak-
że innych ważnych dziedzin, jak służ-
ba zdrowia, straż pożarna, policja oraz

inne służby, zapewniające bezpieczeń-
stwo w przypadkach klęsk żywioło-
wych. Instytucje te wymagają coraz
lepszego sprzętu, który sporo kosztuje.
Uważam, że na te działania powiat po-
winien otrzymywać dodatkowe środ-
ki finansowe z budżetu państwa.

Andrzej Zieliński, starosta żywiecki

– Samorządy lokalne w Polsce
rozpoczęły działalność w trudnych
uwarunkowaniach społeczno-ekono-
micznych lat dziewięćdziesiątych,
realizując zadania, które były dome-
ną administracji rządowej. Niezależ-
ność oraz samodzielność budżetowa

okazały się szansą na upragnione
zmiany – szansą na rozwój Polski po-
przez mądre, kreatywne gospoda-
rowanie samorządowców. Nie było-
by dzisiejszej Polski bez olbrzymiej,
twórczej energii, którą wyzwoliła
reforma, bez ogromnego wysiłku

i osiągnięć samorządowców. Samo-
rządy zaspokajają podstawowe po-
trzeby społeczności lokalnych, kształ-
tują politykę regionalną i są funda-
mentem umacniającym społeczeń-
stwo obywatelskie.

Sławomir Ziemianowicz, starosta słupski



44

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Marszałek: Marek Łapiński

Wojewoda: Rafał Jurkowlaniec

Powierzchnia województwa: 19 946,77 km kw.

Gęstość zaludnienia: 144 osób/km kw.

Ludność ogółem: 2878,2 tys. (stan na 30.09.2009 roku)

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 52,1, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa 47,9

Liczba miast: 91, w tym 3 miasta na prawach powiatu

Liczba powiatów: 29, w tym 3 grodzkie i 26 ziemskich

Liczba gmin: 169, w tym 36 miejskich, 78 wiejskich, 55 miejsko-wiejskich

Wielkość gruntów pod inwestycje (w SSE): 990 ha (stan na wrzesień 2009)

Port lotniczy: Port Lotniczy Wrocław SA

Średni dochód na głowę mieszkańca: średni dochód na osobę w rodzinie – 1118,57 zł (2008 rok), 
340 zł (2007 rok – dot. budżetu województwa)

Stopa bezrobocia: 12,5 proc. (stan na 31.12.2009 roku)

Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: 15 829 824 759,15 zł (dane za Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, okres od 2004 roku)

Nakłady przeznaczane na działalność B+R: 42,9 mln zł (2007 rok)

Główne rynki inwestujące na terenie województwa: niemiecki, niderlandzki, belgijski, francuski, hiszpański

WOJEWÓDZTWO 
DOLNOŚLĄSKIE

Dane statystyczne
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Regiony partnerskie: Alzacja (Francja), Dolna Saksonia (Niemcy), Emilia Romania (Włochy), Kraj Basków (Hiszpania), 
Kraj Kralowohradecki (Czechy), Kraj Liberecki (Czechy), Kraj Ołomuniecki (Czechy), 
Kraj Pardubicki (Czechy), Obwód Doniecki (Ukraina), Obwód Dniepropietrowski (Ukraina), 
Obwód Kirowogradzki (Ukraina), Obwód Leningradzki (Rosja), Parana (Brazylia), 
Saksonia (Niemcy), Styria (Austria), Środkowa Jutlandia (Dania), Västmanland (Szwecja), 
West Midlands (Anglia)

Wiodące gałęzie gospodarki: produkcja: artykułów spożywczych i napojów, chemikaliów i wyrobów chemicznych, 
maszyn i urządzeń, górnictwo węglowe, górnictwo i kopalnictwo miedzi, surowców skalnych, 
zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, przemysł ceramiczny i szklarski 
oraz produkcja tkanin i odzieży

Posiadane SSE: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest – Park”, 
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, 
Podstrefa Wrocław-Kobierzyce Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Główne instytucje wspierające rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjność: SSE, ARR, parki przemysłowe, parki przemysłowo-technologiczne, inkubatory 

przedsiębiorczości, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości: Wrocławska Agencja Rozwoju 
Regionalnego SA, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Agencja Rozwoju 
Regionalnego „AGROREG” SA, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Agencja 
Rozwoju Regionalnego „ARLEG” SA, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., 
Wrocławski Park Technologiczny SA, Wrocławski Park Przemysłowy, Wrocławski 
Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, ChemiPark Technologiczny w Brzegu Dolnym, 
KGHM „Letia” Legnicki Park Technologiczny SA, Bogatyńsko-Zgorzelecki Park 
Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o., Dolnośląski Park Technologiczny T-Park 
w Szczawnie Zdroju, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: KGHM Polska Miedź SA, Kopalnia i Elektrownia TURÓW SA, ABB DOLMEL Sp. z o.o., 

AB GK, Centrostal Wrocław, Centrozłom, Dozamel, EnergiaPro Gigawat, Hutmen SA 
Fabryka Wkładów Odzieżowych Camela, FAP Pafal S.A., Grupa Selena, Hasco-Lek SA, 
PCC Rokita SA

Szczeliniec Wielki

�

Fot. Tomasz Gmerek (Arch. Starostwo Powiatowe w Kłodzku)



20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Gmina Świdnica położona jest w południo-
wej części województwa dolnośląskiego,
w powiecie świdnickim. Liczy ponad 15 tys.
mieszkańców w 33 sołectwach.

Dobre położenie, bliskość Kotliny Kłodzkiej, Je-
leniogórskiej i Gór Stołowych, a także znaczna licz-
ba obiektów zabytkowych sprawia, że gmina jest
niezwykle atrakcyjna pod względem turystycznym.
To właśnie w Krzyżowej 12 listopada 1989 roku
miało miejsce historyczne spotkanie kanclerza Nie-
miec Helmuta Khola i premiera Tadeusza Mazo-
wieckiego, które zapoczątkowało nowy rozdział
w stosunkach polsko-niemieckich. Obecnie w pa-
łacu ma swoją siedzibę „Fundacja Krzyżowa dla Po-
rozumienia Europejskiego”. Dokładnie w 20. rocz-
nicę tych wydarzeń Krzyżowa ponownie była w cen-
trum uwagi całej Europy.

Ostatnie 6 lat to czas realizacji wielu inwe-
stycji, które w znaczący sposób poprawiły jakość
i standard życia mieszkańców. Dzięki wykorzystaniu
między innymi ponad 11,4 mln zl unijnych fundu-
szy w ramach RPO DW do 2011 roku zostanie
uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa na
terenie gminy. Każdego roku ponad 2500 mkw.
nowych chodników pojawia się przy drogach pu-
blicznych gminy, zwiększając tym samym po-
ziom bezpieczeństwa i estetykę miejscowości.
W 2006 roku dwie wsie z terenu gminy Świdni-

ca: Pogorzała i Pszenno dzięki Programowi „Od-
nowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego” poprawiły swoją infrastrukturę i es-
tetykę, wykorzystując 760 tys. zł z unijnych fun-
duszy. W 2010 roku kolejne 2 miejscowości otrzy-
mają około miliona złotych z przeznaczeniem na re-
mont świetlicy i budowę nowej. W 2008 roku za-
kończono budowę największej inwestycji w gmi-
nie Świdnica – pełnowymiarowej hali sportowej
w Witoszowie Dolnym. Potwierdzeniem właściwie
realizowanej strategii w zakresie inwestycji było
przyznane w 2006 roku II miejsce w prestiżowym
rankingu Dolnośląskich Gmin dla najlepiej zarzą-
dzanej gminy, dbającej o rozwój i podniesienie ja-
kości życia mieszkańców. Rok 2008 przyniósł Dol-

nośląski Klucz Sukcesu, 2009 – 65. miejsce w set-
ce najlepszych samorządów „Rzeczpospolitej”,
a 2010 – 8. miejsce w plebiscycie Śląska Super
Gmina.

GMINA WIEJSKA ŚWIDNICA

Urząd 
Gminy 

Świdnica
ul. B. Głowackiego 4

58-100 Świdnica
tel. (74) 852 30 67
fax (74) 852 02 74

urzad@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego – widok z lotu ptaka
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Ważniejsi inwestorzy
zagraniczni: sektor motoryzacyjny: Toyota, Volvo, Volkswagen, Bosch, GKN, Wabco, Ronal, Autoliv, 

Faurecia, Zakłady Samochodowe Jelcz SA, AMM, TBMeca, Sanden, Daicel, 
NSK Steering System, Voss Automotive; sektor transportowy: Bombardier Transportation, 
Wagony Świdnica SA (Greenbrier Company SA); sector IT – IBM, Siemens, 
Capgemini, Teta, Winuel, Yuma; elektronika Hi-Tech: Acer, LG Philips LCD,
Toshiba, Etomagnetic, 3M, Iiyama; 
sektor AGD: LG Electronics, Electrolux, Whirlpool, Fagor

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 2012,6 tys. (za 2008 rok)

Szczególnie promowane rodzaje turystyki: turystyka kulturowa, uzdrowiskowa, aktywna, biznesowa

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Kościół Wang w Karpaczu, Śnieżka, Wrocławski Ratusz, 
opactwo pocysterskie w Krzeszowie, Zamek Książ

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Wratislavia Cantans (Wrocław), Lwóweckie Lato Agatowe (Lwówek Śląski), 

Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych (Lubomierz), 
Bolesławieckie Święto Ceramiki (Bolesławiec), Międzynarodowe Targi Chleba (Jawor)

Miasta/obiekty wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Kościół Pokoju w Jaworze, Kościół Pokoju w Świdnicy, Hala Stulecia we Wrocławiu

Baza hotelowa 
(liczba hoteli, w tym otwartych w 2009 roku): 330 obiektów hotelarskich, w tym: 218 hoteli, 4 motele, 61 pensjonatów, 14 schronisk, 

17 schronisk młodzieżowych, 4 domy wycieczkowe, 12 kempingów, 
w tym w 2009 roku otwarto: 21 hoteli, 1 kemping, 6 pensjonatów, 1 schronisko, 
1 schronisko młodzieżowe

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

�



Powiat bolesławiecki na samorządowej
X-letniej scenie zagrał świetny koncert bu-
dżetowy. Oklaskiwano uruchomienie Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego, tysiące

darmowych korepetycji dla uczniów i otwarcie naj-
dłuższej „schetynówki” w Polsce. O sukcesach
świadczą również przyznane przez różne gremia na-
grody, w tym Order Radości – za działania na rzecz
środowisk osób niepełnosprawnych, Dolnośląski
Klucz Sukcesu i nagroda gospodarcza Dolnośląski
Gryf – dwie ostanie przyznane po raz pierwszy dol-
nośląskiemu powiatowi.

Na szczególne wyróżnienie zasługują przede
wszystkim inwestycje i związane z tym pozyskiwa-
nie pieniędzy ze środków unijnych. W sumie
w roku 2009 na siedem zadań inwestycyjnych,
w tym na dwa „szpitalne” (informatyzacja szpitala
i utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego),
zainwestowano blisko 29,5 mln zł, z czego dofi-
nansowanie z UE wynosi ponad 18,5 mln zł.

Współpraca powiatu z jego gminami to siła na-
pędowa wielu wspólnych działań, zgodnie z po-
wiatowym hasłem „Sześć gmin – jedno serce”.
Wspólnie z gminami powiat zrealizował kilkanaście
remontów i inwestycji. Największym sukcesem sta-
ły się dwie zrealizowane „schetynówki” na łączną
kwotę ponad 7 mln zł. Jak podkreśla starosta Ce-
zary Przybylski: – Oddaliśmy do użytku najdłuższą
„schetynówkę” w kraju – 17 km na odcinku Bo-
lesławiec–Krzyżowa–Tomaszów Bolesławiecki. Ten
projekt jest najlepszym przykładem, że współpra-
ca samorządów się opłaca.

Ponadto w powiecie bolesławieckim w 2009 ro-
ku ruszył projekt „SOS – szkoły otwartych szans”:
ponad 2 mln zł z UE na bezpłatne dodatkowe za-
jęcia lekcyjne dla uczniów liceów i szkoły specjal-
nej, 10 tys. godzin, dwa la-
ta realizacji – do
czerwca 2011 roku
i do tego zakupy
sprzętu za około
200 tys. zł. Ko-
lejne sztandaro-
we dzieło to
tworzenie cen-
trów kształce-

nia zawodowego na Dolnym Śląsku. Wartość
projektu wynosi ponad 6 mln zł, z czego pozyska-
ne dofinansowanie – 5,2 mln zł. Wreszcie: świet-
ne wyniki egzaminu maturalnego – 3. miejsce
w województwie – i egzaminów zawodowych to ko-
lejny sukces dolnośląskiego powiatu.

Na złotych stronach kroniki powiatu bole-
sławieckiego zapisały się również uroczystości
związane z jubileuszem X-lecia, którą to rocz-
nicę powiat obchodził pod kierownictwem Ce-
zarego Przybylskiego, starosty bolesła-
wieckiego, a jednocześnie przewodniczącego
konwentu wszystkich dolnośląskich starostów.
Ponadto na stałe w tradycję powiatu wpisały się
coroczne spotkania
opłatkowe osób

niepełnosprawnych oraz organizowana wspólnie ze
stowarzyszeniem „Via Sudetica” – „Gliniada”, któ-
ra stanowi o tradycjach kulturowych Dolnego Ślą-
ska, pokazując w innowacyjny sposób bogactwo na-
turalne północno-zachodniej części województwa
wraz z rozwijającym się przemysłem ceramicznym.

POWIAT BOLESŁAWIECKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Bolesławcu
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2

59-700 Bolesławiec
tel. (75) 732 32 58
fax (75) 732 32 50

biuro@powiatboleslawiecki.pl    
www.powiatboleslawiecki.pl

Wyroby z Zakładów Ceramicznych „ Bolesławiec” Sp. z o.o.

Gliniada
– coroczna

parada
Glinoludów
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Leżący w północnej części województwa dol-
nośląskiego powiat lubiński zajmuje po-
wierzchnię 712 km kw. Jego północny skraj
obejmują Wzgórza Polkowickie, a na wscho-

dzie sięga do doliny Odry. W obszarze powiatu znaj-
dują się dwa miasta – Lubin oraz Ścinawa,
92 miejscowości i 79 sołectw. Pod względem ad-
ministracyjnym powiat dzieli się na cztery gminy:
miejską Lubin, miejsko-wiejską Ścinawa oraz wiej-
skie Lubin i Rudna. Żyje w nich blisko 106 tys. osób.

Powiat należy do najcieplejszych regionów kli-
matycznych w Polsce – średnia temperatura rocz-
na wynosi 8,8–8,9°C. Istnieją tu dobre warunki
glebowe i przestrzenne, co stwarza doskonałe wa-
runki dla rolnictwa. Powiat lubiński można by uznać
za rolniczy, gdyby nie fakt, że na jego terytorium
równocześnie funkcjonuje jedna z największych firm
w kraju KGHM Polska Miedź, będąca pod wzglę-
dem wielkości dziewiątym producentem miedzi i dru-
gim srebra na świecie.

Powojenny rozwój powiatu wiąże się z od-
kryciem w 1957 roku w okolicy ogromnych złóż
rudy miedzi o bardzo wysokiej zawartości czystego
metalu. To odkrycie zdeterminowało na dziesiąt-
ki lat przyszłość miasta i całego regionu. O skali
przemian świadczy zwiększająca się liczba miesz-
kańców Lubina. W stolicy powiatu, o ponadsie-
demsetletniej historii, w 1957 roku żyło
4,5 tys. osób, a w 1995 roku już 85 tys.!

Dobrze przygotowane zaplecze techniczne i po-
moc samorządów stwarzają doskonałe warunki dla
przedsiębiorców do inwestowania kapitału, a prze-
mysł skupia spory ludzki potencjał intelektualny umoż-
liwiający dalszy rozwój regionu. Temu rozwojowi
sprzyja również dogodna lokalizacja: przez Lubin pro-
wadzi droga krajowa nr 3 Świnoujście–Jakuszyce,
w odległości 25 km od miasta przebiega autostra-
da A4; niedaleko znajduje się port lotniczy Aeroklubu
Zagłębia Miedziowego o statusie lotniska między-
narodowego. Planowana budowa mostu na Odrze
w miejscowości Radoszyce otworzy powiatowi
drogę na północ – w kierunku Góry i Poznania. Na
terenie miasta utworzono także na 28 ha podstrefę
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Powiat lubiński to jednak nie tylko przemysł,
ale i urokliwe zakątki Odry oraz Wysoczyzny Lu-
bińskiej. Pośród osobliwości przyrodniczych są re-

zerwaty przyrody: „Zimna Woda” (las grądowy),
„Łęg Korea” (wiązy, jesiony, kania rdzawa i czar-
na, zimorodki) i zachowana w niemal naturalnym
stanie od setek lat „Skarpa Storczyków” . Osto-
ją przyrody jest piękna dolina środkowej Odry z Łę-
giem Naroczyckim, Starorzeczem i Ścinawskimi Ba-
gnami oraz dolina Czarnej Wody, a także użytki eko-
logiczne Śnieżyca i Dąbrowa Dolna. Na terenie po-
wiatu notuje się blisko 167 pomników przyrody ży-
wej.

Jak w przeszłości, tak i dziś centrum powia-
tu jest jego stolica – miasto Lubin. Życie kulturalne
koncentruje się wokół Centrum Kultury „Muza”,
Młodzieżowego Domu Kultury, Ośrodka Kultury
„Wzgórze Zamkowe” i Muzeum Ziemi Lubińskiej.
W gminach prężnie działają Gminne Ośrodki Kul-
tury.

W Lubinie ma siedzibę Uczelnia Zawodowa Za-
głębia Miedziowego, tu też działa wiele stowa-
rzyszeń o charakterze artystycznym i społeczno-
kulturalnym.

Obok czołowych polskich drużyn piłki nożnej
i piłki ręcznej istnieje w powiecie kilkadziesiąt klu-
bów i stowarzyszeń sportowych (między innymi
taekwon-do, karate, szermierka, strzelectwo,
tenis, wspinaczka górka, turystyka piesza i ro-
werowa). Perłą wśród obiektów sportowych jest
nowy stadion Dialog Arena, działają również: lo-
dowisko z torem do szybkiej jazdy, kręgielnia wraz

z torem do bowlingu, skate-park, korty tenisowe
i jedna z najwyższych wież wspinaczkowych w Pol-
sce – „Kielich” (powstała na byłej wieży ciśnień).
Baza sportowa oraz oferta kulturalna – dzięki sta-
raniom władz samorządowych, a także z prywat-
nej inicjatywy, z roku na rok systematycznie się po-
szerza.

POWIAT LUBIŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 12b

59-300 Lubin
tel. (76) 746 71 00
fax (76) 746 71 01

starostwo@powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl

Galeria Cuprum Arena nocą

Powiatowe Święto Plonów – Rudna 2009

Barbórka w Polskiej Miedzi
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Starorzecze Odry Zawody wspinaczkowe na Kielichu
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Gmina Lubin położona jest w północnej czę-
ści województwa dolnośląskiego, w pobli-
żu aglomeracji miejskich Legnicy i Lubina.
Powierzchnia gminy wynosi 29 015 ha,

z tego 53 proc. stanowią użytki rolne, zaś
39,5 proc. grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione.
Gmina Lubin obejmuje swym zasięgiem 31 sołectw,
największe to: Osiek, Raszówka, Obora, Szklary
Górne, Niemstów, Księginice i Siedlce. Gminę za-
mieszkuje 12 727 osób.

Obszar gminy stanowi jeden z najcieplej-
szych regionów klimatycznych Polski. Okres
wegetacyjny trwa około 31 tygodni, stwarzając
doskonałe warunki dla rolnictwa, które wraz
z działalnością produkcyjno-usługową stanowią
podstawową funkcję rozwoju gminy. Dodatkowo
w gminie rozwija się działalność eksploatacyjna
surowców naturalnych, a to za sprawą znajdują-
cych się tu złóż rudy miedzi eksploatowanych przez
KGHM Polska Miedź SA.

Na terenie gminy funkcjonuje dobrze zorga-
nizowana sieć szkół i przedszkoli. Edukacja na
poziomie szkolnictwa podstawowego odbywa się
w sześciu obwodach szkolnych.

Działalność kulturalna oparta jest głównie
na Gminnych Ośrodkach Kultury, z siedzibami
w miejscowościach Księginice i Raszówka, a tak-
że na amatorskim ruchu artystycznym, działalno-
ści świetlic wiejskich oraz gminnej biblioteki pu-
blicznej i jej filii. Zespoły folklorystyczne, świetlice
wiejskie oraz koła gospodyń kultywują rodzime tra-
dycje, organizując występy, spotkania, programy
artystyczne.

Infrastruktura techniczna gminy jest dobrze
rozwinięta. Na jej terenie istnieje rozbudowana sieć
dróg, których łączna długość wynosi 161 km, z tego
61 km to drogi gminne w bardzo dobrym i dobrym
stanie technicznym. Przez gminę przebiega także

jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa oraz
droga krajowa nr 3.

Gmina posiada 8 biologiczno-mechanicznych
oczyszczalni ścieków. Wszystkie miejscowości
posiadają sieć wodociągową, a siecią gazową ob-
jętych jest około 60 proc. gospodarstw domowych.

Na obszarze gminy znajdują się liczne tere-
ny zabytkowe, w tym: kościół w Chróstniku
wraz z przykościelnym cmentarzem założonym
w XIV wieku, kościół w Gogołowicach z końca
XIV wieku, osada kultury łużyckiej w Kłopotowie
wraz z cmentarzyskiem całopalnym, pałac
w Krzeczynie Małym wybudowany w XVIII wieku,
zespół pałacowy z XVIII wieku wraz z parkiem
w Krzeczynie Wielkim, pałac z I połowy XIX wieku

w Księginicach, pałac Jana Jonstona z XVII wieku
w Składowicach oraz park krajobrazowy w Liścu.

Gmina Lubin wyróżnia się wyjątkowymi wa-
lorami przyrodniczymi. Znajduje się tu 18 parków
krajobrazowych, rezerwat przyrody oraz obszar
chronionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”.
Rezerwat przyrody „Zimna Woda” utworzony
w 1987 roku o łącznej powierzchni 59,82 ha, sta-
nowi wschodnią odnogę Borów Dolnośląskich.
Ochroną objęte są tu zbiorowiska grądowe z licz-
nymi drzewami pomnikowymi oraz stanowiska
wielu gatunków górskich zaaklimatyzowanych
na stanowiskach niżowych. W południowo-za-
chodniej części gminy został wydzielony obszar chro-
nionego krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” o po-
wierzchni 103,3 km kw., w tym 38,8 km kw. cen-
nych przyrodniczo zasobów leśnych.

Wysoki poziom integracji oraz społecznej
odpowiedzialności mieszkańców gminy Lubin za los
regionu zamanifestował się we wrześniu 2009 roku
podczas referendum gminnego w sprawie planów
budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego.
Przy frekwencji sięgającej niejednokrotnie niemal
70 proc. uprawnionych do głosowania, 95 proc.
z nich wypowiedziało się przeciwko budowie kopalni.
Mieszkańcy zdali tym samym egzamin z obywa-
telskiej dojrzałości.

GMINA WIEJSKA LUBIN

Urząd 
Gminy 

w Lubinie
ul. Władysława Łokietka 6

59-300 Lubin
tel (76) 840 31 00
fax (76) 840 31 40

sekretariat@ug.lubin.pl
www.gmina.lubin.pl

Dożynki gminne

Boisko wielofunkcyjne przy SP w Osieku

Przedszkole gminne w Raszówce



Powiat milicki leży wśród stawów i lasów,
tworzących idealne warunki do wypoczyn-
ku, w północno-wschodniej części Dolnego
Śląska, przy granicy z Wielkopolską.

Jest częścią największego w Polsce parku kra-
jobrazowego Dolina Baryczy. Założone w średnio-
wieczu przez cystersów „Stawy Milickie” o po-
wierzchni 8 tys. ha to nie tylko największy ośro-
dek hodowli karpi w Polsce i Europie, lecz także re-
zerwat ornitologiczny, objęty światowym pro-
gramem ochrony ONZ Living Lakes oraz NATU-
RA 2000.

Na gości, którzy chętnie odwiedzają powiat,
czekają lasy bogate w owoce runa leśnego, peł-
ne ryb łowiska komercyjne i rzeki, stadniny koni,
wypożyczalnie kajaków, oznakowane trasy rowe-
rowe, konne, piesze i kajakowe oraz dobrze przy-
gotowana baza turystyczna i agroturystyczna. Po-
nieważ nie sposób się tu nudzić, nawet najwy-
bredniejszy turysta znajdzie coś dla siebie, ko-
rzystając z licznych możliwości uprawiania spor-
tu, turystyki, wędkarstwa, myślistwa, jeździectwa
czy coraz popularniejszego birdwatching, czyli ob-
serwacji ptaków.

Powiat milicki to również jeden z liderów w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych. Na rok 2009 przy-
pada kres realizacji dwóch dużych inwestycji dro-
gowych oraz przygotowania wielu zadań, których
ukończenie przewiduje się w latach późniejszych.
Największym wyzwaniem 2009 roku była niewąt-
pliwie przebudowa drogi powiatowej nr 1440 na
odcinku od drogi krajowej nr 15 do miejscowości
Pracze. Drugą ważną inwestycją drogową
2009 roku była przebudowa dróg powiato-
wych 1440 i 1444 na odcinku łączącym drogę kra-
jową nr 15 z drogą wojewódzką nr 448, możliwa
dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego.

Rok 2009 obfitował też w prace polegające
na przygotowaniu przyszłych projektów, zaplano-
wanych do realizacji w kolejnych latach. Przygo-
towano 8 wniosków do Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego: „In-
formatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych
szansą rozwoju jednostek samorządu terytorial-
nego z powiatu trzebnickiego i milickiego”, „Po-
wiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Milicki”, „Bu-
dowa ścieżki rowerowej w Dolinie Baryczy trasą
dawnej kolejki wąskotorowej wraz z małą infra-
strukturą turystyczną”, „Ziemia milicka w Dolinie
Baryczy – aktywnie z przyrodą”, „Specjalistycz-
ne pracownie kształcenia zawodowego w Zespo-
le Szkół w Miliczu”, „Modernizacja budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Miliczu wraz z usunięciem barier infrastruktu-
ralnych dla osób niepełnosprawnych”, „Razem bli-
żej – przedszkole w powiecie milickim”, „Mój biz-
nes – moja szansa”.

Wzorem lat ubiegłych na okres od początku
września do końca października 2010 roku zapla-
nowano cykl imprez pod nazwą „Dni Karpia”. Im-
prezą inauguracyjną jest Święto Karpia Milickie-
go, organizowane już po raz 11. przez Starostwo
Powiatowe w Miliczu. Jego motywem przewodnim
jest karp milicki, którego co roku można nabyć przy
tej okazji w promocyjnych cenach. W sprzedaży do-
stępne są również inne gatunki ryb, które – oprócz
„królewskiej ryby” – są hodowane w stawach mi-
lickich. Podczas imprezy można skosztować prze-
różnych potraw z ryb, między innymi karpia po mi-
licku, karpia smażonego i wędzonego, zupy rybnej.

Program święta obejmuje liczne konkursy, koncerty
wielkich gwiazd estrady, jarmark ekologiczny,
turnieje sportowe.

Powodem do zadowolenia dla samorządu
jest współpraca z bawarskim miastem Lohr am.
Main oraz Springe w Niemczech.

POWIAT MILICKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Miliczu
ul. Wojska Polskiego 38

56-300 Milicz
tel. (71) 383 06 45
fax (71) 384 07 04

urzad@milicz-powiat.pl
www.milicz-powiat.pl

Stawy Milickie

Klasycystyczny pałac rodu Maltzan w Miliczu

„Ostoja” w Miliczu
– hodowla konika polskiego
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Powiat oleśnicki położony jest na północno-
wschodnich krańcach Dolnego Śląska,
gdzie rozpościera się malowniczo między
Równiną Oleśnicko-Bierutowską a Wzgó-

rzami Twardogórskimi. Siedzibą władz jest blisko
40-tysięczne miasto Oleśnica. Powiat, usytuowany
w bliskim sąsiedztwie stolicy Dolnego Śląska – Wro-
cławia, tworzy 8 gmin: Bierutów, Dobroszyce, Dzia-
dowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica – gmina miej-
ska oraz Oleśnica – gmina wiejska, Syców i Twar-
dogóra.

Na terenie powiatu krzyżują się ważne szlaki
komunikacyjne. Przebiega tędy droga międzyna-
rodowa E 67, łącząca Pragę z Warszawą.

Władze powiatu podejmują szereg działań ma-
jących na celu poprawę infrastruktury drogowej.
Po wybudowaniu obwodnicy Oleśnicy i Sycowa
obecnie przebudowuje się sieć dróg lokalnych, co
zapewni dobre połączenia komunikacyjne i ułatwi
rozwój inwestycji na terenie powiatu. Środki na te
inwestycje pozyskiwane są zarówno z Unii Euro-
pejskiej, jak i z programów krajowych.

Działania samorządu koncentrują się także wo-
kół tworzenia nowoczesnych ośrodków kształce-
nia. Sieć szkół ponadgimnazjalnych została wypo-
sażona w pracownie komputerowe, boiska i miej-
sca rekreacji dla dzieci i młodzieży. Polityka oświa-
towa ukierunkowana jest również na zacieśnienie
współpracy szkół z pracodawcami i ich organiza-
cjami. Nauczanie zogniskowane jest wokół tych za-
wodów, na które jest i będzie zapotrzebowanie na
lokalnym rynku pracy, co pozwoli na ograniczenie
bezrobocia wśród absolwentów.

Powiat oleśnicki jest zdobywcą wielu presti-
żowych nagród i wyróżnień. Począwszy od
2006 roku zajmuje wysokie lokaty w rankingu po-
wiatów polskich. W 2008 roku otrzymał Dolno-
śląską Nagrodę Jakości w kategorii organizacja sek-
tora usług publicznych, przyznawaną corocznie fir-
mom i organizacjom publicznym wdrażającym no-

woczesne koncepcje zarządzania przez jakość. Jako
jedyny samorząd z województwa dolnośląskiego uzy-
skał największą ilość punktów w konkursie Sa-
morząd na 6 za wparcie ponadgimnazjalnych pla-
cówek oświatowych. W 2009 roku Wielka Kapi-
tuła Orderu Radości przyznała powiatowi ole-
śnickiemu tytuł „Powiatu Przyjaznego Osobom Nie-
pełnosprawnym”, a starosta został kawalerem Or-
deru Radości.

Zdobyte nagrody i wyróżnienia to rezultat kon-
sekwentnego dążenia władz samorządowych do
maksymalnego podnoszenia jakości świadczonych
usług, wspierania wszelkich działań na rzecz roz-
woju społeczeństwa informacyjnego i informa-
tycznego oraz angażowania się we wszelkie formy
aktywności służące promocji powiatu jako miejsca
otwartego i przyjaznego mieszkańcom, inwesto-
rom, przedsiębiorcom i turystom.

Poprawie jakości świadczonych usług, budo-
waniu w świadomości petentów wizerunku przy-

jaznego urzędu, poznawaniu i analizowaniu potrzeb
i oczekiwań interesantów oraz usprawnianiu roz-
wiązań organizacyjnych służy system zarządzania
jakością, wdrażany w Starostwie Powiatowym
w Oleśnicy w latach 2004–2006. Po pozytyw-
nej ocenie audytu pośredniego, mającego na celu
potwierdzenie efektywności działania systemu,
certyfikat ISO 9001-2009 został przyznany do
2011 roku.

POWIAT OLEŚNICKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Oleśnicy

ul. J. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

tel. (71) 314 01 14
fax (71) 314 01 10

starostwo@powiat-olesnicki.pl
www.powiat-olesnicki.pl

Zamek Oleśnicki

Drewniany kościół w miejscowości Św. Marek Fot. P. Wojtecki



Wlistopadzie 2008 roku w powiecie
oławskim odbyły się uroczystości
związane z jubileuszem 10-lecia re-
aktywowania samorządu powiato-

wego w Polsce. W minionej dekadzie samorząd pod-
jął wiele działań skoncentrowanych na tym, aby po-
wiat uczynić miejscem wygodnego i bezpiecznego
życia, przyjaznym dla inwestorów i turystów.

Powiat oławski usytuowany w nizinnej części
Dolnego Śląska, w dolinie Odry i Oławy tworzą: mia-
sto Oława, miasto i gmina Jelcz-Laskowice oraz gmi-
ny Oława i Domaniów. Dogodne położenie powia-
tu sprzyja jego wszechstronnemu rozwojowi.
Różnorodność zgrupowanych w powiecie połączeń
komunikacyjnych decyduje o roli, jaką pełni w ob-
rębie europejskiego korytarza transportowego
Wschód–Zachód. Powiat posiada dostęp do trans-

portu rzecznego. Oławski węzeł wodny znajduje się
na szlaku Górny Śląsk–Szczecin. Przez powiat prze-
biegają: autostrada A4 i magistrala kolejowa
E34.

Przemysł na tych terenach rozwija się od dru-
giej połowy XIX wieku. Otwarto wtedy w Oławie
między innymi hutę bieli cynkowej. Dzięki Jel-
czańskim Zakładom Samochodowym ziemia oław-
ska znana jest także z tradycji motoryzacyjnych.

Początek XXI wieku przyniósł zmiany w go-
spodarce gmin i boom inwestycyjny. Stało się tak
za sprawą stworzenia przyjaznego klimatu inwe-
stycyjnego oraz dogodnych dla przedsiębiorców wa-
runków w Oławie, Jelczu-Laskowicach, Godziko-
wiach i Stanowicach, gdzie funkcjonują podstre-
fy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W powiecie zainwestowały między innymi: Toyota,

Electrolux, Nardi, Ronal, Autoliv, SCA, UWE. Po-
mimo kryzysu stopa bezrobocia nie wzrosła znacząco
i wynosi 10,5 proc. (dane z listopada 2009 roku).

Aby usprawnić obsługę komunikacyjną podstref
i udrożnić przejezdność przez powiat, planowane
jest połączenie autostrady A4 z drogą S8 i zbu-
dowanie obwodnic: Oławy, Jelcza-Laskowic, Ści-
nawy Polskiej, Godzikowic i Chwalibożyc.

Powiat oławski to także bogaty teren rolni-
czy. Rozwojowi rolnictwa i wysokim plonom sprzy-
jają grunty najwyższej klasy, dominujące w jego po-
łudniowej części. Walorami tych terenów są: ży-
zne gleby, brak obszarów okresowo zalewanych,
rozbudowana infrastruktura rolnicza i zaplecze ob-
sługujące działalność rolniczą.

Od 1999 roku samorząd przeprowadził wie-
le działań związanych z ochroną zdrowia, mających
na celu likwidację wielomilionowego zadłużenia oław-
skiego szpitala. Pozyskiwane środki zewnętrzne po-
zwolą na jego modernizację i dostosowanie do no-
wych standardów medycznych.

Samorząd stawia również na rozwój sportu.
Dowodem na to jest wybudowanie 2 wielofunk-
cyjnych boisk przy szkołach ponadgimnazjalnych
w Oławie, a także, w ramach programu Moje bo-
isko – Orlik 2012, kompleksu sportowego przy ZSP
w Jelczu-Laskowicach.

Powiat jest znakomitym miejscem dla osób ce-
niących aktywny wypoczynek. Wiele wrażeń zaznają
tutaj miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej. Wiel-
bicielom relaksu w siodle z pewnością przypadnie
do gustu oferta ośrodków jeździeckich.

Woda, zieleń i lasy pokrywające 20 proc. po-
wierzchni powiatu nie tylko uprzyjemniają space-
ry, lecz także zapewniają warunki do życia rzadkim
okazom ptactwa. Występują tutaj: nurogęś, pu-
stułka, strumieniówka, bocian czarny, czarna ka-
nia. Rezerwaty: Kanigóra, Łacha-Jelcz, Zwierzy-
niec, Leśna Woda i Grodziska Ryczyńskie stano-
wią świetny azyl dla pragnących wypocząć w ci-
szy na łonie natury. Wiele wrażeń zaznają tutaj mi-
łośnicy turystyki pieszej i rowerowej. Z myślą o nich
powstanie sieć ścieżek i tras rowerowych.

W 2008 roku powiat oławski podpisał umo-
wę partnerską z powiatem złoczowskim, co dało
możliwość dzielenia się z ukraińskim partnerem do-
świadczeniami z pracy w samorządzie oraz wyni-
kającymi z przynależności Polski do UE.

Atuty powiatu sprawiają, że z roku na rok przy-
bywa mieszkańców. W 2009 roku zamieszkiwały
go 72 294 osoby.

POWIAT OŁAWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Oławie
ul. 3 Maja 1

55-200 Oława
tel. (71) 301 15 22
fax (71) 301 15 62

info@starostwo.olawa.pl    
www.starostwo.olawa.pl

Starostwo Powiatowe w Oławie

Flis odrzański Fot. SP w Oławie
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Gmina Kobierzyce obejmuje 33 wsie za-
mieszkiwane przez ponad 15 tys. osób.
Jej atuty to położenie wzdłuż drogi kra-
jowej nr 35 (E-261) i nr 8 (E-67), w po-

bliżu skrzyżowania autostrady A-4 (E-40), two-
rzącego „Węzeł Bielański”, położenie w aglomeracji
wrocławskiej oraz bliskość do granicy czeskiej i nie-
mieckiej.

Konsekwentnie realizowana strategia gminy
doprowadziła do zmiany wizerunku gminy z typo-
wo rolniczej w przemysłowo-rolniczą. Polityka władz
samorządowych zaowocowała ogromną popular-
nością gminy wśród inwestorów polskich i zagra-
nicznych. W ostatnich latach dzięki ulokowanym
tu inwestycjom zatrudnienie znalazło około 15 tys.
osób z regionu. Szacowana wartość kapitału za-
inwestowanego w gminie wynosi ponad 2 mld euro.
W rejonie Regionalnej Strefy Rozwoju Przedsię-
biorczości „Węzeł Bielański” powstały największe
w Polsce centra aktywności gospodarczej: Cargill,
Castorama, Ikea, Tesco, Obi, Pepsi–Cola, ATM, Pro-
Logis, Auchan, Stalprodukt, Toyota, Meble Bodzio.
Strategicznymi inwestorami są znajdujące się na
terenie liczącej ponad 260 ha SSE zakłady: LG Di-
splay, LG Electronics, Toshiba oraz ich poddostawcy.
Dzięki pozyskanym inwestorom gmina Kobierzyce
przyczyniła się do znacznego wzrostu konkuren-
cyjności polskiej gospodarki, a także do transfe-
ru zaawansowanych technologii.

W gminie wiele miejsc wartych poznania
przyciąga bogatą historią, architekturą albo cie-
kawą legendą, w tym piękne, zabytkowe kościoły
i pałace, w większości z końca XVIII i początku
XIX wieku. Największym i najczęściej odwiedzanym
jest pałac w Kobierzycach, obecnie będący siedzibą
Urzędu Gminy Kobierzyce. Warto również zobaczyć
pałace w Biskupicach Podgórnych, Królikowi-

cach, Pustkowie Żurawskim, Wierzbicach oraz Krzy-
żowicach, a także kościoły gotyckie i późnogotyc-
kie w Bielanach Wrocławskich, Domasławiu,
Wierzbicach oraz w Tyńcu Małym. Najstarszym ko-
ściołem w gminie jest kościół w Tyńcu nad Ślężą
z XII wieku. Nieodłączną częścią krajobrazu są małe
formy architektury sakralnej – przydrożne krzy-
że, kapliczki i figury.

Zamożność gminy ma stanowić mocny fun-
dament dla przyszłych pokoleń, stąd wielką wagę
samorząd przywiązuje do edukacji. W ostatnich la-
tach wybudowano dwie nowoczesne szkoły: w Ko-
bierzycach i Bielanach Wrocławskich, a pozosta-
łe szkoły i przedszkola gruntownie odremontowano.
Na terenie gminy działają świetlice profilaktyczne,
które pomagają dzieciom nie tylko w nauce i roz-
wijaniu zainteresowań, lecz także w rozwiązywa-
niu trudnych sytuacji życiowych. Jedną z inicjatyw
skierowanych do młodych jest Program Stypen-
dialny Gminy Kobierzyce, który wyłania najzdol-
niejszych uczniów i wspiera ich rozwój. Obecnie
trwa budowa nowoczesnej hali sportowo-wido-
wiskowej w Kobierzycach. W gminie jest także 5 bo-
isk wielofunkcyjnych oraz boisko rekreacyjno-
-sportowe „Orlik 2012”.

Wpływy z budżetu pozwalają na realizację wie-
lu inwestycji infrastrukturalnych, dzięki którym
w Kobierzycach dobrze się mieszka, uczy i pracu-
je. W minionych latach z myślą o poprawie wa-
runków życia mieszkańców zakończono proces wo-
dociągowania gminy, wybudowano nowoczesne
placówki oświatowe, świetlice, zainwestowano
w oświetlenie, ulice i drogi. Ważnym zadaniem gmi-
ny jest też troska o środowisko naturalne, czemu
służy rozbudowa istniejących i budowa nowych
oczyszczalni ścieków oraz rekultywacja wysypiska
odpadów w Cieszycach. Aby ułatwić dostęp do służ-

by zdrowia, w 2006 roku wybudowano ośrodek
zdrowia w Kobierzycach. W 2008 roku oddano do
użytku nowy obiekt wielofunkcyjny na terenie Bie-
lan Wrocławskich z przedszkolem, przychodnią
i świetlicą.

Wielkim sukcesem okazało się utworzenie ko-
munikacji gminnej. Cztery regularne linie autobu-
sowe zapewniają połączenie każdej miejscowości
w gminie z Kobierzycami i Wrocławiem. Najwięk-
szym bieżącym projektem jest plan rewaloryzacji
miejscowości Kobierzyce, zmierzający do upo-
rządkowania przestrzennego miejscowości. Gmi-
na Kobierzyce w korzystny sposób wyróżnia się pod
tym względem na tle innych gmin wiejskich Dol-
nego Śląska.

GMINA WIEJSKA 
KOBIERZYCE

Urząd 
Gminy 

Kobierzyce
al. Pałacowa 1

55-040 Kobierzyce
tel. (71) 369 81 30
fax (71) 311 12 52

info@ugk.pl
www.ugk.pl

Węzeł Bielański

Urząd Gminy Kobierzyce Fot. Stanisław Klimek

Fot. Romuald M. Sołdek
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Gmina Środa Śląska leży w powiecie średz-
kim, w centralnej części województwa
dolnośląskiego. Jej główne „wymiary” to
215 km kw. powierzchni, ponad 19 tys.

mieszkańców, w tym 9 tys. w samym mieście,
i 27 miejscowości.

Środa Śląska leży na skrzyżowaniu głównych
szlaków łączących wschód i zachód Europy. Do-
godne połączenia z wieloma ośrodkami, zarówno
w kraju, jak i poza nim, zapewniają: droga kra-
jowa nr 94 Wrocław–Zielona Góra–Szczecin
i droga wojewódzka nr 346 Środa Śląska–Kąty
Wrocławskie–Oława, łącząca się z autostradą
A-4 (E-40). Ważne są także: linia kolejowa Wro-
cław–Zgorzelec–Drezno, wodny szlak Odry i bliskość
wrocławskiego portu lotniczego, oddalonego o za-
ledwie 29 km.

Ślady osadnictwa na dzisiejszej ziemi średzkiej
– jedne z pierwszych na Śląsku – pochodzą z okre-
su mezolitu. Pod koniec XII wieku Środa była zna-
na jako osada targowa. Przypuszczalnie od dnia,
w którym co tydzień handlowano, pochodzi jej na-
zwa. Od początku była dużym ośrodkiem uprawy wi-
nogron i produkcji win, o czym przypomina jej herb.

Na przestrzeni dziejów miasto przechodziło
przez ręce czeskie, austriackie, pruskie. W okre-
sie wojen napoleońskich łupiły je wojska niemiec-
kie i francuskie. W 1813 roku przez kilka dni sta-
cjonował tu cesarz Napoleon Bonaparte.

Obecnie główne atuty gminy to, z jednej stro-
ny, zabytki świadczące o bogatej, ponad 700-let-
niej historii, z drugiej – profesjonalnie przygoto-
wana baza inwestycyjna. W trosce o rozwój gmi-
ny jej samorząd tworzy i udoskonala infrastrukturę,
zapewniając warunki dla prowadzenia niemal każ-
dego rodzaju działalności gospodarczej. Położe-
nie między aglomeracjami wrocławską a legnicką,
a przede wszystkim proinwestycyjne nastawienie
władz gminy sprawiają, że Środa Śląska należy do
najprężniej rozwijających się obszarów w regionie.
Dodatkowym atutem jest średzka podstrefa Le-
gnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wśród zabytków gminy Środa Śląska warto
wymienić między innymi kościoły. XIII-wieczny ko-
ściół Najświętszej Marii Panny to pozostałość po
leprosorium (szpitalu dla trędowatych), dziś przy-
ciągająca prostym, surowym wnętrzem odre-
staurowanej romańskiej bryły i figurą Madonny
z Dzieciątkiem trzymającej kiść winogron. Łączą-
cy różne style kościół św. Andrzeja z gotycką
dzwonnicą, będącą jednym z oryginalniejszych
miejscowych zabytków, wzniesiony jeszcze przed
lokacją miasta na przełomie XII i XIII wieku, nale-
ży do najstarszych na Dolnym Śląsku. Kościół św.
Szczepana w Szczepanowie z XIV wieku zachwy-
ca czterema portalami z piaskowca: gotyckim, re-
nesansowym, późnorenesansowym i późnobaro-
kowym, rzeźbami z drewna polichromowanego i kla-

sycystycznym prospektem organowym, które
najlepiej obrazują eklektyczny styl budowli. Kościół
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie,
wzniesiony około 1555 roku, a przebudowany
w XVIII wieku, kryje we wnętrzu ślady gotyku (sa-
kramentarium z piaskowca), baroku (stacje dro-
gi krzyżowej) i rokoko (chrzcielnica). Kościół św.
Anny w Proszkowie to późnoromańska świątynia
przebudowana w XVII wieku również reprezentu-
jąca eklektyczny charakter w postaci renesanso-
wych płyt nagrobnych, barokowych płócien olej-
nych, rokokowej rzeźby św. Jana Nepomucena.

Z miejskiej zabudowy szczególnie godne uwa-
gi są wzniesione w XIII wieku mury obronne, bę-
dące pozostałością po fortyfikacjach okalających
niegdyś całe miasto, zlokalizowany w centrum mia-
sta ratusz skupiony wokół kameralnego dziedziń-
ca – siedziba władz gminy i muzeum z ekspozycją
Skarbu Średzkiego – Skarbu Tysiąclecia, który
stanowi wizytówkę gminy, regionu i kraju. Zgro-
madzone tu monarsze klejnoty koronne, odkryte
w 1988 roku podczas prac budowlanych w cen-
trum miasta, należą do najbardziej niezwykłych zna-
lezisk z okresu europejskiego średniowiecza.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
ŚRODA ŚLĄSKA

Urząd 
Miejski 

w Środzie Śląskiej
pl. Wolności 5

55-300 Środa Śląska
tel. (71) 317 30 52
fax (71) 317 34 05
um@srodaslaska.pl

www.srodaslaska.pl

Kościół św. Krzyża

Ratusz
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Marszałek: Piotr Całbecki

Wojewoda: Rafał Bruski

Powierzchnia województwa: 17 972 km kw.

Gęstość zaludnienia: 115 osób/km kw.

Ludność ogółem: 2067,918 tys.

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51,78, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48,22

Liczba miast: 52, w tym 4 miasta na prawach powiatu i 17 miast na prawach gminy

Liczba powiatów: 23, w tym 4 grodzkie i 19 ziemskich

Liczba gmin: 144, w tym 17 miejskich, 92 wiejskie, 35 miejsko-wiejskich

Wielkość gruntów pod inwestycje: powyżej 100 ha

Port lotniczy: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy 
oraz lotniska sportowe: Bydgoszcz-Biedaszkowo, Toruń-Bielany, Kruszyn (Włocławek), 
Grudziądz-Lisie Kąty, Inowrocław

Średni dochód na głowę mieszkańca: 2691,69 zł

Stopa bezrobocia: 15,8 proc. (stan na koniec grudnia 2009 roku)

Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: 1,541 mld euro (środki unijne pozyskane przez województwo kujawsko-pomorskie 
do 2 lutego 2010 roku na programy realizowane na poziomie lokalnym); 5,195 mld zł 
(środki unijne pozyskane w programach realizowanych na poziomie krajowym)

Nakłady przeznaczane na działalność B+R: 129,4 mln zł

WOJEWÓDZTWO 
KUJAWSKO-POMORSKIE

Dane statystyczne
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Główne rynki inwestujące na terenie województwa: Holandia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Belgia, USA, Japonia

Regiony partnerskie: w ramach zawartych Międzynarodowych Porozumień Międzyregionalnych: Veneto (Włochy), 
Marche (Włochy), Rejon Kiejdański (Litwa), Hrabstwo Jögeva (Estonia), Obwód Nowgorodzki 
(Rosja), Obwód Smoleński (Rosja), Południowe Pireneje (Francja), Obwód Chmielnicki (Ukraina), 
Obwód Żytomierski (Ukraina), Land Styrii (Austria), Obwód Mohylew (Białoruś), 
Obwód Zachodniokazachstański (Kazachstan), Navarra (Hiszpania); 
w ramach podpisanych Listów Intencyjnych: Östergötland, Sörmland, Värmland (Szwecja), 
Kozani (Grecja), Obwód Saratowski (Rosja), Prowincja Hubei (Chiny)

Wiodące gałęzie gospodarki: przemysły: spożywczy, papierniczy, chemiczny, drzewny, maszynowy,  elektroniczny, 
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Posiadane SSE: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – siedem podstref PSSE w: Barcinie, Bydgoszczy, 
Grudziądzu, Frydrychowie, Łysomicach, Rypinie i Świeciu

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o., Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Regionalne Centrum 
Wspierania Innowacji i Transferu Technologii w Toruniu, Regionalne Centrum Innowacyjności przy 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
w Toruniu, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Loża Bydgoska BCC,
Loża Toruńska BCC, Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Bydgoszczy, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Kujawska Izba Przemysłowo-Handlowa
we Włocławku, Izba Gospodarcza w Grudziądzu, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Klub Eksportera w Bydgoszczy, 
Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: ZKiP Lewiatan 94 Holding SA, Torfarm SA, Zakłady Azotowe Anwil SA, Grupa Polomarket, 

ZT Kruszwica SA GK, Krajowa Spółka Cukrowa SA, Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych SA, PHU Chemirol Sp. z o.o., GCB Centrostal Bydgoszcz SA, 
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Nova Trading SA, IZCh Soda Mątwy SA GK, 
Ampol-Merol Sp. z o.o., K+K Sp. z o.o., Adriana SA, Interhandler Sp. z o.o., ATS SA, 
Cronileg PL Sp. z o.o., Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA GK, Geofizyka Toruń Sp. z o.o.,
Apator SA GK, JZS Janikosoda SA, Unia Sp. z o.o. GK, Żywiec Trade sp. z o.o.,

zagraniczni: Atos Origin, Alcatel Lucent, Bonduelle, British Sugar Overseas (BSO) Ltd., CC HBC (Coca-Cola
Hellenic Bottlning Company), Cereal Partners Poland Toruń-Pacific, East Pack, Frosta AG, 
Henkell & Sohnlein, JP Morgan Chase, Lafarge, Mondi Group, Nestle, Neupack, Orion Electric, 
Radison, Schieder Europa Holding GmbH, SHARP Corp., Sumitomo Chemical, Telia, ThyssenKrupp 
Energostal SA, Unilever NV

Ważniejsze strategiczne dokumenty prorozwojowe: Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2020, 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 2,2 mln

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: rekreacyjno-uzdrowiskowa, turystyczno-krajobrazowa oraz kulturalna

Sztandarowe atrakcje turystyczne: toruńska starówka, starówka Chełmna, zamek w Golubiu-Dobrzyniu, zabytkowe spichrze
Grudziądzu, Wyspa Młyńska i Wenecja Bydgoska w Bydgoszczy,  Muzeum Archeologiczne 
w Biskupinie z kolejką wąskotorową na Pałukach, tężnie solankowe w Ciechocinku 
i Inowrocławiu oraz źródła geotermalne w Grudziądzu, Bory Tucholskie

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Bydgoski Festiwal Muzyczny,  Bydgoski Festiwal Operowy, Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny Kontakt, Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, 
Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek

Miasta/Obiekty wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO: Zespół Staromiejski Torunia

Baza hotelowa: 306 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 100 hoteli

Źródło: Urząd marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Położony na prawym brzegu Wisły i w cen-
tralnej części województwa kujawsko-
-pomorskiego powiat chełmiński sąsiadu-
je z powiatami: świeckim, grudziądzkim,

wąbrzeskim, toruńskim oraz bydgoskim. Przez jego
teren przebiegają dwie drogi krajowe nr 1 i nr 55,
zapewniając dogodne połączenie z największymi
miastami województwa – Toruniem, Bydgoszczą,
Grudziądzem i Włocławkiem. W granicach admi-
nistracyjnych powiatu znajduje się miasto Chełm-
no oraz sześć gmin wiejskich: Chełmno, Kijewo Kró-
lewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno i Unisław.
Pod względem powierzchni powiat chełmiński
jest jednym z najmniejszych powiatów wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje bowiem po-
wierzchnię 527 km kw., którą zamieszkuje blisko
51,5 tys. osób.

Teren obecnego powiatu to obszar wyjątko-
wo atrakcyjny dla turystów, zarówno ze względu
na liczne i cenne obiekty zabytkowe, jak i osobli-
wości przyrodnicze. Największym i najważniejszym
centrum turystycznym powiatu jest jego stolica
– Chełmno. Malowniczo położone na skarpie wi-
ślanej, do dnia dzisiejszego zachowało wiele ele-
mentów średniowiecznego układu urbanistyczne-
go. Szczególną uwagę turystów przyciąga perła ar-
chitektury, czyli gotycko-renesansowy ratusz,
dobrze zachowane mury obronne o długości
2270 m oraz sześć gotyckich kościołów.

Również ziemie sąsiadujące z miastem obfitują
w cenne obiekty kulturowe, będące pozostałością
wielowiekowej historii ziemi chełmińskiej. Należy tu
wymienić między innymi ruiny zamku krzyżackiego
w Papowie Biskupim z przełomu XIII i XIV wieku,
kościół parafialny w Kijewie Królewskim z XII wie-
ku, barokowy kościół w Starogrodzie oraz zespół
dworsko-pałacowy i kościół w Wabczu.

Ogromny wpływ na malowniczość krajobrazu
powiatu ma unikalna flora i fauna chroniona w pię-
ciu rezerwatach przyrody, wchodzących w skład
Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego
i Nadwiślańskiego. Jednym z takich obszarów,
utworzonych w celu zachowania roślinności kse-
rotermicznej, jest rezerwat „Zbocza Płutowskie”
usytuowany pomiędzy Płutowem a Starogro-
dem, na wysokim, stromym zboczu doliny Wisły.
Chroni on dwa niezwykle rzadkie ciepłolubne zespoły
roślinności stepowej: pięciornika piaskowego i ost-
nicy włosowatej oraz miłka wiosennego i kłosow-
nicy pierzastej.

Na terenie powiatu znajduje się także jedno
z najmłodszych założeń obronnych położonych

w dolnym biegu Wisły. Ze względu na swoją ory-
ginalność, zachowane do dnia dzisiejszego obiek-
ty Twierdzy Chełmno cieszą się dużym zaintere-
sowaniem miłośników fortyfikacji i odwiedzających
okolice gości.

Dzisiaj, w trosce o ochronę tego unikalnego
dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodni-
czego, a także w trosce o zrównoważony rozwój
powiatu chełmińskiego, podejmowany jest szereg
działań z dużym udziałem środków Unii Europejskiej.
Są to zarówno przedsięwzięcia mające na celu po-
prawę infrastruktury technicznej, jak i działania
zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców
powiatu.

POWIAT CHEŁMIŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Chełmnie
ul. Harcerska 1

86-200 Chełmno
tel. (56) 677 24 10
fax (56) 677 24 21

starostwo@powiat-chelmno.pl
www.powiat-chelmno.pl

Park miniatur zamków krzyżackich nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie

Panorama Chełmna od strony Wisły



Wpółnocno-zachodniej części woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego na
powierzchni 79 086 ha poprzez uro-
kliwe i urozmaicone lasy, rozciągają-

ce się łąki, malownicze jeziora oraz błękitne rzeki,
rozpościera się powiat sępoleński, który od lat ce-
niony jest ze względu na swoją niezwykłą orygi-
nalność. W skład powiatu wchodzą 4 gminy: Sę-
pólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Więcbork
oraz Sośno, w których życie nadal płynie spokoj-
nym, nieśpiesznym i naturalnym rytmem. Na te-
renie powiatu znajduje się 116 wsi oraz 3 miasta
o ponad 650-letnim rodowodzie.

Wszystkich turystów w te strony przyciąga
wyjątkowa fauna i flora, zachwycająca liczebnością
gatunków roślin i zwierząt, typu: zające, bobry, je-
lenie, sarny, dziki, lisy, zaś wśród ptactwa wy-
różniamy między innymi: myszołowy, czaple, ja-
strzębie, żurawie, łabędzie, bociany białe, sowy.

Jeziora (26 dużych, powyżej 20-hektarowych
zbiorników i całe mnóstwo małych, cudownych

akwenów wodnych) oraz rzeki: Sępolenka, Orla, Ka-
mionka i wiele innych zachwycają turystów swo-
im niezapomnianym urokiem. Położone są wśród
lasów, przy malowniczych szlakach turystycznych,
które przebiegają przez obszary najcenniejsze
przyrodniczo, między innymi przez 6 rezerwatów
przyrody oraz urokliwy, będący perłą regionu – Kra-
jeński Park Krajobrazowy, zajmujący powierzchnię
73 850 ha i rozciągający się na tereny gmin: Więc-
bork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, So-
śno oraz Kęsowo i Mrocza. Ale nie tylko szlaki pie-
sze wskazują na bogactwo terenu, lecz także szla-
ki rowerowe, konne i wodne. Duża ilość zabytków,
będących świadkami historii wielu pokoleń, zarówno
Polaków, jak również innych narodowości za-
mieszkujących tereny fascynującej krainy, czynią
powiat terenem niezwykle atrakcyjnym – na przy-
kład pałace w Komierowie i Sypniewie, dwór w Za-
martem i w Skarpie, ruiny zamku w Runowie Kra-
jeńskim oraz zabytkowe kościoły – a miejsca pa-
mięci narodowej: Karolewo, Radzim, Komierowo,
pozwalają na wyciszenie, pozostanie w zadumie oraz
sięgnięcie pamięcią do tych, którym zawdzięcza-
my ważny ułamek historii.

Na obszarze terenu powiatu sępoleńskiego za-
chowały się dawne wiejskie chałupy i budynki go-
spodarcze z okresu XIX i początku XX wieku. Miesz-
kańcy i pasjonaci zapraszają na tereny leśne, na
których przeważa bogactwo jagód, malin czarne-

go bzu i grzybów, natomiast zapaleni wędkarze za-
chęcają do wspólnych połowów ryb.

Do wymienionych już zainteresowań dodać na-
leży myślistwo, które kwitnie nieustannie. Entu-
zjaści grzybobrania nie będą mieli powodów do na-
rzekań, a znajdujące się w lasach liczne jeziora przy-
sporzą wędkarzom niezapomnianych wrażeń pod-
czas połowów. Zaś miłośnicy sportów wodnych
mogą spróbować swoich sił w uprawianiu kaja-
karstwa, kolarstwa oraz żeglarstwa. Powiat ofe-
ruje też dużą ilość szkółek jeździeckich. Każdy więc,
korzystając z różnych form aktywnego wypoczynku,
może tu znaleźć coś dla siebie.

Nie pozostaje więc nic innego, jak odwiedzić
gościnny dla turystów region i cieszyć się pięknym
zakątkiem Polski, jakim z pewnością jest powiat sę-
poleński.

POWIAT SĘPOLEŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Sępólnie Krajeńskim
ul. T. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. (52) 388 13 00
fax (52) 388 13 03

sepolnopow@pro.onet.pl
www.powiat-sepolno.pl

Pałac w Komierowie

Jezioro w Więcborku z lotu ptaka

Kościół parafialny św. Jakuba Apostoła
w Wielowiczu

Jezioro Czarne Diabelskie leżące
nieopodal Więcborka
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Marszałek: Krzysztof Grabczuk

Wojewoda: Genowefa Tokarska

Powierzchnia województwa: 17972 km kw.

Gęstość zaludnienia: 115 osób/km kw.

Ludność ogółem: 2 161 832

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 49

Liczba miast: 42, w tym 4 miasta na prawach powiatu i 20 miast na prawach gminy

Liczba powiatów: 24, w tym 4 grodzkie i 20 ziemskich

Liczba gmin: 213, w tym 20 miejskich, 172 wiejskie, 21 miejsko-wiejskich

Port lotniczy: powstaje Port Lotniczy Lublin SA w Świdniku

Średni dochód na głowę mieszkańca: 26703,71 zł (Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2008)

Stopa bezrobocia: 11,6 proc.

Regiony partnerskie: na podstawie zawartych umów: 
Kraj Związkowy Styria (Austria), Obwód Brzeski (Białoruś), Obwód Novgorodzki 
(Federacja Rosyjska), Lotaryngia (Francja), Prowincja Gelderland (Holandia), 
Obwód Lwowski (Ukraina), Obwód Ługański (Ukraina), Obwód Odeski (Ukraina), 
Obwód Wołyński (Ukraina), Hajdu-Bihar (Węgry), Veneto (Włochy); 
ponadto na podstawie protokołu ustaleń: 
Prowincja Henan (Chiny), Murcja (Hiszpania)

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE

Dane statystyczne
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Wiodące gałęzie gospodarki: rolnictwo, przemysł spożywczy (owocowo-warzywny, cukrowniczy, młynarski, mleczarski, 
mięsny, piwowarski, spirytusowy i tytoniowy), zielarstwo i pszczelarstwo, przemysł 
wydobywczy (największe po Śląsku węglowe zagłębie kraju), chemiczny, drzewny i meblarski, 
metalowy i maszynowy, w tym przemysł lotniczy. Ze względu na zasoby surowców budowlanych
(wapień, margiel, kreda, glina, piasek budowlany i szklarski) w regionie działają liczne 
cementownie i zakłady materiałów budowlanych produkujące cegłę tradycyjną i klinkierową, 
wyroby silikatowe, beton komórkowy i prefabrykaty betonowe. W okolicach Lublina, Świdnika 
i Stężycy eksploatuje się ropę naftową i gaz ziemny. Kolejnym bogactwem są wody mineralne, 
z których słynie przede wszystkim uzdrowisko Nałęczów.

Posiadane SSE: podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Lublinie (blisko 40 ha), 
3 podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN: 
w Janowie Lubelskim (17,8 ha), Tomaszowie Lubelskim (10,6 ha) i w Łukowie (24,3 ha), 
podstrefa Specjalnej Stefy Ekonomicznej STARACHOWICE w Puławach (99 ha). 
Puławska podstrefa SSE znajduje się w obszarze znacznie bardziej rozległego (700 ha) 
Puławskiego Parku Przemysłowego, utworzonego przez miasto Puławy oraz Zakłady Azotowe, 
przy współpracy z puławskimi instytutami naukowo-badawczymi. 
Regionalny Park Przemysłowy ŚWIDNIK, oferujący 40 ha powierzchni niezabudowanej 
i zabudowanej, wyposażonej w infrastrukturę przemysłową, wydzielonej i wyłączonej 
z procesu produkcyjnego PZL Świdnik SA, to z kolei wspólny projekt Polskich Zakładów 
Lotniczych Świdnik SA i miasta Świdnik.

Główne instytucje wspierające rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjność: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacja Puławskie Centrum 

Przedsiębiorczości, Lubelska Fundacja Przedsiębiorczości

Ważniejsi inwestorzy: Zakłady Azotowe Puławy SA, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik” SA, 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik SA, 
Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” SA, Mostostal Puławy SA, Herbapol Lublin SA, 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasnystaw, Pol-Skone Sp. z o. o., Nałęczowianka Sp. z o. o.,
Nałęczów Zdrój Sp. z o. o.

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 139002 (Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2008)

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka krajoznawcza

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Zamość (Stare Miasto – najwspanialszy przykład architektury renesansowej w Polsce, 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), Kazimierz Dolny nad Wisłą, 
Nałęczów (jedyne w Polsce uzdrowisko kardiologiczne, umieszczone w zabytkowym 
kompleksie pałacowym), Pałac w Kozłówce, Lublin (Stare Miasto, Zamek Królewski, 
Państwowe Muzeum na Majdanku)

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” – Kazimierz Dolny Janowiec, Aukcja Koni Arabskich 

w Janowie Podlaskim, Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnobrzegu, 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Konfrontacje Teatralne”, Ogólnopolski Festiwal Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Jarmark Jagielloński w Lublinie

Miasta/Obiekty wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Zamość

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
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Ospecyfice powiatu lubelskiego stanowią
z jednej strony urzekające krajobrazy
i zróżnicowany świat przyrody, z drugiej
zaś strony bezpośrednie sąsiedztwo Lu-

blina – największego miasta po wschodniej stro-
nie Wisły.

Bliskość dużego miasta powoduje, że szcze-
gólnie w gminach bezpośrednio przylegających do
stolicy regionu, przybywa osób, które zmęczone
zgiełkiem miasta chcą po dniu pracy spędzonym
w Lublinie wracać do domów położonych w pew-
nym od niego oddaleniu. Wynika to niewątpliwie
z faktu, iż już kilka minut drogi od Lublina można
znaleźć ciszę i spokój w otoczeniu pięknej przyro-
dy. Dolina Ciemięgi, lasy w okolicach Krzczonowa
czy malownicze krajobrazy w okolicach Wysokie-
go – to jedne z piękniejszych zakątków powiatu lu-
belskiego.

Poza przyrodą, na uwagę zasługuje wiele in-
teresujących zabytków i skarbów kultury. Każda
gmina kryje niezwykłe i ciekawe miejsca świadczące
o bogatej historii regionu, a najstarsze jej ślady po-
chodzą aż sprzed ponad 5 000 lat. To wszystko
sprawia, że jednym z kierunków rozwoju powiatu
jest promocja turystki weekendowej.

Powiat lubelski to doskonały teren do upra-
wiania turystyki rowerowej. Dobrze rozwinięta sieć
szlaków rowerowych ułatwia turystom dotarcie
do najciekawszych jego zabytków i innych cieka-
wych miejsc. Przez powiat przebiega czerwony szlak
rowerowy biegnący z Lublina do Kazimierza Dol-
nego. Ponadto na terenie niemal każdej z gmin wy-

znaczone są szlaki rowerowe, które tworzą sieć
pozwalającą na zaplanowanie ciekawych wycieczek.
Miejscem, skąd najlepiej zacząć, krótszą lub dłuż-
szą wycieczkę, jest Zalew Zemborzycki. Właśnie tam
prowadząca wokół Zalewu ścieżka rowerowa łą-
czy się ze szlakami prowadzącymi po terenie pod-
lubelskich gmin. Bardziej doświadczeni turyści mogą
znad Zalewu Zemborzyckiego wyruszyć w ciekawą
trasę wzdłuż rzeki Bystrzycy i dalej aż do Kraśni-
ka, gdzie przebiega czerwony szlak rowerowy łą-
czący Kazimierz Dolny z Roztoczem. Poza szlaka-
mi rowerowymi na terenie powiatu lubelskiego
istnieją szlaki stworzone z myślą o pieszych tury-
stach. Najciekawszym z nich jest niebieski szlak
rozpoczynający się w Lublinie przy Ogrodzie Bo-
tanicznym i biegnący doliną Ciemiegi. Na tę blisko
30-kilometrową trasę, poza wygodnymi butami,
warto zabrać ze sobą aparat fotograficzny, gdyż
dolina Ciemięgi należy do najbardziej malowniczych
miejsc w okolicach Lublina.

Pośród wielu form aktywnego spędzania wol-
nego czasu, które oferuje powiat lubelski, coraz
większą popularnością cieszy się jazda konna. Pod-
lubelskie lasy czy drogi polne, a także okolice Za-
lewu Zemborzyckiego to doskonałe tereny do upra-
wiania tego sportu. O popularności spędzania wol-
nego czasu „w siodle” świadczy chociażby z roku
na rok zwiększająca się liczba uczestników różne-
go rodzaju imprez jeździeckich, takich jak odbywające
się corocznie w Pszczelej Woli zawody w ramach
Międzyszkolnej Ligi Jeździeckiej. Chcący nauczyć się
jazdy konnej mogą skorzystać z usług Lubelskiego

Klubu Jeździeckiego, a także ośrodków w Pszcze-
lej Woli, Bychawie czy Niedrzwicy Dużej.

Jedną z osobliwości występującą tylko na te-
renie powiatu lubelskiego jest jedyne w Polsce Tech-
nikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli. Zostało ono
założone w 1944 roku. Na terenie szkoły znajdu-
je się także skansen pszczelarstwa, gdzie można
podziwiać w jaki sposób rozwijało się pszczelarstwo
na przestrzeni wieków, jak również artystycznie wy-
konane stare ule. Nieprzypadkowo miejsce to jest
celem licznych wycieczek i kolonii – znaczenie ca-
łego kompleksu jest nie do przecenienia zarówno
w skali kraju, jaki i Europy.

Atrakcyjną ofertę weekendową przygotowa-
ło Sportowe Lotnisko w Radawcu. Aeroklub szko-
li pilotów szybowców, samolotów oraz skoczków
spadochronowych. Organizuje zawody samoloto-
we, modelarskie i spadochronowe. W ofercie, po-
za szkoleniami, są także loty turystyczne nad
Lubelszczyzną oraz skoki na spadochronie z in-
struktorem.

POWIAT LUBELSKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Lublinie
ul. Spokojna 9
20-074 Lublin

tel. (81) 532 21 26
fax (81) 534 73 73

starostwo@powiat.lublin.pl
www.powiat.lublin.pl

Sportowe lotnisko w Radawcu
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Powiat łęczyński znajduje się w centralnej
części województwa lubelskiego, na po-
graniczu Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lu-
belskiego. W jego skład wchodzą: gmina

miejsko-wiejska Łęczna, w której ulokowana jest
także stolica powiatu, oraz 5 gmin wiejskich: Cy-
ców, Ludwin, Milejów, Puchaczów, Spiczyn.

W obecnych granicach administracyjnych
nasza wspólnota istnieje od 7 sierpnia 1998 roku,
kiedy to na mocy rozporządzenia Rady Ministrów
utworzono w Polsce powiaty. Powołanie powiatu
łęczyńskiego nie było jednak zadaniem łatwym. Akt
ten stał się możliwy jedynie dzięki aktywnemu współ-
działaniu przedstawicieli lokalnych samorządów,
związków zawodowych, polityków i kierowników
miejscowych zakładów pracy. Mimo iż ziemia łę-
czyńska pozbawiona była tradycji powiatowych, pro-
ces formowania struktur lokalnej administracji prze-
biegł efektywnie i szybko – w krótkim czasie utwo-
rzono sieć powiatowych instytucji służących
mieszkańcom, a mających na celu poprawę stan-
dardu ich życia. Ukoronowaniem tego procesu było
zakończenie budowy Szpitala Powiatowego w Łęcz-
nej – aktualnie jednej z najnowocześniejszych
placówek ochrony zdrowia w Polsce, czego po-
twierdzeniem jest przyznanie mu w 2008 roku ty-
tułu „Budowy Roku Województwa Lubelskiego”,
a tym samym nagrody Złotej Kielni.

Od początku funkcjonowania powiatu dbano,
by uczynić z niego przestrzeń przyjazną do życia,
pracy i wypoczynku. Stąd też widoczna w działa-
niach powiatu troska o pozyskiwanie zewnętrznych
źródeł finansowania, w szczególności środków unij-

nych. Realizowane z ich udziałem projekty mają zróż-
nicowany charakter – obejmują zarówno przed-
sięwzięcia infrastrukturalne, jak i promocyjne
oraz szkoleniowe.

Powiat łęczyński jako jedna z pierwszych
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce z suk-
cesami wdrażał przedsięwzięcia z zakresu rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego. Prace we wska-
zanym zakresie, szczególnie strona interneto-
wa www.powiatleczynski.pl, zostały zauważone
– w 2008 roku Starostwo Powiatowe w Łęcznej
zostało wyróżnione „Złotą @” i tytułem „Samo-
rządowego Lidera Elektronicznej Administracji”.
Sukcesy te stały się asumptem do podejmowania
kolejnych inicjatyw – aktualnie powiat realizuje pro-
jekt „Wirtualne Powiaty. Budowa społeczeństwa
informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”, któ-
ry celuje w zapewnienie dostępu do Internetu sze-
rokopasmowego mieszkańcom obszarów wiej-
skich.

Jednak powiat łęczyński to nie tylko spraw-
na administracja i innowacyjne projekty, lecz tak-
że niezwykłe dziedzictwo: unikalna przyroda, uroz-
maicony krajobraz oraz cenne zabytki kultury. Znacz-
na część powiatu objęta jest różnymi formami
ochrony przyrody: Poleski Park Narodowy, Park
Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie oraz Nadwie-
przański Park Krajobrazowy są siedliskami wielu
rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a liczne jeziora,
jak również malowniczy przełom Wieprza, stano-
wią atrakcję dla amatorów kąpieli, sportów wod-
nych i wędkarzy. Zabytki: cerkiew, synagoga, ko-
ścioły, ruiny zamku, pozostałości po dworach i pa-
łacach są z kolei dowodem zgodnego współżycia
przedstawicieli wielu narodów i religii, które za-
mieszkiwały obszar powiatu przed wiekami.

Wspomniane walory przesądzają o wyjątko-
wości i oryginalności powiatu łęczyńskiego na ma-
pie Polski. Wydaje się, że wspólna inicjatywa, jaką
było utworzenie powiatu łęczyńskiego, była dzia-
łaniem ze wszech miar słusznym, przynoszącym lo-
kalnej społeczności wymierne rezultaty.

POWIAT ŁĘCZYŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Łęcznej
al. Jana Pawła II 95a

21-010 Łęczna
tel. (81) 752 64 00
fax (81) 752 64 64

poczta@powiatleczynski.pl
www.powiatleczynski.pl

Cerkiew w Dratowie

Nadwieprzański pejzaż
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Powiat zamojski, utworzony w 1999 roku
w ramach reformy administracyjnej, po-
łożony jest na granicy trzech regionów geo-
graficznych: Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Za-

chodniowołyńskiej oraz Roztocza w południowej czę-
ści województwa. Tworzy go 15 gmin usytuowa-
nych wokół Zamościa, w tym 3 miejsko-wiejskie:
Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec oraz
12 wiejskich: Adamów, Grabowiec, Komarów
Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica,
Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów i Zamość.
Powiat zamojski zajmuje powierzchnię 1872 km kw.
Liczy ponad 111 tys. mieszkańców, z czego więk-
szość (89 proc.) żyje na obszarach wiejskich.

Powiat zamojski zachwyca dużą różnorodno-
ścią przyrodniczą i krajobrazową, posiada ciekawą
historię oraz tradycje kulturowe. Cały teren powiatu
urzeka walorami naturalno-krajobrazowymi, których
uzupełnieniem są cenne zabytki, takie jak: budow-
le sakralne, dwory, pałace, parki, krzyże, kaplicz-
ki, świątki przydrożne. Z naturalnych obszarów przy-
rodniczych utworzono Roztoczański Park Narodo-
wy w Zwierzyńcu oraz parki krajobrazowe: Kra-
snobrodzki, Szczebrzeszyński i Skierbieszowski.

Celami strategicznymi powiatu zamojskiego są
między innymi: rozwój przedsiębiorczości i infra-
struktury lokalnej oraz pozyskiwanie inwestycji. Ni-
ski stopień uprzemysłowienia powiatu, obejmują-

cego jedynie przetwórstwo rolno-spożywcze oraz
przemysł meblowy i wysokie standardy ekologiczne,
zachęcają do odwiedzenia regionu oraz do inwe-
stowania.

Propozycję uzupełnia bliskość granicy z Ukra-
iną, połączenie drogowe szlakiem Warszawa–
Lwów i kolejowa Linia Hutnicza Szerokotorowa oraz
projekt przebudowy lotniska sportowego na lokalny
port lotniczy.

Okres 10-lecia powiatu zaznaczył się budową
i modernizacją obiektów z zakresu pomocy spo-
łecznej, oświaty i służby zdrowia, czego efektem
jest osiągnięcie standardów europejskich. Wybu-
dowano i dokonano remontu wielu odcinków
dróg, a plany na przyszłość przedstawiają się rów-

nie ambitnie. Zmiana warunków i wzrost poziomu
życia mieszkańców podnosi atrakcyjność powiatu
zamojskiego, otwartego zarówno na turystów, jak
i inwestorów.

POWIAT ZAMOJSKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Zamościu

ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość

tel. (84) 638 23 70
fax (84) 639 31 52

starostwo@zamosc.pl
www.powiatzamojski.pl

Koniki Polskie w RPN w Zwierzyńcu Roztoczański zachód słońca
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Powiat opolski leży w środkowo-zachodniej
części województwa lubelskiego. W jego
skład wchodzą dwie gminy miejsko-wiej-
skie: Opole Lubelskie i Poniatowa, oraz

5 gmin wiejskich: Chodel, Józefów nad Wisłą,
Karczmiska, Łaziska i Wilków. Powiat zamieszku-
je 63,5 tys. osób. 

Powiat opolski posiada typowo rolniczy cha-
rakter. Grunty orne stanowią 63,7 proc. po-
wierzchni, sady 26,2 proc., łąki i pastwiska
10,1 proc., lasy 21,2 proc. Dominującą rolę od-
grywają sady, plantacje owoców jagodowych oraz
chmielu.

Z uwagi na typowo rolniczy charakter tere-
nu koncentruje się tutaj przede wszystkim prze-
mysł związany z przetwórstwem płodów rolnych.
W powiecie opolskim funkcjonuje szereg zakładów
przetwórstwa owoców i warzyw, mleczarnia,
gorzelnia, młyny i stawy hodowlane.

Powiat usytuowany jest w obrębie trzech jed-
nostek geograficznych Wyżyny Lubelskiej: Wznie-
sień Urzędowskich, Kotliny Chodelskiej i Równiny
Bełżyckiej, ograniczonych od zachodu Doliną Wi-
sły Środkowej.

Walory krajobrazowe, przyrodnicze i histo-
ryczne powiatu sprzyjają rozwojowi turystyki. Coś
dla siebie znajdą tu zarówno miłośnicy aktywne-
go wypoczynku, jak również osoby poszukujące miej-

sca do relaksu z dala od wielkomiejskiego zgiełku.
W celu zwiększenia jakości i różnorodności usług
turystycznych na terenie powiatu opolskiego wy-
tyczono sieć szlaków rowerowych o łącznej długości
312 km. Dodatkową atrakcją powiatu jest kolej wą-
skotorowa, funkcjonująca do dziś i wykorzystywana
turystycznie.

Samorząd powiatowy podejmuje szereg dzia-
łań zmierzających do poprawy jakości życia miesz-
kańców. Przez ostatnie lata dzięki pozyskaniu środ-
ków unijnych zrealizowano liczne projekty drogo-
we, wyremontowano zabytki: Pałac Kleniewskich
w Kluczkowicach, gdzie powstało Muzeum Re-
gionalne, oraz Pałac Lubomirskich w Opolu Lubel-

skim, wybudowano salę sportową oraz przepro-
wadzono termomodernizację szkół ponadgimna-
zjalnych.

POWIAT OPOLSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4

24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 22 60
fax (81) 827 22 36

starostwo@opole.lublin.pl
www.opole.lublin.pl

Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach Sala sportowa w Opolu Lubelskim



Gmina Międzyrzec Podlaski leży w woje-
wództwie lubelskim, w powiecie bialskim.
Jest to głównie teren rolniczy z dosko-
nałymi walorami agroturystycznymi.

Przez obszar przepływają rzeki Krzna, Krzymosz-
ka, Piszczka i Złota Krzywula, które wraz z inny-
mi zbiornikami wodnymi – dzięki zarybianiu przez
lokalne koło wędkarskie – stanowią prawdziwy raj
dla miłośników wędkowania. Gmina jest bogata
w obszary leśne, w których jesienią spotkać moż-
na wielu grzybiarzy z koszami pełnymi owocnych
zbiorów. Miłośnicy natury mogą cieszyć oko po-
mnikami przyrody, których tu nie brakuje – dębem,
sosną, świerkiem, wiązem, kasztanowcem, je-
sionem, modrzewiem, europejskim jałowcem po-
spolitym – oraz głazami narzutowymi: granitem,
gnejsem, pegmatytem. Piękne krajobrazy najlepiej
podziwiać podczas przejażdżki jednośladem wzdłuż
trasy rowerowej „Dolina Krzny”. Wiedzie ona przez
malownicze tereny niewielkiej wsi Pościsz. W fa-
zie projektu jest utworzenie Bialskopodlaskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu, który obejmował
będzie łąki w dolinie Krzny i pobliskie lasy. Obszar
ten stanowi korytarz ekologiczny, wchodzący
w skład krajowej sieci ekologicznej Econet Polska.
Będą tu również dwa rezerwaty przyrody: sta-
rodrzewu dębowego Dębina Halasowska i ga-
tunków wodno-torfowiskowych Starorzecze
Krzny.

Obecnie władze gminy Międzyrzec Podlaski zbli-
żają się do końca realizacji wieloletniego progra-
mu budowy dróg gminnych, który miał na celu
utwardzenie wszystkich dróg prowadzących do go-
spodarstw domowych. Została wybudowana pier-
ścieniowa sieć wodociągowa z trzema stacjami
uzdatniania wody o długości około 250 km, dzię-
ki czemu mieszkańcy gminy mają zapewnione
bezpieczeństwo dostaw wody. Ponadto wybudo-

wano pięć nowych budynków szkół i cztery sale gim-
nastyczne. Na terenie gminy działa dwadzieścia pięć
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które po-
siadają własne remizy i są wyposażone w wozy ra-
towniczo-gaśnicze. O podtrzymywanie i kultywo-
wanie miejscowej tradycji dbają natomiast czte-
ry zespoły ludowe. 

Władze gminy chcą spożytkować jej atrakcyjne
położenie do dalszego rozwoju i promocji. Ma się
to stać za sprawą odpowiedniego wykorzystania
leżącego na terenie gminy węzła komunikacyjne-
go dwóch najważniejszych dróg tranzytowych Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej, tj. drogi A2 Berlin–
Moskwa i S19 Via Baltica, która łączy Skandyna-
wię i północną Rosję z Bałkanami. 

Jednym z najważniejszych zadań lokalnego sa-
morządu jest dotarcie z informacją o możliwości
lokalizowania w gminie Międzyrzec Podlaski przed-
siębiorstw i zakładów wytwórczych. Potencjał i do-
skonałe warunki do stworzenia na terenie gminy
Środkowoeuropejskiego Centrum Produkcyjno-
-Usługowego dostrzeżone zostały przez ekspertów
z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagra-
nicznych podczas Ogólnopolskiego Konkursu Grunt
na Medal 2007, organizowanego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskiego we współ-

pracy z PAIiIZ. Celem konkursu były zidentyfikowanie
i promocja kompleksowo przygotowanych terenów
pod inwestycje produkcyjne. Grunt wskazany
przez gminę został uznany za najlepszy teren in-
westycyjny w województwie lubelskim i trzeci pod
względem atrakcyjności w Polsce. Uzyskanie ty-
tułu laureata konkursu i umieszczenie informacji
o gruncie w bazie PAIiIZ spowodowało natych-
miastową promocję gminy i terenu. Obecne zain-
teresowanie inwestorów zagranicznych i krajowych
lokalizowaniem inwestycji świadczy o realności prze-
prowadzenia projektu stworzenia obszaru ak-
tywności gospodarczej, na którym zlokalizowane
będą przedsięwzięcia gospodarcze o oddziaływa-
niu ponadregionalnym.

GMINA WIEJSKA 
MIĘDZYRZEC PODLASKI

Urząd Gminy 
Międzyrzec 

Podlaski
ul. Warszawska 20

21-560 Międzyrzec Podlaski 
tel. (83) 371 24 96
fax (83) 371 48 26

urzad@miedzyrzecgmina.pl
www.miedzyrzecgmina.pl

Teren inwestycyjny

Zawody OSP Otwarcie sali gimnastycznej w Rzeczycy
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Marszałek: Marcin Jabłoński

Wojewoda: Helena Hatka

Powierzchnia województwa: 13987,88 km kw.

Gęstość zaludnienia: 72 osób/km kw.

Ludność ogółem: 1 008 481

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51,5, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48,5

Liczba miast: 42, w tym 2 miasta na prawach powiatu, 83 miasta na prawach gminy

Liczba powiatów: 14, w tym 2 grodzkie i 12 ziemskich

Liczba gmin: 83, w tym 9 miejskich, 41 wiejskich, 33 miejsko-wiejskie

Port lotniczy: Port Lotniczy Zielona Góra w Babimoście

Średni dochód na głowę mieszkańca: PKB na 1 mieszkańca w 2007 roku – 27 350 zł

Stopa bezrobocia: 15,9 proc. (grudzień 2009)

Nakłady przeznaczane na działalność B+R: 28,2 mln zł (2008)

Główne rynki inwestujące na terenie województwa: ze względu na liczbę podmiotów dominują firmy z kapitałem: niemieckim, holenderskim, 
włoskim, francuskim i ukraińskim.
Ze względu na wielkość ulokowanego kapitału wyróżnia się kapitał szwedzki, niemiecki, włoski 
i duński, a następnie szwajcarski i belgijski.

WOJEWÓDZTWO 
LUBUSKIE

Dane statystyczne
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Regiony partnerskie: Brandenburgia (Niemcy), Saksonia (Niemcy), Obwód Pskowski (Rosja), 
Obwód Iwano-Frankowski (Ukraina), Sumy (Ukraina), LOT (Francja), Hainan (Chiny), 
Obwód Homelski (Białoruś), Kiszyniów (Mołdawia), Kraj Nitrzański (Słowacja), 
Abruzja (Włochy), Ribe Amt (Królestwo Danii), Jönköping (Szwecja)

Wiodące gałęzie gospodarki: sektor handlu i usług, w przemyśle: przetwórstwo drewna i masy włóknistej, 
produkcja artykułów spożywczych i napoi oraz produkcja wyrobów z metali, maszyn i urządzeń

Posiadane SSE: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, Centrum Obsługi Inwestora w Zielonej Górze, 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim, Organizacja Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: ADB Polska, Max Elektronik w grupie Sygnity, Relpol SA, Stelmet SA, Vitrosilicon SA 

w ramach polskiej Grupy Chemicznej Ciech, Stilon SA w grupie Martis

zagraniczni: szwedzcy: IKEA oraz Kostrzyn Paper SA grupa Trebruk AG; szwajcarscy: grupa KRONO; 
amerykańscy: koncern SECO/WARWICK; włoscy: ICT POLAND; francuscy: koncern Vetoquinol; 
niemieccy: Steinpol, grupa Bruno Steinhoff

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 1,4 mln (2008 rok)

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka aktywna

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Międzyrzecki Rejon Umocniony, Park Mużakowski, Muzeum Wojskowe w Drzonowie, 
Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, Sanktuarium w Rokitnie

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: „Przystanek Woodstock” w Kostrzynie nad Odrą, Winobranie w Zielone Górze, 

Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” w Gorzowie Wielkopolskim, 
Festiwal muzyki barokowej „Muzyka w raju” w Gościkowie–Paradyżu, Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru w Zielonej Górze

Miasta/Obiekty wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Park Mużakowski

Baza hotelowa: 91 obiektów hotelarskich

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Park Narodowy Ujście Warty
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Powiat nowosolski położony jest w połu-
dniowo-wschodniej części województwa lu-
buskiego, nad rzeką Odrą. Obejmuje swo-
im obszarem miasto Nowa Sól, trzy gmi-

ny miejsko-wiejskie: Bytom Odrzański, Kożuchów,
Nowe Miasteczko, cztery gminy wiejskie: Kolsko,
Nową Sól, Otyń oraz Siedlisko. Powierzchnię
771 km kw. zamieszkuje około 87,5 tys. osób.

Bogactwem powiatu jest środowisko przy-
rodnicze, które swoim pięknem i różnorodnością
przesądza o jego atrakcyjności. Występujące
w okolicach Nowej Soli najpiękniejsze starorzecza
Odry z cennymi zespołami roślinności wodnej za-
pewniają doskonałe warunki do aktywnej rekre-
acji i wypoczynku. Turyści doskonale odpoczną
w niecodziennej atmosferze wśród winorośli i swoj-
skiego klimatu w Winnicy Kinga w Starej Wsi,
a także w licznych gospodarstwach agrotury-
stycznych.

Rozwój turystyczny regionu związany jest z rze-
ką Odrą, która w miejscowości Stara Wieś, na
427. kilometrze ma środek swojego biegu. Nie-
powtarzalna Dolina Środkowej Odry inspiruje sa-
morządy do inwestowania w rozwój turystyki, cze-
go efektem są nowe porty i ruch na rzece, po któ-
rej pływają łodzie i stateczki, w tym „Galar No-
wosolski” zakupiony przez powiat w ramach pro-
jektu „Atrakcyjna i bezpieczna Odra”.

W najbliższym czasie planuje się udrożnić i uru-
chomić ruch drezynowy na nieużywanej linii ko-
lejowej łączącej Nową Sól z Wolsztynem, a w przy-
szłości uruchomienie zabytkowego taboru pod na-
zwą „Kolej Retro Doliny Odry” oraz połączenie ko-

lejki z portem rzecznym,
czego konsekwencją bę-
dzie stworzenie unikato-
wego produktu tury-
stycznego. Miłośnikom

wędrówek pieszych
i rowerowych
zaproponować

można kilka szla-

ków o zróżnicowanej długości i o różnym charak-
terze krajobrazu: Szlak Czarciego Kamienia, Szlak
Odry, Szlak Dziadoszan. Zostały one stworzone
z myślą o turystach, którzy lubią w spokoju i sku-
pieniu oglądać zarówno zabytki architektury, jak
i osobliwości przyrody.

Spośród zabytków architektury godne po-
lecenia są: zespół urbanistyczny Kożuchowa
z XIII wieku wraz z zachowanymi w pierwotnej dłu-
gości murami obronnymi, fosą i zamkiem, lapida-
rium rzeźby nagrobnej, należące do najlepiej za-
chowanych tego typu zespołów w Polsce, niepo-
wtarzalny renesansowy rynek w Bytomiu Od-
rzańskim, jeden z najstarszych w województwie lu-
buskim wiatrak „Koźlak” w Lubięcinie, zabytkowy
zamek rodu Schönaichów i Mauzoleum Księżnej
Wandy Dönnersmark w Siedlisku oraz metalowy
most kolejowy w Stanach z najdłuższym przęsłem
nurtowym na Odrze. Miłośnicy historii i ciekawo-
stek przyrodniczych skorzystać mogą z gry tere-
nowej pn. Wyprawa Odkrywców, która w formie
zabawy i poszukiwania skarbu przedstawia boga-
tą historię i walory przyrody danego miejsca. Po-
lecamy wyprawę „Szlakiem Solnym po Nowej Soli”,
która ukazuje historię warzelnictwa soli.

Nowych inwestorów powiat przyciąga
rozwiniętą infra-

strukturą techniczną oraz tworzeniem sprzyjają-
cych warunków współpracy przemysłu z nauką
z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań.

Powiat uzyskał dofinansowanie ze środków UE
na realizację inwestycji związanych z poprawą bez-
pieczeństwa oraz ochrony ekologicznej i przeciw-
pożarowej projektów, takich jak „Budowa straż-
nicy na potrzeby jednostki ratownictwa pożarowego
i ekologicznego w Nowej Soli” oraz „Doposażenie
i modernizacja bazy ratownictwa wodno-ekolo-
gicznego w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Nowej Soli w ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy”.

We współpracy z gminami w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008–2011 przebudowana została uli-
ca Przyszłości w Nowej Soli oraz ulica Żeromskiego
w Kożuchowie, a w 2010 roku zostanie wykona-
ny remont dróg powiatowych: Lubieszów–Stu-
dzieniec, Tarnów Bycki–Bycz i ulicy 1 Maja w No-
wej Soli. Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa
współfinansowane są także ze środków EFRR w ra-
mach Lubuskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Środki zewnętrzne pozyskiwane są tak-
że na tak zwane projekty miękkie, dotyczące mię-
dzy innymi aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, spo-
łecznej i zdrowotnej.

POWIAT NOWOSOLSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3b

67-100 Nowa Sól
tel. (68) 458 68 00
fax (68) 458 68 31

poczta@powiat-nowosolski.pl
www.powiat-nowosolski.pl

Most kolejowy na rzece Odrze w Stanach

Galar Nowosolski
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1stycznia 1999 roku Zarząd Powiatu Zie-
lonogórskiego rozpoczął pracę w bardzo
skromnych warunkach i z jeszcze skrom-
niejszym budżetem. Wystarczy powiedzieć,

że na organizację pracy starostwa otrzymał – ba-
gatela – 10 tys. zł. W pierwszym roku swego ist-
nienia powiat dysponował budżetem w wysokości
26,5 mln zł po stronie wydatków (w 2010 roku
– blisko 76 mln zł) oraz 27,3 mln zł po stronie do-
chodów (2010 – prawie 61 mln zł).

Powiat stał się organem założycielskim dla
23 jednostek organizacyjnych. Poczynając od
szpitali, przez domy pomocy społecznej, muzea, po
placówki oświatowe. Więcej niż skromny budżet
mobilizował do głębokiej reorganizacji. Najboleśniej
odczuły to oba nasze muzea – Lubuskie Muzeum
Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzono-
wie oraz Muzeum Archeologiczne Środkowego Nad-
odrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Głę-
boką reorganizację przeżył również Samodzielny
SPZOZ w Sulechowie. Kiedy stał się powiatowym
szpitalem, generował długi. Dzięki odpowiedzialnej
postawie radnych obu kadencji, którzy kilkakrot-
nie podejmowali uchwały o zaciągnięciu kredytu
na poczet spłaty zaległości finansowych szpitala,
wyszedł on z finansowej zapaści i od 2004 roku
przynosi zyski.

Należy wspomnieć o Szpitalu Rehabilitacyjno-
-Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie, drugim SPZOZ,
którego organem założycielskim jest powiat zie-
lonogórski. Jego działalność zawsze przynosiła mi-
nimalne zyski. Oba szpitale cieszą się dobrą renomą
nie tylko w powiecie i w województwie, lecz w ca-
łym kraju. Dość często można w nich spotkać pa-
cjentów spoza Lubuskiego.

W pierwszych latach istnienia powiatu poło-
wę jego budżetu stanowiły wydatki na oświatę.
Obecnie jest to 35 proc. budżetu. Chlubimy się
naszymi szkołami ponadgimnazjalnymi oraz pla-
cówkami szkolnictwa specjalnego. W 2008 roku
w ogólnopolskim konkursie Samorząd na „6” po-
wiat zielonogórski okazał się najlepszy spośród lu-
buskich powiatów i otrzymał honorowe wyróż-
nienie.

W 2003 roku dowiedzieliśmy się, ze wnętrza
Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie pro-
jektował belgijski artysta Henry van de Velde, twór-
ca secesji. To diametralnie zmieniło sytuację tego
obiektu. Można śmiało powiedzieć, że obecnie bar-
dziej jest znany miłośnikom secesji w Europie ani-
żeli Polakom. W ciągu minionych 6 lat na prace re-
montowe, konserwatorskie i restauratorskie wy-
dano łącznie około 3 mln zł. Środki finansowe na
ich realizację pozyskano z różnych źródeł, w tym
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Jednak gros środków przeznaczył sam powiat
i wojewoda lubuski. W dobrej kondycji znajduje się
drugi DPS w Bełczu.

W latach 2003–2007 powiat zrealizował łącz-
nie 20 projektów o wartości 7,3 mln zł, dofinan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej. Najważ-
niejszy, a zarazem najdroższy projekt to „Kom-

pleksowy system informacji w powiecie zielono-
górskim” o wartości 1,1 mln zł, realizowany od
marca 2006 do października 2007 roku.

W 2009 roku w ramach Lubuskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego powiat zielo-
nogórski zrealizował zadanie „Modernizacja szpi-
tala w Sulechowie poprzez rozbudowę w celu do-
stosowania do wymogów określonych w obo-
wiązujących przepisach prawa – I etap” o war-
tości blisko 9,5 mln zł. Zakończenie tego etapu
nastąpiło 15 grudnia 2009 roku, a całe przed-
sięwzięcie ma zostać ukończone 30 czerwca
2010 roku. Jego całkowita wartość to prawie
22,5 mln zł. To największa inwestycja w historii
powiatu.

Kolejny ważny projekt realizowany w la-
tach 2009–2010 w ramach LRPO to „Moderni-
zacja bazy kształcenia praktycznego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. Sikorskiego w Sule-

chowie”. Całkowita wartość projektu wynosi
5,3 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 50 proc. jego
wartości.

Powiat dysponuje 420 km dróg w nie najlep-
szym stanie. Dlatego co roku przeznacza się oko-
ło 8 mln zł na ich modernizację.

W powiecie zielonogórskim dobrze wykorzy-
stano minione 10 lat. Kolejne mogą być tylko lep-
sze.

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Starostwo 
Powiatowe 
ul. Podgórna 5

65-057 Zielona Góra
tel. (68) 452 75 75
fax (68) 452 75 00

promocja@powiat-zielonogorski.pl
www.powiat-zielonogorski.pl

Europejska Noc Muzeów w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie

Oranżeria w kolorystyce Henrego van de Velde w DPS-ie w Trzebiechowie

Fot. ZAFF Tomasz Gawałkiewicz (2)
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Gmina Krosno Odrzańskie położona jest
w środkowo-zachodniej części woje-
wództwa lubuskiego, w widłach Bobru
i Odry, w miejscu, gdzie przez Europę prze-

biega 15 południk, od którego mierzony jest czas
środkowoeuropejski. Malownicze położenie sprzy-
ja rozwojowi turystyki i rekreacji. Okolica pełna zie-
lonych pagórków i dolin zachęca do pieszych wy-
cieczek, a pobliskie jeziora w Łochowicach i Osie-
cznicy – do letniego relaksu na odnowionych pla-
żach, na które można bezpiecznie dotrzeć ścież-
kami rowerowymi. Pobliskie lasy bogate w zwie-
rzynę i runo leśne są doskonałym miejscem zarówno
na udane polowanie, jak i grzybobranie.

Gmina Krosno Odrzańskie przyciąga nie tylko
malowniczym krajobrazem, ale również zabytkami,
które świadczą o bogatej, ponad 1000-letniej hi-
storii. Wśród nich na szczególną uwagę zasługu-
je Zamek Piastowski, w którego murach w XIII wie-
ku przebywał Henryk Brodaty wraz z księżną Ja-
dwigą. W wyremontowanej ponad 10 lat temu czę-
ści bramnej mieści się punkt informacji turystycznej,
izba muzealna i galeria artystyczna. Do użytku zwie-
dzających oddano także krużganki i wozownię.
W izbach muzealnych kilka razy w roku organizo-
wane są wystawy tematyczne, a dziedziniec jest
miejscem letnich koncertów, plenerów malarskich,
spotkań, biesiad i inscenizacji teatralnych. Od stycz-

nia 2010 roku Zamek Piastowski funkcjonuje ja-
ko Centrum Artystyczno-Kulturalne. Walory hi-
storyczne i architektoniczne posiadają także
krośnieńskie kościoły – pw. św. Jadwigi Śląskiej
i św. Andrzeja.

Istotnym elementem infrastruktury tury-
stycznej jest umiejscowiony u nabrzeża Odry
port rzeczny. Jego duża powierzchnia oraz kon-
cepcja architektoniczna sprawiają, że jest on
idealnym miejscem do organizacji imprez plene-
rowych. Obiekt portowy wraz z przywracanym do
dawnej świetności Zamkiem Piastowskim i bul-
warem spacerowym tworzy kompleks portowo-
-zamkowy, stanowiący najważniejszy punkt kro-
śnieńskiej oferty turystycznej.

Oprócz walorów turystycznych gmina Krosno
Odrzańskie posiada także wiele atutów gospo-
darczych. Wśród nich szczególne znaczenie posiada
12-hektarowa Strefa Przemysłowa powstała na
byłym poligonie wojskowym. Jest to scentralizo-
wany obszar infrastruktury, który umożliwia po-
tencjalnym inwestorom zlokalizowanie swojej dzia-
łalności gospodarczej na terenie gminy. Strefa Prze-
mysłowa objęta miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego uzbrajana jest w media,
oświetlenie i drogi.

Gospodarczo gmina Krosno Odrzańskie opie-
ra się głównie na przemyśle drzewnym, leśnictwie,
rolnictwie indywidualnym i wielkoobszarowym, prze-
myśle metalowym, a także handlu i usługach. Wśród
funkcjonujących na tym terenie podmiotów go-
spodarczych na uwagę zasługują: Hardex SA – spół-
ka giełdowa działająca w branży drzewnej, będą-
ca liderem na rynku w produkcji płyt pilśniowych
i gotowych elementów do produkcji mebli; Fa-
bryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych
„Kromet” Sp. z o.o. – wiodący producent profe-
sjonalnych rozwiązań gastronomicznych; „Krosno-
Metal” produkująca sprzęt AGD ze stali szlachetnej;
EWE – spółka zajmująca się budową i eksploata-
cją sieci gazowej oraz firma ABC Recykling wy-
twarzająca granulat z opon. Oprócz nich działa jesz-
cze blisko 1000 podmiotów gospodarczych ofe-
rujących swe usługi w różnorodnych dziedzinach.

Czyste powietrze, ponad 1000-letnia histo-
ria, atrakcyjne walory turystyczno-krajobrazowe
oraz korzystne warunki inwestycyjne czynią gmi-
nę Krosno Odrzańskie idealnym miejscem zarów-
no do biznesu, jak i wypoczynku.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
KROSNO ODRZAŃSKIE

Panorama Krosna Odrzańskiego

Urząd Miasta 
w Krośnie 

Odrzańskim
ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie
tel. (68) 383 50 17
fax (68) 383 51 22

sekretariat@krosnoodrzanskie.pl
www.krosnoodrzanskie.pl

Port rzeczny nocą



Dwadzieścia lat funkcjonowania samorzą-
du w gminie Słubice odmieniło zupełnie ob-
licze zarówno miasta, jak i gminy. Pro-
wadzona konsekwentnie polityka lokalna

i wykorzystanie akcesji z Unią Europejską powodują,
iż gmina stale się rozwija i odnosi nowe sukcesy.
Na terenie niespełna dwudziestotysięcznej gminy
działalność gospodarczą prowadzi niemal trzy ty-
siące podmiotów. To w połączeniu z innymi atutami,
takimi jak doskonałe położenie komunikacyjne,
kontakty międzynarodowe, liczne inwestycje in-
frastrukturalne, dobrze wykształcona kadra pra-
cownicza, bazy logistyczne i transportowe, two-
rzy doskonałe warunki inwestycyjne.

Elastyczne negocjacje, korzystne stawki i ul-
gi podatkowe zarówno na terenach miejskich, jak
i wiejskich, indywidualne podejście i przyjazne biz-
nesowi warunki współpracy z władzami miejskimi
oraz realizowana dewiza: „Nie przeszkadzać, lecz
pomagać inwestorom”, są wyśmienitym magne-
sem przyciągającym inwestorów. Gmina posiada
atrakcyjne tereny pod inwestycje związane z prze-
mysłem spożywczym, przetwórczym, chemicznym,
mechanicznym, samochodowym, lokalizacją ma-
gazynów, baz logistycznych, transportowych itd.
Ponadto na terenie gminy znajduje się słubicka pod-
strefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Warto też dodać, że wykorzystując na-
turalne walory gminy można inwestować w agro-
turystykę.

Gmina Słubice była wielokrotnie nagradzana
w konkursie Gmina Fair Play – otrzymała tytuł „Cer-
tyfikowanej Lokalizacji Inwestycji” oraz „Złotej
Lokalizacji Biznesu”. Jest także czterokrotnym lau-
reatem Rankingu Inwestycyjnego im. Kazimierza

Wielkiego, nagrody przyznawanej za największe na-
kłady inwestycyjne. Słubice wysoko oceniane są
przez ekspertów i ekonomistów. Otrzymały tytuł
„Miasto przyjazne dla inwestorów”, a także
„Miasto pierwszej klasy potencjału rozwojowego
w Polsce”. W latach 2006 i 2009 Słubice wy-
różnione zostały nagrodą Samorząd Przyjazny
Przedsiębiorczości, a od 2008 roku Urząd Miej-
ski w Słubicach stosuje system zarządzania jako-
ścią ISO 9001:2001.

Na niepowtarzalny klimat Słubic wpływa nie-
ujarzmiona Odra. Dzięki licznie gnieżdżącym się pta-
kom, bogactwu ryb i pięknym zakątkom gmina czę-
sto wybierana jest na miejsce wycieczek tury-
stycznych. Okolicę szczególnie upodobali sobie cy-

kliści i amatorzy pieszych wycieczek nordic walking,
którzy mogą poruszać się po licznych ścieżkach ro-
werowych. Nowoczesna baza turystyczna i re-
kreacyjna, szczególnie Stadion Olimpijski i liczne
obiekty rekreacyjne, jak choćby pole golfowe, stwa-
rzają doskonałe warunki dla sportowców i osób dba-
jących o kondycję fizyczną.

Słubice są najmniejszym w Europie miastem
akademickim. W Collegium Polonicum kształcą się
młodzi i ambitni ludzie, doskonale znający języki obce.
Doceniając potencjał, jaki drzemie w młodych stu-
dentach, gmina ściśle współpracuje z uczelnią. Eu-
ropejskie warunki kształcenia, liczne i ciekawe kie-
runki studiów oraz będące do dyspozycji studen-
tów nowoczesne miasteczko akademickie powo-
dują, iż Słubice to doskonałe miejsce na podjęcie
studiów wyższych.

Od początku lat dziewięćdziesiątych gmina Słu-
bice prowadzi intensywną politykę integracji eu-
ropejskiej. Partnerstwo z Frankfurtem nad Odrą
i realizacja licznych wspólnych przedsięwzięć
przyniosły miastu europejskie nagrody: Dyplom Eu-
ropejski, Flagę Europejską, Plakietę Europejską.
W dowód uznania faktycznego wdrażania myśli eu-
ropejskiej w Słubicach odbyły się regionalne ob-
chody wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz ukła-
du z Schengen.

Słubice przodują w pozyskiwaniu i wykorzy-
staniu środków unijnych przyznanych dla woje-
wództwa lubuskiego na lata 2008–2013. Wspól-
nie z Frankfurtem nad Odrą realizowany jest pro-
jekt URBACT EGTC, w ramach którego oba miasta
realizują wspólny „Plan działania na lata 2010–
2020”, dążąc do urealnienia idei dwujęzycznego
dwumiasta.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
SŁUBICE

Urząd 
Miejski 

w Słubicach
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

tel. (95) 737 2000
fax (95) 758 2880
slubice@slubice.pl

www.slubice.pl

Kościół pw. Świętego Ducha w Słubicach

Widok z dachu Collegium Polonicum na plac Frankfurcki,
galerię handlową i południowe skrzydło CP
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Marszałek: Włodzimierz Fisiak

Wojewoda: Jolanta Chełmińska

Powierzchnia województwa: 18 219 km kw.

Gęstość zaludnienia: 140 osób/km kw.

Ludność ogółem: 2 548 861

Dane demograficzne: liczba kobiet zamieszkałych w województwie – 1 336 533, 
liczba mężczyzn zamieszkałych w województwie – 1 212 328 
(liczba mieszkańców miast wynosi 1 638 657 osób, a wsi – 910 204 osoby)

Liczba miast: 42, w tym 3 miasta na prawach powiatu

Liczba powiatów: 24, w tym 21 grodzkich, 3 ziemskie

Liczba gmin: 177, w tym 18 miejskich, 135 wiejskich, 24 miejsko-wiejskie

Wielkość gruntów pod inwestycje: 3381,3417 ha

Port lotniczy: Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi
Średni dochód na głowę mieszkańca: 1013,36 zł (dochód rozporządzalny), 969,79 zł (dochód do dyspozycji)

Stopa bezrobocia: 11,6 proc. (grudzień 2009)

WOJEWÓDZTWO 
ŁÓDZKIE

Dane statystyczne
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Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: 1 mld 700 tys. zł
Regiony partnerskie: Land Badenia-Wirtembergia (Niemcy), 

Województwo Örebro (Szwecja), 
Murcja (Hiszpania), 
Styria (Austria), 
Piemont (Włochy), 
West Midlands (Wielka Brytania), 
Alzacja (Francja), 
Csonograd (Węgry), 
Wojwodina (Serbia), 
Obwód Witebski (Białoruś), 
Obwód Saratowski (Rosja), 
Obwód Czerniowiecki (Ukraina), 
Morawy (Czechy), 
Obwód Odeski (Ukraina), 
Obwód Winnicki (Ukraina), 
Prowincja Zhejiang (Chiny)

Wiodące gałęzie gospodarki: energetyka, AGD, 
produkcja i przetwórstwo 
owocowo-warzywne,
produkcja pytek ceramicznych, 
przemysł odzieżowy, 
nowoczesne technologie

Posiadane SSE: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Regionalne Strefy Gospodarcze – Park 
Przemysłowy Boruta Zgierz, 
Bełchatowsko-Kleszczowski Park 
Przemysłowo Technologiczny sp. z o.o.
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Rycerz przed Archikolegiatą w Tumie

Zamek w Oporowie Fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Kutnie

Fot. Janusz Jankowski, arch. Starostwa Powiatowego w Łęczycy



Fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
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Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Agencja Rozwoju Regionalnego „Arreks” SA, 

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA, Fundacja Inkubator, Fundacja Ozorkowski Inkubator
Przedsiębiorczości, Fundacja Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości, Regionalna Izba 
Gospodarcza w Łodzi, Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie, Łódzka Izba 
Przemsłowo-Handlowa, Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Regionu Łódzkiego, Łódzki Klub Biznesu, Loża Łódzka Business Centre Club

Ważniejsi inwestorzy: Indesit Company, Gilette, ABB, Grupa Bosch-Siemens, Amcor Flexibles Reflex, Fujitsu Services, 
Procter & Gamble, Coko-Werk Polska sp. z o.o., Corning Cable System Polska sp. z o.o., 
ECE Projekt Managment

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 2 mln

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka aktywna, szlaki kajakowe, piesze, konne, rowerowe, agroturystyka

Sztandarowe atrakcje turystyczne: zrewitalizowane pofabryczne budynki, w tym Centrum Handlowo-Rozrywkowe Manufaktura, 
Muzeum w Nieborowie z Parkiem Arkadia, Zamek w Łęczycy, Termy w Uniejowie, 
Skansen w Marzycach, Muzeum w Sulejowie, Kolegiata w Tumie

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Jarmark Wojewódzki, Kolory Polski – Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej, 

Plus Camerimage – Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, 
Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Międzynarodowy Festiwal Komiksu, 
Międzynarodowy Festiwal Designu, Międzynarodowe Triennale Tkaniny

Baza hotelowa 
(liczba hoteli, w tym otwartych w 2009 roku): 64; maj 2009 – otwarcie hotelu Andel’s w Manufakturze w Łodzi

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
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Korzystna lokalizacja powiatu bełchatow-
skiego w centralnej Polsce, w wojewódz-
twie łódzkim, sprzyja jego rozwojowi i dy-
namice wzrostu gospodarczego. Przez jego

teren przebiega droga krajowa nr 8 Warszawa–
Wrocław, w pobliżu znajduje się również trasa szyb-
kiego ruchu Warszawa–Katowice. Dodatkowo
bliskie sąsiedztwo stolicy regionu – Łodzi, miasta
z rozbudowaną infrastrukturą techniczną i lotni-
skiem, powoduje, że powiat bełchatowski jest do-
skonałym miejscem do inwestowania i życia.

W życiu gospodarczym powiatu dominuje
przemysł wydobywczy i energetyczny. Na jego te-
renie znajduje się PGE Kopalnia Węgla Brunatne-
go „Bełchatów”, prowadząca eksploatację wę-
gla brunatnego na potrzeby pobliskiej PGE Elek-
trowni „Bełchatów”. Całkowite zasoby węgla
brunatnego wynoszą około 2 mld ton i są podzie-
lone na trzy pola: „Bełchatów”, „Szczerców” i „Ka-
mieńsk”. Zdolność wydobywcza kopalni to
38,5 mln ton węgla brunatnego w roku, przy śred-
niorocznym zdejmowaniu nadkładu w ilości 100–
120 mln m3. Eksploatowane i wykorzystywane są
również surowce towarzyszące, jak: piaski, żwiry,
iły czy kreda jeziorna. Węgiel z kopalni trafia ta-
śmociągami bezpośrednio do elektrowni, gdzie pro-
dukowana jest z niego energia elektryczna. Elek-
trownia Bełchatów jest największą w Polsce i Eu-
ropie elektrownią opalaną węglem brunatnym. Moc
pracujących tu bloków energetycznych wynosi
4440 MW i stanowi około 20 proc. produkcji kra-
jowej. Energia z Bełchatowa jest najtańszą ener-
gią elektryczną w kraju. Obecnie trwa budowa
13. bloku elektrowni o mocy 858 MW. Jest to naj-
większa inwestycja polskiej energetyki w ostatnich
latach.

Mimo silnie rozwiniętego przemysłu wydo-
bywczego powiat bełchatowski jest powiatem eko-
logicznym. Kopalnia oraz elektrownia posiadają cer-
tyfikaty zaświadczające o przyjaznej środowisku pro-
dukcji. Ponadto samorząd powiatowy od ponad
10 lat prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

W całym powiecie rozstawione są komplety po-
jemników na białe i kolorowe szkło, plastik i ma-
kulaturę. W Bełchatowie prowadzona jest też zbiór-
ka odpadów organicznych. We wszystkich gminach
powiatu funkcjonują punkty zbiórki odpadów se-
gregowanych i wielkogabarytowych. Szeroko pro-
wadzona jest również edukacja ekologiczna wśród
mieszkańców. Potwierdzeniem licznych działań
proekologicznych powiatu są prestiżowe nagro-
dy zdobywane w ogólnopolskich konkursach.
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zdobyło
w 2010 roku dwa prestiżowe wyróżnienia w XI edy-
cji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaź-
ni Środowisku” pod honorowym patronatem pre-
zydenta RP. Jako jedyne starostwo w kraju, decyzją
Narodowej Rady Ekologicznej, otrzymało Europej-
ską Nagrodę Ekologiczną, a ponadto zdobyło tytuł
„Samorządu Przyjaznego Środowisku” w katego-
rii „Powiat Przyjazny Środowisku”. Starostwo po-

siada również tytuły „Promotora Ekologii”, „Me-
cenasa Polskiej Ekologii” i „Lidera Polskiej Ekologii”.

Powiat bełchatowski znany jest również z osią-
gnięć sportowych. Może pochwalić się sukcesa-
mi siatkarskiej drużyny PGE Skry Bełchatów czy
piłkarskiej drużyny PGE GKS Bełchatów. Ale powiat
to nie tylko siatkówka i piłka nożna. Warte za-
uważenia są sukcesy pływaków Energetycznego Klu-
bu Sportowego Skra, zapaśników, tenisistów
ziemnych i stołowych, koszykarzy, kolarzy, piłka-
rzy i lekkoatletów.

Bełchatowskie starostwo od lat inwestuje rów-
nież w rozwój bazy sportowej. Sukcesywnie trwa-
ją prace przy rozbudowie Powiatowego Centrum
Sportu w Bełchatowie. Powstało już boisko ze
sztuczną murawą, budowana jest sala gimnastyczna
oraz zadaszone, wielofunkcyjne sztuczne lodowi-
sko, które służyć będzie przez cały rok.

Na terenie powiatu znajduje się wiele kom-
pleksów leśnych i zbiorników wodnych. W ostat-
nim czasie powstało wiele gospodarstw agrotu-
rystycznych. Entuzjaści wycieczek rowerowych znaj-
dą tu dużo ciekawych tras rowerowych. Na tu-
rystycznym szlaku znajduje się wiele zabytkowych
kościołów i urokliwych zespołów dworsko-parko-
wych. Na terenie powiatu dostępnych jest tysiąc
miejsc noclegowych, w tym 350 o wysokim stan-
dardzie, co stwarza dobre warunki dla turystyki
biznesowej. Korzystna lokalizacja powoduje, że do-
jazd z każdego zakątka kraju jest łatwy i nie zajmuje
dużo czasu.

POWIAT BEŁCHATOWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19

97-400 Bełchatów
tel. (44) 635 86 00
fax (44) 635 86 17

powiat@powiat-belchatowski.pl
www.powiat-belchatowski.pl

Powiat bełchatowski znany jest przede wszystkim z przemysłu energetycznego i wydobywczego, ale także z dbałości o ekologię
i środowisko naturalne

Fot. W. Zając

Sport również sprzyja promocji regionu.
Na zdjęciu stadion PGE GKS Bełchatów

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

75



20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Kleszczów jest gminą wiejską, położoną
w południowej części województwa łódz-
kiego, w powiecie bełchatowskim. Pod
względem powierzchni (124,8 km kw.)

gminę należałoby zaliczyć do grupy przeciętnych sa-
morządów, jednak dynamiczny rozwój gospodar-
czy i osiągnięcia, jakie Kleszczów odnotował na swo-
im koncie w ciągu 20 lat, które minęły od wpro-
wadzenia reformy samorządowej, sytuują tę gmi-
nę w ścisłej czołówce liderów.

W połowie lat 70. XX wieku gmina Kleszczów
stała się miejscem budowy największego w Polsce
kompleksu energetycznego, złożonego z odkryw-
kowej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz
Elektrowni Bełchatów o mocy 4440 megawatów.
Od tamtej pory rolnicza gmina zaczęła zmieniać się
w gminę przemysłowo-rolniczą.

Budowa elektrowni i działalność kopalni wę-
gla w istotny sposób zmieniły gminny krajobraz, tak-
że ten społeczny. Ludność gminy zmalała z 6 do nie-
spełna 3,5 tys. To rezultat zajmowania przez od-
krywkę kolejnych miejscowości, których mieszkańcy
w większości przenosili się do okolicznych miast,
głównie Bełchatowa.

Gmina Kleszczów, będąca energetycznym
sercem Polski i miejscem pracy dla ponad 22 tys.
osób, aż do 1990 roku była pomijana w planach roz-

wojowych, które wówczas powstawały na szcze-
blu centralnym lub wojewódzkim. Odrodzenie lo-
kalnej samorządności w 1990 roku przyniosło od-
mianę losu. Kleszczów i inne sołectwa gminy dzię-
ki realizowanym przez samorząd inwestycjom za-
częły wychodzić z cywilizacyjnej zapaści. Umożliwiły
to wpływy z podatków płaconych do kasy gminnej
przez działające tu firmy, zwłaszcza te największe
– kopalnię i elektrownię. W drugiej połowie lat 90.,
po zbudowaniu podstawowej infrastruktury tech-
nicznej, służącej mieszkańcom, samorząd przygo-
tował śmiałe plany rozwoju gminy na kilkanaście
kolejnych lat.

Przyjęta w 1998 roku strategia określiła kie-
runki działań koniecznych do przeprowadzenia, by
po zakończeniu wydobycia węgla przez kopalnię nie
nastąpił regres w rozwoju gminy. Kluczowy element
strategii to tworzenie terenów inwestycyjnych dla
nowych inwestorów. Mają oni zapewnić wpływy
do budżetu gminy i miejsca pracy dla mieszkańców.
Łączna powierzchnia czterech Kleszczowskich
Stref Przemysłowych to prawie 400 ha. W ostat-
nich latach powstało w nich kilkanaście nowych firm,
w których stworzono ponad 1,5 tys. miejsc pra-
cy. Kluczem do sukcesu jest wzorowa współpra-
ca z przedsiębiorcami obecnymi już na terenie gmi-
ny i skuteczne pozyskiwanie nowych inwestorów.

Zajmuje się tym komunalna Fundacja Rozwoju Gmi-
ny Kleszczów.

Dzięki przemianie Kleszczowa w nowoczesną,
dynamiczną i innowacyjną gminę zmienił się kierunek
migracji mieszkańców. Co roku ich liczba wzrasta
o 3–4 proc. W 2009 roku przekroczyła po-
ziom 4700. Struktura demograficzna Kleszczowa
jest typowa dla dynamicznie rozwijających się ośrod-
ków. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi
61 proc. ogółu mieszkańców. W wieku przedpro-
dukcyjnym jest 27 proc., a w wieku poprodukcyj-
nym – tylko 12 proc. mieszkańców.

Do wiązania swojej przyszłości z gminą Klesz-
czów zachęca coraz wyższa jakość życia. Rozwija
się zróżnicowany rynek pracy, stworzono znako-
mite warunki dla edukacji, wyjątkowo sprawny sys-
tem opieki zdrowotnej oraz zróżnicowaną ofertę
kulturalną i rekreacyjną. – To wielka satysfakcja
dla samorządowca, kiedy może realizować to, co
zaplanował – przyznaje wójt Kazimiera Tarkowska.
– W 1998 roku, kiedy uchwalaliśmy „Strategię roz-
woju gminy”, nie było pewne, czy i kiedy Polska znaj-
dzie się w gronie państw Unii Europejskiej. Mimo
to zapowiedzieliśmy w tej strategii „trwały, zrów-
noważony, wielofunkcyjny rozwój gospodarki przy-
jaznej środowisku naturalnemu, zapewniającej
mieszkańcom jakość życia odpowiadającą najwyż-

GMINA WIEJSKA KLESZCZÓW

Kleszczów na mapie Polski

Kompleks dydaktyczno-sportowy „SOLPARK” w Kleszczowie

Widok na kopalnię i elektrownię Jedno z trzech przedszkoli gminnych
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szym standardom Zjednoczonej Europy”. Ten pro-
jekt udaje nam się realizować. Jest w tym zasłu-
ga radnych dotychczasowych kadencji, pracowników
urzędu, a przede wszystkim samych mieszkańców
gminy, którzy dali się przekonać do naszej wizji. Dziś
Kleszczów jest przykładem jednej z najlepiej roz-
winiętych gmin w Polsce.

Gmina Kleszczów znana jest z wielu innowa-
cji i pionierskich rozwiązań, których wprowadze-
nie miało wesprzeć rozwój przedsiębiorczości, za-
chęcić do edukacji, wpłynąć na poprawę stanu śro-
dowiska, przyciągnąć nowych mieszkańców. Jed-
nym z pionierskich projektów gminy było utworzenie
pierwszej w Polsce samorządowej strefy prze-
mysłowej, oferującej inwestorom najtańsze, cał-
kowicie uzbrojone grunty inwestycyjne. Na uwa-
gę zasługuje też otwarcie Kleszczowskiego Inku-
batora Przedsiębiorczości, który osobom rozpo-
czynającym działalność gospodarczą zapewnia
tańsze lokale oraz obsługę biurową. Gmina zbu-
dowała od podstaw komunalny system energe-
tyczny zasilany bezpośrednio z PGE Elektrowni Beł-
chatów, który inwestorom w Kleszczowskich
Strefach Przemysłowych zapewnia niezawodne za-
silanie i tańszą energię.

Gmina zdecydowała się także na budowę
własnej sieci teleinformatycznej, obsługiwanej
przez lokalnego operatora – Agencję Rozwoju Re-
gionalnego „Arreks”. Stworzono korzystny dla
mieszkańców system opieki zdrowotnej, w ramach
którego dwa razy w miesiącu pacjentów w Klesz-
czowie przyjmują lekarze specjaliści z renomowa-
nych placówek medycznych w Łodzi. Mieszkańcy
mogą korzystać z szerokiego zakresu bezpłatnych
badań i szczepień profilaktycznych oraz czterech
gabinetów stomatologicznych utworzonych i fi-
nansowanych przez gminę.

Dzięki uruchomieniu w kompleksie dydaktycz-
no-sportowym „SOLPARK” szkół ponadgimnazjal-
nych: Liceum Ogólnokształcącego z klasami o pro-
filu językowym i sportowym oraz Technikum No-
woczesnych Technologii, kształcącego w zawodzie
technik mechatronik, znacznie wzbogacono ofertę

edukacyjną samorządowych szkół. Uczniom służy też
stworzony program gminnych stypendiów moty-
wacyjnych i socjalnych, funkcjonujący od 2003 roku.
Ich uzupełnieniem są wypłacane przez Fundację Roz-
woju Gminy Kleszczów nagrody dla uczniów i stu-
dentów zdobywających kwalifikacje w zawodach naj-
bardziej pożądanych przez lokalnych pracodawców.

Samorządowi Kleszczowa nieobce są także
działania proekologiczne. Już w 1998 roku wpro-
wadzono powszechną, selektywną zbiórkę odpa-
dów w gospodarstwach domowych na terenie ca-
łej gminy. W 2009 roku uruchomiono program do-
tacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dla
mieszkańców, którzy zainstalują w swoich domach
ekologiczne źródła ciepła (kolektory słoneczne i pom-
py ciepła).

Warto wspomnieć, że Kleszczów od lat udzie-
la pomocy finansowej innym samorządom, nie tyl-
ko w sytuacji klęsk żywiołowych. Stale podnoszo-

na jest jakość usług, świadczonych przez gminną
administrację. W Urzędzie Gminy wdrożono sys-
tem zarządzania jakością, zgodny z certyfikatem
ISO 9001:2001.

Dotychczasowa działalność kleszczowskiego sa-
morządu przyniosła gminie wiele laurów, w tym na-
grody w tak ważnych konkursach, jak Gmina Fair
Play, Teraz Polska i Grunt na medal.

Urząd 
Gminy 

w Kleszczowie
ul. Główna 47

97-410 Kleszczów
tel. (44) 731 31 20
fax (44) 731 31 30

kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl

Osiedle mieszkaniowe w Kleszczowie

Kleszczowska Strefa Przemysłowa nr 2
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Gmina Rusiec to przepiękny krajobraz,
cudowne obszary leśne i pamiątki prze-
szłości. Położona jest w centralnej Polsce,
w pasie Nizin Środkowopolskich, w za-

chodniej części powiatu bełchatowskiego, beł-
chatowskim dorzeczu Niecieczy i Krasówki. Bez-
pośrednio graniczy z powiatem wieluńskim, łaskim
i pajęczańskim. Sąsiaduje z następującymi gmina-
mi: Szczerców (od wschodu), Kiełczygłów (od po-
łudnia), Osjaków (od zachodu), Konopnica i Widawa
(od północy).

Gmina leży na szlaku trasy międzynarodowej
nr 8 Niemcy–Wrocław–Piotrków Trybunalski–
Warszawa oraz przy trasie łączącej Działoszyn z Wi-
dawą. Odległość gminy od wielkomiejskich ośrod-
ków przemysłowych i miast o znaczeniu regional-
nym wynosi: od Warszawy – 200 km, od Wrocławia
– 150 km, od Łodzi – 80 km, od Częstochowy
– 70 km, od Wielunia – 35 km, od Bełchatowa
– 30 km. Łączna powierzchnia jednostki samo-
rządowej, którą podzielono na 19 sołectw, to 9973
ha. Na terenie gminy wyodrębniono 28 miejsco-
wości, a liczba ich mieszkańców według faktycz-
nego miejsca zamieszkania na koniec 2009 roku
wynosiła 5196 osób.

Położenie geograficzne gminy stwarza dogodne
warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Budowa-
ne i modernizowane są drogi, które zapewniają do-
jazd do wszystkich mniejszych i większych miej-
scowości w regionie. Kompletna sieć wodociągo-
wa, plany rozbudowy kanalizacji, bardzo dobry po-
ziom telefonizacji oraz pomocna i przyjazna at-
mosfera są zachętą do podejmowania przedsięwzięć
inwestycyjnych. Władze gminy sukcesywnie uno-
wocześniają bazę dydaktyczną szkół na miarę XXI
wieku, inwestują w oświatę, która stanowi jeden
z priorytetów jej działalności.

Coraz lepsza infrastruktura gminy służy
mieszkańcom oraz stanowi ważny element rozwoju
potencjału inwestycyjnego regionu. Na terenie gmi-
ny zarejestrowanych jest 217 różnorodnych za-

kładów i przedsiębiorstw o charakterze usługowym,
handlowym i produkcyjnym. Dzięki sprzyjającej in-
frastrukturze technicznej i uzbrojeniu terenów
w gminie Rusiec wzrasta liczba mieszkańców i roz-
wija się budownictwo jednorodzinne. Każdy inwe-
stor, który chciałby prowadzić swoją działalność
na ziemi rusieckiej, może liczyć na wszechstron-
ną pomoc ze strony władz.

Obszar gminy Rusiec wchodzi w skład Parku
Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki oraz
Chrząstawsko-Widawskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu, tak więc to doskonałe miejsce do
uprawiania turystyki zarówno dla osób spędzają-
cych czas aktywnie, jak i szukających wytchnienia
oraz spokoju wśród pięknej przyrody. Znajdują się
tu zespoły leśne, łąki, stawy, park rekreacyjny
z muszlą koncertową. W sezonie wiosenno-letnim
w gminie odbywa się szereg imprez rozrywkowych.
Festyny, pikniki, biesiady wpływają na atrakcyjność

gminy pod względem turystycznym i przyczyniają
się do jej promocji. 

Władze gminy Rusiec wyznaczyły sobie ambitne
plany. Minione lata wskazują, iż obrany kierunek
działań jest prawidłowy. Odległe i wydałoby się nie-
możliwe do osiągnięcia zadania inwestycyjne sta-
ją się coraz bliższe i wyraźne. Pozwala to optymi-
stycznie patrzeć w przyszłość.

GMINA WIEJSKA RUSIEC

Urząd 
Gminy 

w Ruścu
ul. Wieluńska 35

97-438 Rusiec
tel. (43) 676 60 11
fax (43) 676 62 90

gmina@rusiec.pl
www.rusiec.pl

Siedziba Urzędu Gminy w Ruścu

Kościół św. Rocha w Woli Wiązowej



Do Zelowa – jednej z większych gmin
w województwie łódzkim o powierzchni
16821 ha – łatwo trafić. Obszar gminy
Zelów, obejmującej swym zasięgiem

35 sołectw i 63 miejscowości, znajduje się na szla-
ku drogi krajowej nr 12 relacji Sieradz–Piotrków
Trybunalski–Lublin, drogi wojewódzkiej nr 483, łą-
czącej miasta Łask, Szczerców, Częstochowę, oraz
drogi wojewódzkiej nr 484 relacji Łask–Buczek–
Zelów–Bełchatów–Kamieńsk, która przebiega
przez centrum miasta Zelowa. Gmina posiada do-
bre połączenia komunikacyjne szczególnie z pobli-
skimi miastami: Łodzią (odległość 50 km), Łaskiem
(odległość 16 km) i Bełchatowem (odległość
16 km) oraz niekłopotliwą odległość od Warsza-
wy (160 km). Atrakcyjna lokalizacja w centrum Pol-
ski to nie jedyny atut dynamicznie rozwijającego
się Zelowa.

Gmina Zelów to miejsce z wielu względów
atrakcyjne dla kapitału inwestycyjnego. Potencjalny
inwestor spotka się z przychylnością władz sa-
morządowych oraz działającej na tym terenie Fun-
dacji Rozwoju Gminy Zelów. Do lokowania kapita-
łu w Zelowie zachęca też ciągle rozbudowująca się
infrastruktura techniczna, 148,9 km sieci wodo-
ciągowej, 31,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, dwie
oczyszczalnie ścieków o dużej przepustowości, do-
bra jakość dróg, dostępność energii elektrycznej,
linii telefonicznej, dostęp do szerokopasmowego In-
ternetu oraz troska o środowisko naturalne.

Dzięki środkom unijnym plany rozwoju gminy
zmierzają przede wszystkim do dalszej rozbudowy
infrastruktury technicznej, a konkretnie budowy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wo-
dociągowej. Samorząd zamierza też kontynuować
budowę wodociągów i kanalizacji na terenach wiej-
skich, jak i na bieżąco czuwać nad dobrą jakością
dróg gminnych.

Początek miastu dała osada założona w XIII wie-
ku. Pierwotnie nosiła ona nazwę Szelyów, a na-
stępnie Zeliów. Pierwsza odnosząca się do niej
wzmianka historyczna sięga 1402 roku i pocho-
dzi z księgi „Liber Beneficiorum” Jana Łaskiego. Do
końca XVIII wieku Zelów był typową wsią szlachecką,
której mieszkańcy trudnili się uprawą ziemi i ho-
dowlą. Jak podają źródła historyczne, w 1802 roku
majątek Zelów, będący wówczas własnością Józefa
Świdzińskiego, został zakupiony przez przybyłych
do Polski Czechów.

Przez dłuższy czas „zelowscy” Czesi pełnili
w osadzie dominującą rolę, jednak po zakończeniu
I wojny światowej i utworzeniu Czechosłowacji za-
częli opuszczać Polskę i wracać do ojczyzny. Po du-
żej migracji Czechów, w okresie międzywojennym,
zaczęli pojawiać się w Zelowie Polacy, Niemcy i Ży-
dzi. Jedną z charakterystycznych cech Zelowa,
szczególnie w tym okresie, był rozwój różnych wy-
znań religijnych. Każda narodowość kultywowała

własną religię, wśród których najliczniej wiernych
zgromadziła parafia ewangelicko-reformowana. Do
chwili obecnej kultywowane w Zelowie są cztery
wyznania: rzymskokatolickie, ewangelicko-refor-
mowane, chrześcijan baptystów i ewangelicko-
augsburskie.

W 1954 roku Zelów otrzymał prawa osiedla,
a trzy lata później prawa miejskie. W 1976 roku
miasto i gmina zostały połączone w jedną jednostkę
administracyjną, a od 1990 roku tworzą jedną
wspólnotę samorządową.

Dziś gmina Zelów stanowi bardzo ciekawe po-
łączenie tradycji z nowoczesnością. Z jednej stro-
ny jest zupełnie osobliwą w skali kraju przestrze-
nią, gdzie we wspólnym budowaniu lokalnej spo-
łeczności spotkali się Polacy, Czesi, Żydzi i Niem-
cy ze swoimi odmiennymi tradycjami religijnymi
i kulturowymi. Z drugiej strony energia miesz-
kańców współczesnej gminy Zelów czyni z niej jed-
ną z najdynamiczniej rozwijających się gmin, nie tyl-
ko w skali regionu.

Splatanie się wątków historycznych i współ-
czesnych czyni z Zelowa i okolic miejsce, w którym
każdy może znaleźć to, czego szuka. Turyści mogą
odkryć uroki zabytków przeszłości i zażyć odpo-
czynku, a przedsiębiorcy odnajdą dobre miejsce do
inwestowania.

Gminę najlepiej poznać osobiście, by przeko-
nać się, że jej motto: „Mała gmina – duże możli-
wości” to nie tylko reklamowe hasło, ale rzeczy-
wistość potwierdzona faktami.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
ZELÓW

Urząd 
Miejski 

w Zelowie
ul. Żeromskiego 23

97-425 Zelów
tel. (44) 634 10 00
fax (44) 634 13 41
umzelow@zelow.pl

www.zelow.pl

Centrum Zelowa

Zelów z lotu ptaka Zbiornik wodny „Patyki”
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Powiat brzeziński jest jednym z 24 powia-
tów województwa łódzkiego i leży w jego
centralnej części. Zajmuje on powierzch-
nię 358,5 km kw. i ma bardzo dogodne po-

łożenie między aglomeracją łódzką oddaloną o 15
km a warszawską w odległości 100 km. 10 km od
miasta Brzeziny znajduje się stacja kolejowa w Ko-
luszkach, leżąca w węźle kolejowym na trasie Łódź–
Warszawa.

Powiat brzeziński ma ukształtowanie terenu
sprzyjające charakterowi rolniczemu tego zakąt-
ka Polski. Prywatne zakłady produkcyjne rozwinęły
się w dużym stopniu w mieście Brzeziny. Na te-
renach wiejskich występują przedsiębiorstwa o róż-
nym profilu, ale rolnictwo odgrywa tu największą
rolę. Brak przemysłu degradującego środowisko
jest niewątpliwie dużym atutem ziemi brzezińskiej
i wpływa na atrakcyjność tego regionu.

Powiat brzeziński posiada znaczne walory re-
kreacyjno-wypoczynkowe. Na malownicze położenie

oraz niezwykły krajobraz wpływają okalające powiat
lasy oraz przepływające rzeki: Mroga, Mrożyca,
Rawka, Jeżówka. Należy wspomnieć, że rzeki Raw-
ka i Jeżówka prowadzą czyste wody klasy I. Doli-
na Rawki i jej okolice posiadają status obszaru chro-
nionego krajobrazu.

Na terenie powiatu brzezińskiego znajduje się
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, który
chroni unikatowy w środkowej Polsce krajobraz wy-
żynny. Do najcenniejszych walorów parku należy
wyjątkowo bogata rzeźba terenu, podlegająca nadal
żywym procesom geomorfologicznym, a także frag-
menty naturalnej szaty roślinnej, związanej zwłasz-
cza z licznymi źródliskami i strumieniami oraz in-
teresująca fauna. W 2002 roku został powołany
do życia Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) Lasy
Spalsko-Rogowskie, który obejmuje dwa nadle-
śnictwa: Spała i Brzeziny oraz Leśny Zakład Do-
świadczalny Rogów. Celem działania LKP jest
promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
ochrona zasobów przyrody oraz edukacja leśna spo-
łeczeństwa.

Obok wielu ciekawych elementów środowiska
przyrodniczego występujących w powiecie na
uwagę zasługuje także utworzony przy współpra-
cy z naukowcami Park Jurajsko-Botaniczny, znaj-
dujący się w malowniczej miejscowości Kołacinek
w gminie Dmosin. Teren, na którym powstał Di-
nopark, charakteryzuje się ogromnym bogactwem
naturalnych śladów ostatniego zlodowacenia.

Powiat brzeziński to 600 lat wspaniałej tra-
dycji. Historia powstania powiatu sięga 1386 roku.
Mimo iż powiat brzeziński jest jednym z najmniej-
szych powiatów w kraju, prężnie wprowadza
zmiany na swoim terenie. Zasługą powiatu brze-
zińskiego są: termomodernizacja kompleksu
budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Brzezinach wraz z przebudową systemu grzew-
czego oraz internatu i sali gimnastycznej, re-

strukturyzacja SPZOZ w Brzezinach, moderniza-
cja i bieżące naprawy dróg powiatowych, inicjowanie
rozwoju gospodarczego poprzez utworzenie por-
talu gospodarczego na stronie internetowej po-
wiatu, organizacja forum gospodarczych, promo-
wanie przedsiębiorców oraz wiele innych zadań.

Starostwo Powiatowe w Brzezinach sku-
tecznie aplikuje o ośrodki z Unii Europejskiej na wie-
le projektów, między innymi oświatowo-edukacyj-
nych. Czynnie działa Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, które zrealizowało wiele projektów z do-
finansowaniem ze środków PFRON dla osób nie-
pełnosprawnych. Równie ważna jest praca Po-
wiatowego Urzędu Pracy, który w ramach aktyw-
nych form przeciwdziała bezrobociu, między inny-
mi przez finansowanie tworzonych miejsc pracy.

Corocznie starostwo powiatowe organizuje
liczne przedsięwzięcia i imprezy kulturalne, jak do-
żynki powiatowe, Powiatowe Targi Edukacyjne, spo-
tkanie noworoczne, Powiatowy Konkurs Orki,
Zlot Motocyklistów, Bieg Niepodległościowy, mię-
dzyszkolne turnieje siatkówki i inne, które na sta-
łe wpisały się juz w tradycję powiatową.

Powiat brzeziński to miejsce o dużych per-
spektywach rozwojowych. Połączenie unikato-
wych walorów naturalnych z życzliwością miesz-
kańców stanowi bodziec do nawiązywania licznych
kontaktów i współpracy.

POWIAT BRZEZIŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16

95-060 Brzeziny
tel. (46) 874 11 10 

tel./fax (46) 874 11 11
starostwo@powiat-brzeziny.pl
www.powiat-brzeziny.wici.pl

Hokeistka „Hokej-Start-Brzeziny”
wielokrotnego Mistrza Polski

Brzeziny z lotu ptaka
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Powiat kutnowski położony jest w centrum
Polski, w północnej części województwa
łódzkiego, u zbiegu dwóch głównych
szlaków komunikacyjnych Gdańsk–Kato-

wice i Warszawa–Berlin. Zajmuje powierzchnię
886 km kw., a liczba mieszkańców wynosi około
105 tys. Stolicę powiatu – Kutno, zamieszkiwa-
ne przez około 50 tys. osób, dzieli od Łodzi 58,
a od Warszawy 125 km. W skład powiatu kut-
nowskiego wchodzi 11 gmin, w tym 8 wiejskich
i 3 miejskie.

Funkcjonowanie na ziemi kutnowskiej samo-
rządu powiatowego nie ogranicza się do ostatniego
dziesięciolecia. Powiat kutnowski istniał jeszcze
przed reformą administracyjną z 1975 roku.
Przestał istnieć, aby na nowo odrodzić się już
w wolnej Polsce. Gdy powrócił na mapę admini-
stracyjną Polski, zostały zaspokojone ambicje i aspi-
racje mieszkańców historycznej ziemi kutnowskiej.

Patrząc z perspektywy 10 lat, trzeba stwier-
dzić, że odrodzony samorząd powiatowy dokonał
prawdziwej rewolucji w funkcjonowaniu kraju.
Realizowane przez niego zadania dobrze służą lo-
kalnej społeczności, mimo że sposób finansowania
powiatów jest źle skonstruowany, a za ogromną
liczbą zadań nie idą odpowiednie środki finansowe.

Od chwili utworzenia powiatów na samorzą-
dzie kutnowskim spoczęło bardzo wiele zadań, któ-
rych realizacja prowadzi do podejmowania szere-
gu trudnych decyzji. Starostwo każdego dnia po-
dejmuje ogromne wysiłki, aby mieszkańcom żyło się
wygodniej, aby młodzież zdobywała wiedzę w no-
woczesnych placówkach dydaktycznych, aby jeż-
dżono po zmodernizowanych drogach. Pozyskiwane
miliony złotych pozwalają na poprawę powiatowej
infrastruktury, chociaż trudno szybko nadrobić wie-
loletnie zaległości.

Władze lokalne cieszą sukcesy uczniów kut-
nowskich szkół, artystów, zespołów muzycznych,
sportowców i wszystkich, którzy przyczyniają się
do promocji pięknej ziemi kutnowskiej. Powiat,
wspólnie z gminami, jest organizatorem wielu uro-
czystości patriotycznych, w tym rocznicowych ob-
chodów bitwy nad Bzurą, przez wielu nazywanej
bitwą pod Kutnem, obchodów wybuchu powstań:
styczniowego i listopadowego, w których walczyli
kutnianie, oraz szeregu innych, których celem jest
krzewienie wśród młodzieży patriotyzmu.

Powiat kutnowski pełen jest atrakcyjnych
miejsc o bogatych walorach krajobrazowych i hi-
storycznych. Coraz częściej są one wybierane jako
cel weekendowych – pieszych i rowerowych – wy-
cieczek. Namacalne ślady wielowiekowej historii
powiatu widoczne są na całym jego terenie. Pe-
rełką wśród miejscowych zabytków jest Muzeum
– Zamek w Oporowie – XV-wieczna, późnogotyc-
ka rezydencja obronna, gdzie kręcony był znany se-
rial sensacyjny „Ekstradycja”. W Zamku i na jego
dziedzińcu odbywają się koncerty, turnieje rycer-
skie, plenery malarskie i szereg innych imprez.
Atrakcją Krośniewic jest natomiast Muzeum im.
Jerzego Dunin-Borkowskiego, nazywanego Het-
manem Kolekcjonerów Polskich, który swoje
wspaniałe zbiory przekazał Muzeum Narodowemu
w Warszawie. To w dowód wdzięczności utworzyło
swoją filię w Krośniewicach.

Swoją wyjątkowość powiat zawdzięcza też
wspaniałym dworkom ziemiańskim. Do najcie-
kawszych należą: otoczony fosą dwór drewniany
w Łękach Kościelnych z XVIII wieku, dwór drew-
niany z XVIII wieku w Miłonicach, dwór z XVIII wie-
ku w Wojszycach, oraz XIX-wieczne dwory w Kte-
rach i w Krzyżanowie. W Dębowej Górze zachwy-
ci nas dwór myśliwski z połowy XVIII wieku, w Śle-

szynie Wielkim – pałac w stylu klasycystycznym
z początku XIX wieku, a w Kutnie barokowo-kla-
sycystyczny pałac Gierałty z XVIII wieku, w którym
obecnie mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna.
Warto również zobaczyć pałac w Lesznie i dwór
w stylu klasycystycznym w Mnichu.

Odwiedzając powiat kutnowski, trzeba zoba-
czyć zabytkowe świątynie: gotycki kościół oo. Pau-
linów w Oporowie wraz z zabudowaniami klasz-
tornymi, barokowy kościół pw. św. Piotra i Paw-
ła w Żychlinie oraz neogotyckie kościoły w Kro-
śniewicach i Strzegocinie.

Na terenie gminy Nowe Ostrowy warto
zwiedzić cztery rezerwaty przyrody, należące do
najciekawszych obszarów w regionie.

POWIAT KUTNOWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Kutnie
ul. T. Kościuszki 16

99-300 Kutno
tel. (24) 355 47 80
fax (24) 355 47 84

starostwo@www.kutno.pl
www.kutno.pl

Zamek w Oporowie

Dworek w Łękach Kościelnych
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Usytuowana w województwie łódzkim
gmina Koluszki zajmuje obszar 157 km kw.
i liczy ponad 23 tys. mieszkańców, z cze-
go 13,5 tys. przypada na miasto Koluszki.

Jednym z największych atutów gminy jest jej cen-
tralne położenie w kraju. Usytuowanie na terenie
Koluszek jednego z większych węzłów kolejowych
przyczyniło się do intensywnego rozwoju gminy za-
równo pod względem komunikacyjnym, jak i go-
spodarczym, czyniąc z niej atrakcyjne miejsce do
ulokowania inwestycji.

Gmina Koluszki to gmina ludzi przedsiębior-
czych, którzy z optymizmem patrzą w przyszłość
i aktywnie włączają się w realizację jej strate-
gicznych celów. Najważniejsze z nich to rozwój tu-
rystyki, mieszkalnictwa jedno- i wielorodzinnego,
a także pozyskiwanie nowych inwestorów pro-
wadzących działalność gospodarczą.

Gmina Koluszki oferuje potencjalnym inwe-
storom tereny pod inwestycje przemysłowe.
Działki wchodzące w skład „Kompleksu Nasienna”
stanowią własność gminy Koluszki i zajmują po-
wierzchnię około 27 ha. Obszar ten jest niezabu-
dowany, objęty miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego jako obszar przeznaczo-
ny pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usłu-
gi. W kwietniu 2009 roku Łódzka Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna utworzyła Podstrefę Koluszki o po-
wierzchni 20,9 ha.

Poza atrakcyjnie zlokalizowanymi terenami in-
westycyjnymi, wyposażonymi w infrastrukturę tech-
niczną, gmina Koluszki gwarantuje dobrą współpracę
przy organizacji spraw formalno-prawnych na
etapie inwestycji i uruchamiania działalności oraz
przyjazny klimat dla przedsiębiorczości.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
KOLUSZKI

Urząd 
Miejski 

w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65

95-040 Koluszki
tel. (44) 725 67 00
fax (44) 714 58 40

um@koluszki.pl
www.koluszki.pl

Urząd Miejski w Koluszkach Dworzec kolejowy w Koluszkach
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Powiat pabianicki usytuowany jest w cen-
tralnej Polsce i wchodzi w skład woje-
wództwa łódzkiego. Jego powierzchnia wy-
nosi 492 km kw., a zamieszkiwany jest

przez 119 tys. osób.
Cały region jest w 74,4 proc. zurbanizowa-

ny. W skład powiatu wchodzi 7 jednostek admini-
stracyjnych: miasto Pabianice i miasto Konstan-
tynów Łódzki oraz gminy wiejskie: Dłutów, Dobroń,
Ksawerów, Lutomiersk, Pabianice.

Położenie geograficzne powiatu jest bardzo ko-
rzystne. Stolica powiatu – miasto Pabianice – leży
15 km od Łodzi, drugiego co do wielkości miasta
w Polsce, przy trasie nr 14 Łódź–Poznań–
Wrocław. Pabianice usytuowane są między dwo-
ma lotniskami: portem lotniczym im. W. Reymonta
w Łodzi (Lublinek) a lotniskiem wojskowym w Ła-
sku. W najbliższym czasie kilka kilometrów od cen-
trum Pabianic powstanie węzeł komunikacyj-
ny „Róża”, który połączy drogi ekspresowe S-8
i S-14 z autostradą A2.

Niewątpliwą siłę powiatu pabianickiego stanowi
infrastruktura techniczna i dobre zaplecze go-
spodarczo-przemysłowe, w tym funkcjonująca na
jego terenie Łódzka Specjalna Strefa Ekonomicz-
na. Dzięki temu region pabianicki staje się atrak-
cyjnym obszarem działań dla przedsiębiorców i in-
westorów.

Powiat pabianicki to również miejsca cieka-
we pod względem turystycznym i przyrodni-
czym. Jedną czwartą jego powierzchni zajmują duże
kompleksy leśne z urokliwymi rzeczkami, łąkami
i zagajnikami. Największą rzeką  powiatu pabia-
nickiego jest Ner, przepływający przez całą dłu-
gość gminy Lutomiersk. Charakterystyczne dla
powiatu są także tereny letniskowo-rekreacyjne.
Miasta Pabianice oraz Konstantynów Łódzki po-
siadają własne ośrodki sportu i rekreacji. W po-

wiecie odbywa się także wiele cyklicznych imprez
kulturalnych, przyciągających widzów i słuchaczy
z całej Polski.

Atutem powiatu jest dobrze rozwinięte szkol-
nictwo ponadgimnazjalne, umożliwiające młodzie-
ży kształcenie się w wielu kierunkach. W 2001 ro-
ku w Pabianicach powstała pierwsza uczelnia
– Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. Ta
niepubliczna uczelnia funkcjonująca na zasadach spo-
łecznych, a nie prywatnych, kształci na kierunkach:
socjologia, pedagogika, ekonomia. W 2007 roku
zajęła 20. miejsce w rankingu dziennika „Rzecz-
pospolita”.

W krajobraz powiatu pabianickiego wpisują się
też niezwykle cenne zabytki architektury: kościo-
ły, dwór kapituły krakowskiej, pałace i budynki po-
fabrykanckie.

POWIAT PABIANICKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

tel. (42) 213 01 00
fax (42) 215 91 66

powiat@powiat.pabianice.pl
www.powiat.pabianice.pl

Dwór kapituły krakowskiej
w Pabianicach



Już od początku istnienia państwa polskiego
ziemia sieradzka zawsze była jego istotnym
elementem, a jej dzieje zajmują niejedną waż-
ną kartę w historii. Odbywały się tutaj zjaz-

dy, szlacheckie sejmiki, wybierano tu królów, po-
dejmowano decyzje dotyczące losów całego kraju.
Tu przyszło na świat wielu wybitnych Polaków, któ-
rych zasługi w dziedzinie nauki, sztuki czy gospo-
darki znane są i cenione nie tylko w kraju. 

Dzisiejszy powiat sieradzki stanowi centralną
część historycznej ziemi sieradzkiej i obejmuje
powierzchnię 1491 km kw., zamieszkałą przez
121 tys. osób. W jego skład wchodzi jedenaście
samorządowych jednostek administracyjnych,
wśród których są cztery miasta. Sieradz, jedno
z najstarszych polskich miast, dziś blisko 50-ty-
sieczne, jest stolicą powiatu.

Chlubna przeszłość historyczna to powód do
dumy dla współczesnych sieradzan, ale ich ocze-
kiwania i nadzieje skierowane są ku przyszłości. Od
momentu uruchomienia programów unijnych powiat
sieradzki oraz wchodzące w jego skład gminy sku-
tecznie pozyskują środki na projekty inwestycyjne
i społeczne. Samorząd powiatu jest partnerem
w dwóch kluczowych dla regionu projektach, re-
alizowanych przez samorządy gminne, dotyczących
zagospodarowania turystycznego rzeki Warty i zbior-
nika Jeziorsko oraz rewitalizacji sieradzkiej starówki.
Wiele inwestycji, modernizacji i remontów wyko-
nano w oparciu o środki krajowe – stała troska
o bazę materialną placówek oświaty, pomocy
społecznej, kultury i pozostałych spośród trzydziestu
trzech jednostek organizacyjnych stanowi priory-
tet wśród zadań powiatu.

Rozwój gospodarczy terenu i pomyślność jego
mieszkańców w znacznym stopniu uzależnione są
od umiejętności dostosowania się do wymogów ryn-
ku pracy. Liczne szkoły ponadgimnazjalne, pięć fi-
lii wyższych uczelni, Centrum Kształcenia Usta-
wicznego oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Sie-
radzu zapewniają młodzieży możliwość kształcenia
się i zdobywania kwalifikacji w zawodach, na któ-
re występuje szczególne zapotrzebowanie.

W powiecie działa blisko 9 tys. podmiotów go-
spodarczych. Wśród nich znajdują się firmy, któ-
rych produkty – farmaceutyki, elektronika, środ-
ki transportu, materiały budowlane – stanowią
uznane marki i eksportowane są do wielu krajów
na całym świecie. Dominującym elementem sie-

radzkiej gospodarki jest rolnictwo. Wśród 13 tys.
funkcjonujących w powiecie gospodarstw indywi-
dualnych znaczny odsetek stanowią nowoczesne,
specjalistyczne gospodarstwa hodowlane, sa-
downicze, warzywnicze, niejednokrotnie wyróżniane
prestiżowymi nagrodami branżowymi. Dzięki nim
oraz licznym zakładom przetwórstwa rolnego po-
wiat sieradzki staje się znanym i cenionym dostawcą
żywności na rynki krajowe i zagraniczne.

Ze względu na walory krajobrazowe, przy-
rodnicze i antropogeniczne powiat sieradzki jest
szczególnie predestynowany do rozwoju turysty-
ki. Bogata historia tej ziemi pozostawiła wiele po-
mników kultury materialnej, zwłaszcza zabytków
architektury. Do najcenniejszych z nich należą ze-
społy dworsko-parkowe w Jasionnej, Kalinowej, Tu-
bądzinie, Małkowie, zespoły klasztorne w Sieradzu,
Warcie, Złoczewie. Przyroda, stosunkowo mało
zmieniona działalnością człowieka, urzeka swoim
pięknem i różnorodnością. Rzeka Warta i jej dopływy
są prawdziwym rajem dla kajakarzy. Liczący ponad
42 km kw. powierzchni zbiornik Jeziorsko w swo-
jej południowej części stanowi rezerwat ornitolo-
giczny, w części północnej wykorzystywany jest do

celów rekreacyjnych i sportowych: corocznie od-
bywają się tu regaty żeglarskie i zawody wind-
surfingowe. Na miłośników turystyki rowerowej
czekają 132-kilometrowy szlak rowerowy „Sie-
radzka eSka” oraz fragment dalekobieżnej Łódzkiej
Magistrali Rowerowej. Amatorów pamiątek prze-
szłości z pewnością zainteresują zbiory sieradzkiego
Muzeum Okręgowego oraz Muzeum Walewskich
w Tubądzinie, słynącego też z organizacji kame-
ralnych koncertów. Wciąż żywa kultura ludowa, kul-
tywowana przez liczne zespoły folklorystyczne, za-
chwyca różnorodnością obrzędów, wytworami sztu-
ki i barwnością strojów.

POWIAT SIERADZKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

tel. (43) 822 05 01
fax (43) 822 78 61

starosta.esi@powiatypolskie.pl
www.powiat-sieradz.pl

Panorama Sieradza

Mała sieradzanka

Fot. Krzysztof Gara
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Obecne władze gminy prowadzą proinwe-
stycyjną politykę, czego efekty widać na
każdym kroku. Jednym z ostatnich suk-
cesów miasta jest pozyskanie blisko

64 mln zł na dofinansowanie największego w wo-
jewództwie łódzkim unijnego projektu z programu
„Infrastruktura i środowisko” na modernizację
oczyszczalni ścieków oraz budowę ponad 40 km ka-
nalizacji.

Na terenie gminy zlokalizowana jest Łódzka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna. Za teren wyznaczony pod
inwestycję i dobrą infrastrukturę gmina otrzyma-
ła certyfikat „Grunt na medal”. W ostatnich latach
w Aleksandrowie Łódzkim swoje inwestycje rozpoczął
koncern Procter & Gamble oraz ABB Sp. z o.o., któ-
ra buduje tu już drugą fabrykę.

Gmina szczególną troską obejmuje szkoły
i obiekty sportowe – są one bardzo dobrze wy-
posażone i odznaczają się wysokim standardem wa-
runków lokalowych. Na uwagę zasługują funkcjo-
nujące przy szkołach hale sportowe oraz boiska
szkolne. Szczególną dumą napawa mieszkańców bo-
isko lekkoatletyczne i jedyna w Polsce przyszkol-
na hala lekkoatletyczna z tartanową nawierzchnią
– najnowocześniejszą w Polsce.

W Aleksandrowie Łódzkim działa wiele orga-
nizacji pozarządowych i młodzieżowych klubów spor-
towych, które są dofinansowywane z miejskiej kasy.
Osiągają one znaczące sukcesy i mają wybitnych
wychowanków sięgających po najwyższe laury,
m.in.: Joanna Skibińska (aktualna mistrzyni Polski
w trójskoku).

Aleksandrów Łódzki w 2009 roku po raz czwar-
ty otrzymał dyplom Laureata Rankingu Samorzą-
dów „Rzeczpospolitej” w kategorii najlepsza gmi-
na miejska. W rankingu gazety „Polska Dziennik Łódz-
ki” w 2009 roku w kategorii gmin miejsko-wiejskich
województwa łódzkiego Aleksandrów uplasował się
na 2. miejscu. Ponadto już czterokrotnie (od
2006 roku) był laureatem konkursu „Gmina Fair
Play”, a w 2008 roku otrzymał certyfikat „Złota
lokalizacja biznesu”. Burmistrz Jacek Lipiński zdo-
był tytuł Profesjonalny Menedżer Województwa
Łódzkiego w X. edycji Konkursu Profesjonalny Me-
nedżer Województwa Łódzkiego za rok 2008.

W ogólnopolskim konkursie Samorządowy
Lider Zarządzania 2009 trzecie miejsce w Polsce
zajął Ośrodek Pomocy Społecznej z Aleksandrowa.
Na ponad 100 wniosków, jakie napłynęły na kon-
kurs zorganizowany przez Związek Miast Polskich
wspólnie z Norweskim Mechanizm Finansowym, do
ścisłego finału w kategorii usługi społeczne jury kon-
kursowe zakwalifikowało tylko trzy miasta: Alek-
sandrów Łódzki, Oświęcim i Sochaczew. Finałowa
konferencja z udziałem zwycięskich miast i gmin od-
była się w Senacie RP.

Urząd Gminy jest też laureatem innego waż-
nego wyróżnienia – za udział w kampanii społecz-

nej „Szanuj.pl”. Jest ona adresowana do osób i firm
korzystających z dóbr intelektualnych objętych
ochroną przez prawo autorskie i prawa pokrewne.

W latach 2006–2008 gmina Aleksandrów
Łódzki przekazała dla mieszkańców 124 lokale miesz-
kalne. To wynik koncepcji, która działa w oparciu
o istniejący w gminie program budownictwa
mieszkaniowego.

Aleksandrów Łódzki – stale współpracuje
z dwoma dużymi regionalnymi dziennikami, ponadto
z lokalną telewizją kablową, w której emituje co ty-
dzień program informacyjny – „Aleksandrowski
Kurier Samorządowy”.

Miasto ma podpisaną umowę partnerską
o współpracy z francuskim miastem Puget-Ville,
włoskim miastem Roccaforte Mondovi oraz z ło-
tewskim miastem Krasława.

Na terenie gminy znajdują się obiekty i obszary
ochrony przyrody, które dają doskonałe możliwo-
ści do uprawiania turystyki weekendowej, zwłasz-

cza rowerowej i pieszej, a w zimie narciarstwa bie-
gowego.

Aleksandrów Łódzki położony jest w central-
nej Polsce, zaledwie 10 km od centrum aglome-
racji łódzkiej, na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 71
i 72. Jest czwartą co do wielkości gminą w powie-
cie zgierskim. Całkowita powierzchnia gminy wy-
nosi 115,6 km kw., natomiast liczba mieszkańców
– 26 770.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Urząd Miejski 
w Aleksandrowie 

Łódzkim
pl. Kościuszki 2

95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. (42) 712 10 18
fax (42) 712 17 80

gmina@aleksandrow-lodzki.pl
www.aleksandrow-lodzki.pl

12 stycznia 2010 roku Jacek Lipiński – burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego (z lewej)
oraz Andrzej Budzyński – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Łodzi podpisali umowę na dofinansowanie największego w województwie łódzkim
unijnego projektu z programu „Infrastruktura i środowisko” o wartości 83 mln zł.
Dotacja WFOŚ wyniesie blisko 64 mln zł

Odnowiony ratusz miejski Fabryka ABB w Aleksandrowie Łódzkim



Gmina miejsko-wiejska Działoszyn, położo-
na w południowej części województwa łódz-
kiego, od 8 lat jest sprawnie zarządzana
przez burmistrza Krzysztofa Piekarza.

To prężnie rozwijający się obszar, sprzyjający
nowym inwestycjom. Władze samorządu gminy upa-
trują szansę rozwoju w wykorzystaniu walorów śro-
dowiska przyrodniczego zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju. Umożliwią to szeroko rozu-
miane usługi, szczególnie w sektorze związanym
z turystyką, realizowane z pomocą środków ze-
wnętrznych.

Wśród podejmowanych inwestycji warto wy-
mienić: budowę kanalizacji w gminie, realizowaną
w ramach środków POIiŚ, budowę Regionalnego
Ośrodka Turystyki i Rekreacji z wykorzystaniem
RPO, budowę Środowiskowego Domu Samopomocy
przy wsparciu tego samego programu oraz zmia-
nę wizerunku lokalnych sołectw realizowaną w ra-
mach PROW, obejmującą przebudowę parku oraz
remont i wyposażenie świetlic. Ponadto realizo-
wane są inwestycje z myślą o młodych mieszkań-
cach gminy: budowa i rozbudowa szkół, utworze-
nie 2 hal sportowych, wykonanie boiska Or-

lik 2012, a w najbliższych planach – budowa ba-
senu w Działoszynie.

Gmina Działoszyn posiada wymarzone warunki
do wypoczynku i uprawiania turystyki. Piękny kra-
jobraz, zróżnicowana rzeźba terenu i liczne oso-
bliwości przyrody zachęcają do pieszych i rowe-
rowych wędrówek, a naturalne koryto rzeki War-
ty – do kajakowych spływów. Na turystów czekają
wyznaczone z myślą o nich szlaki turystyczne: pie-
sze, rowerowe i konne, biegnące przez najpięk-
niejsze zakątki terenu miasta i gminy Działoszyn.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
DZIAŁOSZYN

Urząd Miasta 
i Gminy 

Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn

tel. (43) 841 31 77
fax (43) 841 36 80

gmdzialoszyn@wp.pl
www.dzialoszyn.pl

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Działoszynie
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Gmina Biała Rawska, mająca położenie ide-
alne dla biznesu, jest otwarta na przyję-
cie każdego inwestora działającego w sek-
torze przemysłu, produkcji rolnej, drob-

nej wytwórczości, usług, rzemiosła i handlu. Jej sa-
morząd oczekuje na propozycje w zakresie inwe-
stycji w działalności hotelowej, kulturowo-roz-
rywkowo-rekreacyjnej i sportowej.

Na terenie gminy działalność gospodarczą pro-
wadzi ponad 630 przedsiębiorstw, wśród któ-
rych znalazły się większe firmy: Lukta Sp. z o.o.,
ZT Elcal – Biała Rawska, Zakład Mięsny Ozdan oraz
Hotel Ossa Congress & Spa i Pałac Chojnata. Jest
to efekt dynamicznego wzrostu aktywności miesz-
kańców gminy w ciągu ostatnich lat.

Strefa przemysłowa gminy Biała Rawska,
zlokalizowana w odległości 78 km od Warszawy
i 78 km od Łodzi, oferuje około 60 ha gruntów da-
jących możliwość budowy obiektów produkcyjnych,
usługowych, składów i magazynów. Tereny są zwo-
dociągowane i skanalizowane, a w ich pobliżu znaj-
duje się nowoczesna, wysokowydajna oczyszczal-
nia ścieków. Tereny te cechuje dobra dostępność
komunikacyjna dzięki odległości 10 km od drogi kra-

jowej nr 8 (katowicka) i przebiegającej przez Bia-
łą Rawską drogi wojewódzkiej nr 725 Rawa Ma-
zowiecka–Grójec.

W miejscowości Babsk maksymalna dostęp-
na powierzchnia to 200 ha, działki należące do osób
prywatnych oferują powierzchnię od 0,8 do
14 ha. Tereny są położone przy drodze krajowej
nr 8 (E67) Warszawa–Wrocław, która ma być
przystosowana do parametrów drogi ekspreso-
wej, oraz drodze powiatowej nr 4107 E i drodze
gminnej 113001 E. W miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego są one przeznaczone
na obiekty produkcyjne, składy magazyny. W po-
bliżu biegnie gazociąg linii średniego i wysokiego
ciśnienia, a w bezpośrednim sąsiedztwie planowana
jest stacja redukcyjna.

W gminie Biała Rawska rozwija się również ży-
cie kulturalne. Na stałe do kalendarza imprez wpi-
sała się organizacja czerwcowych festynów i do-
żynek gminnych świętowanych w ostatnią niedzielę
sierpnia. Bogate propozycje imprez ma Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury. Na terenie gminy znaj-
dują się również liczne, warte uwagi zabytki oraz
tereny rekreacyjne.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
BIAŁA RAWSKA

Urząd 
Miasta 

Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57

96-230 Biała Rawska
tel. (46) 815 93 77
fax (46) 815 94 44

umig@bialarawska.pl
www.bialarawska.pl

Strefa przemysłowa w Białej Rawskiej



Gmina Stryków znajduje się w obrębie wo-
jewództwa łódzkiego, w powiecie zgier-
skim. Strategicznym atutem gminy jest
jej położenie przy głównym węźle ko-

munikacyjnym autostrad środkowoeuropejskich
A1 (Gdańsk–Wiedeń) i A2 (Berlin–Moskwa). Po-
nadto przez gminę przebiega linia kolejowa Łódź–
Łowicz wraz z bocznicą do załadunku pociągów to-
warowych. Do lokalizacji zachęca także niewielka
odległość do lotniska w Łodzi – 25 km i do lotni-
ska w Warszawie – 110 km.

Wykorzystując swoje atuty lokalizacyjne, gmi-
na Stryków w nowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczyła ponad 850 ha pod te-
reny inwestycyjne. W chwili obecnej na ponad
330 ha ulokowały się firmy o światowym zasięgu,
między innymi: Sandoz Polska Sp. z o.o., Spedi-
mex Sp. z o.o., Hermann Kirchner Polska Sp. z o.o.,
Corning Cable System Polska Sp. z o.o., Ja-
sper Sp. z o.o., Dachser Sp. z o.o., Ogólnopolski
System Dystrybucji i Wydawnictw „Azymut”,
Raben Polska Sp. z o.o., GLS Poland Sp. z o.o.,
Hotel 500, Lidl Polska oraz Komfort-Mar-
ket Sp. z o.o. Na terenie gminy działają trzy par-
ki przemysłowe: Tulipan Park Stryków, Diamond Bu-
siness Park Stryków i Panattoni Park Stryków oraz
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Budowę naj-
większej w Europie Wschodniej fabryki tektury fa-
listej zakończyła firma Prowell.

Na potencjalnych inwestorów czekają również
atrakcyjne tereny do aktywnych form odpoczyn-
ku. Miłośnicy koni mogą skorzystać z ośrodka jeź-
dzieckiego z krytą ujeżdżalnią i wybiegiem dla koni.
W gminie znajduje się także jedyny w regionie tor
motokrosowy, na którym corocznie rozgrywane są
Motocrossowe Mistrzostwa Polski oraz pełno-
wymiarowe osiemnastodołkowe pole golfowe.
Można również skorzystać z nowo wybudowane-
go kompleksu boisk z bieżnią lekkoatletyczną w Bra-

toszewicach oraz z jednego z najładniejszych
obiektów w kraju, wybudowanych w ramach pro-
gramu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Ponadto fir-
my mogą korzystać z ośrodków szkoleniowych wy-
posażonych w nowoczesną infrastrukturę konfe-
rencyjną i zaplecze noclegowe. Położenie w Par-
ku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich sprzyja tak-

że kontaktom z naturą i wycieczkom rowerowym.
Godnymi polecenia są zabytkowe kościoły rzymsko-
katolickie i mariawickie, zabytkowy park wraz z pa-
łacem hrabiów Rzewuskich, cmentarz wojenny
z czasów I i II wojny światowej oraz pięć parków
wiejskich z cennymi pod względem przyrodniczym
okazami drzew i krzewów.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
STRYKÓW

Urząd 
Miasta-Gminy 

Stryków
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

tel. (42) 719 80 02
fax (42) 719 81 93

strykow@strykow.pl
www.strykow.pl

Tereny inwestycyjne w gminie Stryków

Klub jeździecki Cross Country ziemi łódzkiej

Zjazd z autostrady A2
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Przemiany ustrojowe i gospodarcze, jakie
rozpoczęły się w Polsce po 1989 roku, do-
prowadziły do całkowitej zmiany oblicza To-
maszowa Mazowieckiego. Dawne miasto

przemysłowe, skoncentrowane na produkcji włó-
kienniczej, po dwudziestu latach samorządności pro-
wadzi działania służące poprawie jakości życia miesz-
kańców, budowaniu tożsamości lokalnej, ekspo-
nowaniu dziedzictwa narodowego i ochronie przy-
rody.

Początek zmianom dał największy inwestor
– Ceramika Paradyż, który na obrzeżach Tomaszowa
Mazowieckiego wybudował nowoczesny zakład pro-
dukcji płytek ceramicznych. Nieustannie rozwija się
branża spożywcza, obecna już wcześniej w Toma-
szowie Mazowieckim. Swoje zakłady mają tu naj-
większe koncerny świata i Europy – PepsiCo, Dro-
sed (Roldrob) i Chipita. Tomaszów Mazowiecki cze-
ka na kolejnych innowacyjnych przedsiębiorców, ofe-
rując im tereny pod inwestycje w podstrefie Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz tereny, któ-
re są własnością miasta lub innych podmiotów.

Miasto nie zapomina o swojej przeszłości i sta-
ra się dbać o ochronę dziedzictwa narodowego oraz
zasoby przyrody. W Pałacu Ostrowskich, założy-
cieli miasta, mieści się istniejące od 1927 roku Mu-
zeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego. Świadec-
twem wielokulturowości Tomaszowa jest ewan-
gelicko-augsburgski kościół Zbawiciela, zaś na Cen-
trum Dialogu Społecznego i Wolontariatu
przystosowywana jest kamienica fa-
brykanckiej rodziny Knothe. Do grona to-
maszowskich pereł zaliczamy także:
Skansen Rzeki Pilicy – placówka do-
kumentująca historię rzeki i ludzi
z nią związanych, Rezerwat Przy-
rody Niebieskie Źródła – unika-
towy zespół niezamarzających
źródeł, kanałów i wysepek,
Groty Nagórzyckie – zespół
korytarzy i komnat, przy-
gotowywany do udostęp-

nienia jako podziemna tra-
sa turystyczna.

Tomaszów Mazowiecki potrafi korzystać
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Po
pierwszym projekcie infrastrukturalnym, współfi-
nansowanym ze środków unijnych w latach 2004–
2006, władze miasta pozyskały już środki między
innymi na: rewitalizację centrum miasta (czter-
naście projektów na kwotę prawie 88 mln zł), bu-
dowę basenu, ratowanie Grot Nagórzyckich i Re-
zerwatu Niebieskie Źródła. Tomaszów Mazowiec-
ki korzysta także ze środków wspierających kapi-
tał ludzki – w mieście prowadzone są obecnie trzy
duże programy społeczno-edukacyjne na kwotę pra-
wie 5 mln zł.

GMINA MIEJSKA 
TOMASZÓW MAZOWIECKI

Urząd Miasta 
w Tomaszowie 
Mazowieckim

ul. POW 10/16 
97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 724 23 11
fax (44) 724 43 59

informacja@tomaszow-maz.pl
www.tomaszow-maz.eu

Pałac Ostrowskich – Muzeum

Niebieskie Źródła

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

87

Młyn w Skansenie Rzeki Pilicy



Marszałek: Marek Nawara

Wojewoda: Stanisław Kracik

Powierzchnia województwa: 15 190 km kw.

Gęstość zaludnienia: 217 osób/km kw.

Ludność ogółem: 3287,1 tys. (stan na 31 grudnia 2008 roku)

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51,5 proc., 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48,5 proc.

Liczba miast: 57, w tym 3 miasta na prawach powiatu i 54 miasta na prawach gminy

Liczba powiatów: 22, w tym 3 grodzkie i 19 ziemskich

Liczba gmin: 182, w tym 14 miejskich, 124 wiejskie i 44 miejsko-wiejskie

Wielkość gruntów pod inwestycje: 1 125,53 ha w 51 lokalizacjach (wielkość działek wynosi od 5 do 116 ha)

Port lotniczy: Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków – Balice im. Jana Pawła II

Średni dochód na głowę mieszkańca: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2008 roku: 2712,31 zł; 
produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w 2007 roku: 26 456 zł

Stopa bezrobocia: 7,5 proc. (2008 rok)

WOJEWÓDZTWO 
MAŁOPOLSKIE

Dane statystyczne
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Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: województwo małopolskie przoduje w wykorzystywaniu funduszy europejskich dostępnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Przyznana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego kwota 1,29 mld euro na realizację Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego przeznaczona jest na tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i wzrostu 
zatrudnienia na obszarze Małopolski. Do 31 stycznia 2010 roku wartość zakontraktowanych 
środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła 2 164 411 082 zł,
z czego wartość rozliczonych środków to 488 779 621 zł.

Nakłady przeznaczane na działalność B+R: Według statystyk GUS-u Małopolska jest drugim regionem w kraju pod względem wysokości 
nakładów na B+R. W 2008 roku osiągnęły one poziom blisko 895,3 mln zł, co stanowiło 12 proc. 
wszystkich wydatkowanych na ten cel środków w kraju. Nakłady na B+R w województwie 
małopolskim były ponad trzy razy niższe niż w województwie mazowieckim. Małopolska dosyć 
wyraźnie wyróżnia się na korzyść w stosunku do województwa śląskiego, gdzie wspomniane 
nakłady są niższe o blisko 300 tys. zł. W przypadku nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw 
Małopolska z poziomem około 260 mln zł lokuje się na drugiej pozycji w kraju, za województwem 
mazowieckim. W porównaniu do roku 2007 Małopolska przesunęła się o jedną pozycję 
w rankingu, wyprzedzając województwo śląskie. Wydatki regionalne w tym zakresie stanowią 
około 10 proc. wydatków krajowych.

Główne rynki inwestujące na terenie województwa: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja

Regiony partnerskie: Toskania (Włochy), Land Turyngii (Niemcy), Rhone-Alpes (Francja), Region Madrytu (Hiszpania), 
Region Preszowa (Słowacja), Region Żylina (Słowacja), Region Centrum (Francja), 
Obwód Lwowski (Ukraina), Województwo Kluż (Rumunia), Prowincja Jiangsu (Chiny), 
Stan Andhra Pradesh (Indie), Region Południowej Danii (Dania), Stan Illinois (USA), 
Województwo Uppsalskie (Szwecja)

Wiodące gałęzie gospodarki: handel, turystyka i rekreacja, w tym przede wszystkim hotele i restauracje, a także związany 
z tymi gałęziami transport. Małopolska wciąż pozostaje ważnym regionem przemysłowym 
(głównie produkcja artykułów spożywczych i napojów, pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep, wyrobów chemicznych, wyrobów z metali oraz metali, produkcja maszyn i urządzeń oraz 
produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych), choć coraz wyraźniejsze są tendencje 
lokowania na obszarze województwa nowych gałęzi gospodarki, związanych przede wszystkim 
z rozwojem usług outsourcingowych w ramach międzynarodowych korporacji oraz zakładaniem 
firm typu Shared Services Center, zwłaszcza w zakresie księgowości. Widoczne tendencje 
w zakresie rozwoju gospodarczego są spójne z określonymi w „Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Małopolskiego 2008–2013” obszarami strategicznego rozwoju, w tym 
w obszarze Środowisko – infrastruktura techniczna i transport, energetyka odnawialna; 
w obszarze Zdrowie i żywność – przemysł uzdrowiskowy, rekreacja i turystyka (tak zwany 
przemysł czasu wolnego), technologie medyczne; w obszarze Przemysł – przemysł chemiczny, 
inżynieria materiałowa; w obszarze Wiedza i Komunikacja – technologie informatyczne. 
Konsekwencją połączenia istniejącego w regionie potencjału naukowego i obserwowanego od 
kilku lat rozwoju biotechnologii jest coraz mocniejsza pozycja Krakowa w zakresie sektora life 
science. Działalność klastra LifeScience Kraków uzupełnia funkcjonowanie w całym województwie 
małopolskim 4 silnych ośrodków edukacyjnych, prowadzących nauczanie w tym obszarze, oraz 
10 jednostek naukowo-badawczych i instytutów badawczo-rozwojowych, których działalność 
wiąże się z tym sektorem.

Posiadane SSE: Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna z podstrefami w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, 
Zabierzowie, Niepołomicach, Dobczycach, Bochni, Limanowej, Książu Wielkim, Zatorze, Trzebini, 
Wolbromiu, Słomnikach, Oświęcimiu, Gorlicach, Gdowie, Andrychowie oraz Krośnie. 
Na terenie województwa swoje podstrefy posiadają także: w Gorlicach – Specjalna Strefa 
Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, w Myślenicach – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.; 

Centrum Business in Malopolska; ośrodki działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim: Centrum 
Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu oraz spółka Jagiellońskie Centrum 
Innowacji zarządzająca Jagiellońskim Parkiem Technologicznym wraz z budowanym obecnie 
Parkiem Life Science; Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej; 
Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Krakowskiej; Małopolski Instytut Samorządu 
Terytorialnego i Administracji

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: Dako, FAKRO, Oknoplast, TELE-FONIKA Kable, Maspex, Azoty Tarnów, Contimax, Miraculum, 

Roleski, Comarch, Selvita, Synthos, AdRem Software, Grupa Wiśniowski
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Położona pomiędzy aglomeracją krakowską
i śląską Alwernia ma znakomite predys-
pozycje do rozwoju gospodarczego. Stwo-
rzenie dobrych warunków dla inwestorów

to podstawowy cel, jaki postawiły przed sobą wła-
dze miasta i gminy.

Pierwszym krokiem były działania zmierzają-
ce do modernizacji szlaków komunikacyjnych mię-
dzy województwem śląskim a małopolskim. Sta-
rania o zjazd z autostrady A 4 i o modernizację dro-
gi wojewódzkiej nr 780 wpłynęły na wzrost
atrakcyjności gruntów przeznaczonych pod in-
westycje. Przykładem wybudowany przy auto-
stradzie A4 kompleks multimedialnego centrum
ze studiami radiowymi i telewizyjnymi oraz za-
pleczem rekreacyjnym, składający się z 13 „ko-
smicznie” wyglądających kopuł.

Rozwój gminy postępuje przez pobudzanie ma-
łej i średniej przedsiębiorczości, którą obecnie re-
prezentuje ponad 950 podmiotów gospodar-
czych. Inwestorzy mają zatem zapewnione podmioty
gotowe do współpracy i zagwarantowany popyt
w samej gminie, jak również w pobliskich aglo-
meracjach.

Szczególny priorytet dla władz gminy stano-
wią przedsięwzięcia ukierunkowane na działalność
turystyczną, gdyż do atutów rejonu Alwerni na-
leżą: bogactwo zabytków, ludowej kultury, tury-
stycznych tras, a przy tym cisza i ceniona przez
przyjezdnych piękna przyroda.

Najbardziej znanym zabytkiem Alwerni, bę-
dącym wizytówką miasta, jest XVIII-wieczny ze-

spół klasztorny oo. bernardynów z cudownym ob-
razem Pana Jezusa Ecce Homo. Do innych tury-
stycznych perełek zalicza się: Muzeum Pożarnic-
twa i zabytkowy rynek w Alwerni z domami pod-
cieniowymi z XVIII i XIX wieku, zespół parkowo-
pałacowy Szembeków w Porębie Żegoty, zabyt-
kowe kościoły.

Niewątpliwie na atrakcyjność gminy wpływa
też bogactwo fauny i flory, które można podziwiać
w Ekomuzeum Alwernia, oraz przepiękne szlaki tu-
rystyczne: Kraków–Morawy–Wiedeń Greena-
ways, Eurovelo R-4, szlak maryjny, szlak papieski,
szlak architektury drewnianej.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
ALWERNIA

Urząd 
Miejski 

w Alwerni
ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7

32-566 Alwernia
tel. (12) 283 11 15
fax (12) 283 17 92
urzad@alwernia.pl
www.alwernia.pl

Klasztor w Alwerni
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Ważniejsi inwestorzy
zagraniczni: Bayerische Hypound Vereinsbank (HVB), General Electric Company, ArcelorMittal, 

Philip Morris, ČEZ, Carlsberg, Valeo, TriGránit Holding, Coca Cola, Carrefour, 
Électricité de France, MAN Nutzfahrzeuge

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 12,4 mln odwiedzających; 8,1 mln turystów (nocujących na terenie Małopolski) – dane za rok 2008

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka kulturowa i aktywna, w tym roku – ze względu na charakter rocznicowy dziedzictwa 
Jana Pawła II – nacisk zostanie położony na turystykę pielgrzymkową

Sztandarowe atrakcje turystyczne: 8 miejsc UNESCO (I miejsce w Polsce pod względem liczby obiektów UNESCO), 
Szlak Architektury Drewnianej (unikalny szlak budownictwa drewnianego w skali światowej), 
szlak Jana Pawła II, 6 parków narodowych ( I miejsce w Polsce pod względem liczby parków 
narodowych), 9 uzdrowisk (I miejsce w Polsce pod względem liczby uzdrowisk)

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Małopolski Festiwal Smaku, Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 

Festiwal Kultury Żydowskiej, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Tatrzańskie Wici

Miasta/Obiekty wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: historyczne centrum Krakowa, Kopalnia Soli w Wieliczce, sanktuarium w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, kościółki w Lipnicy Murowanej, Sękowej, Binarowej i Dębnie Podhalańskim, 
dawny hitlerowski obóz zagłady Auschwitz – Birkenau

Baza hotelowa: do Ewidencji Obiektów Hotelarskich Marszałka Województwa Małopolskiego wpisane są 
262 hotele, przy czym dla 20 hoteli wydano promesę. W 2009 roku wydano 21 decyzji 
zaszeregowujących obiekty do odpowiedniej kategorii. Ponadto województwo małopolskie ma 
najwięcej w Polsce skategoryzowanych obiektów agroturystycznych (według zasad Polskiej 
Federacji Turystyki Wiejskiej) – ponad 200 obiektów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
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Na południowo-wschodnim krańcu Mało-
polski leży ziemia gorlicka, zajmująca
obszar blisko tysiąca km kw. Na tym pięk-
nym terenie, obfitującym w walory na-

turalne, historia harmonizuje z nowoczesnością,
podobnie jak współistniejące tu narodowości,
wyznania i kultury.

Na uwagę w powiecie gorlickim zasługuje nie
tylko piękno unikalnego krajobrazu, które przyciąga
turystów, lecz także imponujące dokonania sa-
morządu powiatu, które wpływają na jakość życia
mieszkańców. Dziesięciolecie powiatu upłynęło
bowiem pod znakiem inwestycji.

I kadencja w powiecie gorlickim (1998–2002)
rozpoczęła się od opracowania i wdrożenia „Stra-

tegii Rozwoju Powiatu Gorlickiego” pod hasłem „Dzi-
siejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan
jest efektem decyzji w przeszłości”. Widoczne efek-
ty tego okresu to: oddany do użytku budynek Po-
wiatowej Komendy PSP, rozpoczęta budowa obiek-
tu Komendy Powiatowej Policji, obwodnica Gorlic,
modernizacja drogi Moszczenica–Gorlice–
Granica Państwa. Nakłady na zadania inwestycyjne
wyniosły 15 mln zł. Powstała nowa sala gimna-
styczna w ZSZ w Bobowej oraz rozbudowano część
dydaktyczną w ZSE w Gorlicach oraz ZSZ w Bie-
czu.

Podczas II kadencji (2002–2006) nakłady na
inwestycje wyniosły 42,5 mln zł, w tym na drogi
20 mln zł. Dzięki odważnym decyzjom Rady i Za-
rządu Powiatu i poręczeniom na kwotę ponad
12,5 mln zł oraz pozyskanym środkom zewnętrz-
nym wykonano termomodernizację budynku głów-
nego gorlickiego szpitala oraz utworzono SOR. Po-
ważnie zmieniło się także oblicze placówek oświa-
towych poprzez termomodernizację ZSO w Bieczu,
Domu Dziecka w Gorlicach, ZSE w Gorlicach, ZSO
w Bobowej oraz SOS-W w Kobylance. Generalny
remont przeprowadzono także w LO w Gorlicach.

Wspólnym sukcesem samorządów powiatu
i miasta Gorlice było uruchomienie w Gorlicach za-
miejscowych ośrodków dydaktycznych: Uniwer-
sytetu Ekonomicznego z Krakowa i krakowskiej Aka-

demii Górniczo-Hutniczej oraz otwarcie Uniwer-
sytetu Złotego Wieku.

W III kadencji samorządu powiatowego (2006–
2010) nastąpił swoisty boom inwestycyjny. Na-
kłady inwestycyjne wyniosły około 97 mln zł, w tym
56 mln zł na modernizację dróg i mostów. Pozwoliło
to między innymi na zabezpieczenie osuwisk w Hań-
czowej, Bystrej, Męcinie Małej, budowę mostów
w Mszance, Brunarach, Ropie, Rozdzielu i Bystrej
oraz modernizację około 66,6 km dróg. Kontynu-
owano modernizację bazy oświatowej, a 28,4 mln zł
wyniosły nakłady inwestycyjno-remontowe w szpi-
talu na termomodernizację, modernizację oddzia-
łów: chirurgicznego, ginekologiczno-położniczego
z noworodkami, okulistyki, ortopedii i chirurgii ura-
zowej oraz wewnętrznego, jak również zakup
aparatury medycznej. W trakcie realizacji są na-
stępne zadania: budowa bloku operacyjnego
(16,4 mln zł) i termomodernizacja dwóch kolejnych
szpitalnych obiektów (3,9 mln zł).

Najważniejsze inicjatywy w okresie 2006–
2009 obejmują opracowanie 20 projektów wniosków
inwestycyjnych na około 100 mln zł (na moderni-
zację dróg powiatowych, budowę mostów, hal spor-
towych, termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej, remonty i doposażenie szpitala oraz re-
alizację programów profilaktycznych) i wdrożenie
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego projektów za ponad 40 mln zł (budowa
nowego bloku operacyjnego w gorlickim szpitalu i no-
wej hali sportowej przy ZSZ w Bieczu, moderniza-
cja dróg powiatowych do uzdrowisk Wysowa i Wa-
pienne, mała obwodnica Gorlic).

Dzięki inwestycjom realizowanym przez powiat
w latach 2006–2010 do gorlickich firm realizu-
jących inwestycje, a za ich pośrednictwem do
mieszkańców powiatu, trafi około 97 mln zł.
Ważnymi osiągnięciami są podpisanie porozumie-
nia w sprawie budowy transgranicznej drogi Kry-
nica–Wysowa–Bardejowskie Kupele przy współ-
udziale 5 samorządów oraz dwukrotne rozdziele-
nie dotacji powiatu na renowację zabytkowych
obiektów na kwotę 220 tys. zł. Pozyskano też
2 mln zł na realizację projektu podnoszącego ja-
kość kształcenia w 9 szkołach zawodowych powiatu
gorlickiego. Z kolei kwotę 0,5 mln zł rocznie prze-
znaczano na zakup wyposażenia dla szkolnych pra-
cowni przedmiotowych. Duże znaczenie dla ochro-
ny przeciwpowodziowej w dorzeczu rzek: Ropy i Bia-
łej w powiecie gorlickim miały propagowane roz-
wiązania Programu Dorzecza Górnej Wisły.

POWIAT GORLICKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Gorlicach
ul. Biecka 3

38-300 Gorlice
tel. (18) 353 53 80
fax (18) 353 75 45

starostwo@powiat.gorlice.pl
www.powiatgorlicki.plKlimkówka

Budowa hali sportowej w Bieczu
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Powiat wielicki położony jest na Pogórzu Wie-
lickim. Rzeźbę terenu tworzą równoleżni-
kowo ułożone obłe garby o przeciętnej wy-
sokości od 300–400 m n.p.m., poprzeci-

nane licznymi dolinami i potokami. Powierzchnia po-
wiatu wielickiego wynosi około 411 km kw., na któ-
rych znajdują się 94 miejscowości.

W skład powiatu wchodzą: Wieliczka i Niepo-
łomice, stanowiące gminy miejsko-wiejskie, oraz
Biskupice, Gdów i Kłaj – gminy wiejskie. Około
64 proc. terenu zajmują użytki rolne, a 15,5 proc.
– lasy. Coraz większe obszary przeznaczone są też
dla przemysłu w specjalnie wyznaczonych strefach.
W sumie w powiecie wielickim mieszka około
108 tys.osób. Chociaż przyrost naturalny nie jest
wysoki (średnio 1,3 proc.), ludności bardzo szyb-
ko przybywa. Wskazuje na to saldo migracji, któ-
re wynosi 9,4 promila.

Średni dochód na mieszkańca to 2 300 zł. Bez-
robocie sięga 9,1 proc. Na terenie powiatu za-
rejestrowanych jest ponad 9,2 tys. podmiotów go-
spodarczych. Strefy przemysłowe funkcjonują
w gminach Niepołomice i Kłaj, natomiast na terenie
gminy Gdów, w porozumieniu z Krakowskim Par-
kiem Technologicznym, utworzona została Podstrefa
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podobna sytuacja
ma miejsce w gminie Wieliczka, w której istnieje
Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej.

Największą zaletą powiatu wielickiego są jego
walory turystyczno-krajobrazowe. Magnesem
przyciągającym turystów do Wieliczki jest kopal-
nia soli, którą odwiedza rocznie ponad milion osób.
Dużym zainteresowaniem turystycznym cieszy się
również Zamek Królewski w Niepołomicach. Ta re-

nesansowa budowla nazywana „Małym Wawelem”,
która była w przeszłości siedzibą królewską, jest
dzisiaj miejscem, gdzie odbywają się kongresy, bie-
siady staropolskie i koncerty. W pobliskiej Pusz-
czy Niepołomickiej, położonej w znacznej części
w gminie Kłaj, znajduje się rezerwat „króla pusz-
czy” – żubra. Na obszarze 56 ha mieszka ich oko-
ło 30. W puszczy znajduje się wiele ciekawych re-
zerwatów przyrodniczych.

Z kolei południową część powiatu cechują
wspaniałe miejsca widokowe, z których można po-
dziwiać Kraków czy pasma gór, z Tatrami włącz-
nie. Pogórze Wielickie przecina Dolina Raby, któ-
ra należy do najchętniej odwiedzanych okolic. Po-
wiat wielicki oplata ponad 230-kilometrowa sieć
szlaków rowerowych.

POWIAT WIELICKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Wieliczce
ul. Dembowskiego 2

32-020 Wieliczka
tel. (12) 288 02 10
fax (12) 288 00 40

starostwo@powiatwielicki.pl
www.wieliczka.pl

Magnesem turystycznym powiatu jest
Kopalnia Soli w Wieliczce

Potencjał gospodarczy tworzą znane marki – na zdjęciu fabryka samochodów
ciężarowych MAN

Projekt zespołów szkół w Wieliczce

Widok na Tatry z Sułowa
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Gmina Rzezawa, położona w województwie
małopolskim, w powiecie bocheńskim, zaj-
muje 85,48 km kw. Geograficznie usy-
tuowana jest w obrębie Kotliny Sando-

mierskiej oraz Pogórza Wiśnickiego, a częściowo
w dolinie rzeki Raby, będącej dopływem Wisły. Pół-
nocna część gminy ma charakter rolniczo-rekre-
acyjny, natomiast południowa – rolniczo-osad-
niczy. Turystyce i udanemu wypoczynkowi sprzy-
jają występujące tu: Obszar Chronionego Krajobrazu
Pogórza Wiśnickiego oraz Bratucicki Obszar Chro-
nionego Krajobrazu.

Oprócz walorów krajobrazowych i różnorod-
ności fauny i flory bogactwem Rzezawy jest jej dzie-
dzictwo kulturowe. Składa się na nie tradycyjna ar-
chitektura wiejska, reprezentowana przez liczne
przydrożne kapliczki i krzyże, garncarnię w Dębi-
nie, gdzie można zapoznać się z tradycyjnymi me-
todami wytwarzania naczyń glinianych czy sank-
tuarium maryjne w Okulicach ze słynnym obrazem
Matki Bożej Okulickiej, przy którym w Domu Piel-
grzyma znajduje się Sala Maryjna z bogatą kolek-
cją rzeźb maryjnych z całego świata. Charaktery-
styczne obiekty kultury materialnej od lat współ-
tworzą lokalny krajobraz.

Na turystów ceniących sobie aktywny wy-
poczynek czeka Centrum Aktywnego Wypoczynku
Borek – nowoczesny kompleks rekreacyjno-wy-
poczynkowy, położony w odległości 10 km od Boch-
ni w Borku, w pobliżu lasu, z dala od zabudowań
i miejskiego zgiełku, co daje możliwość wymarzo-
nego wypoczynku oraz możliwości uprawiania tu-
rystyki konnej, pieszej i rowerowej.

Przez 20 lat od momentu odrodzenia się w Pol-
sce samorządów gminnych władze lokalne dbają
o szeroko rozumiany rozwój wspólnoty mieszkań-
ców, z powodzeniem rozwiązując problemy lokal-

ne przy udziale obywateli, którzy dzięki wyborom
uzyskali wpływ na działania gminnych władz. W tym
okresie Rada Gminy Rzezawa, reprezentując po-
trzeby mieszkańców gminy, a tym samym intere-
sy swoich wyborców, z ogromną powagą i odpo-
wiedzialnością wywiązywała się z podjętych zobo-
wiązań w miarę możliwości finansowych gminy
i zgodnie z obowiązującym prawem.

Reforma sprawiła, że lokalne społeczności po-
trafią lepiej zabiegać o zaspokajanie swoich potrzeb,
o czym świadczy choćby budowa wodociągów, ka-
nalizacji czy dróg. Wzrost inwestycji zrealizowa-
nych na obszarze gminy Rzezawa w ciągu 20 lat
był ogromny. Reforma wywarła znaczny wpływ na
oświatę, a decentralizacja szkolnictwa przyczyni-
ła się do poprawy stanu infrastruktury sportowej
i edukacyjnej – szkoły wyremontowano i wyposa-
żono w nowoczesne pracownie komputerowe z do-
stępem do sieci internetowej.

Taki zakres inwestycyjny był możliwy dzięki róż-
norodnym źródłom finansowania. Obok środków bu-
dżetowych pozyskiwano dofinansowanie z innych
źródeł. Ostatnie lata dla gminy to szansa na wy-
korzystanie możliwości, jakie daje Unia Europejska.
Samorząd od początku stara się jak najefektyw-
niej wykorzystywać ten potencjał. W obecnej ka-

dencji ważną operacją, realizowaną dzięki dużemu
wsparciu środków zewnętrznych, są odnawiane
centra wsi poprzez remont budynków społeczno-
kulturalnych oraz budowę miejsc przeznaczonych
na aktywny wypoczynek.

Jednym z wielu zadań gminy jest zapewnienie
racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi. Bio-
rąc pod uwagę chronione obszary krajobrazu, któ-
re zajmuje część gminy, samorząd stara się dbać
o ochronę przyrody i środowisko naturalne.

Decyzje podejmowane przez władze samo-
rządowe stawiają na stabilny i zrównoważony oraz
wszechstronny rozwój całej gminy, o czym świad-
czą środki przeznaczane corocznie w budżecie gmi-
ny na inwestycje oraz skuteczności w pozyskiwa-
niu funduszy zewnętrznych. Wydatki na oświatę,
infrastrukturę techniczną, ekologię, estetyzację,
bezpieczeństwo oraz sport i kulturę obrazują za-
angażowanie władz samorządowych w skuteczny
rozwój gminy Rzezawa. O jego dynamizacji stano-
wi potencjał mieszkańców otwartych na inicjaty-
wy, wspierających różne formy przedsiębiorczo-
ści. Dzięki nim oraz samorządowi lokalnemu przy-
szłość gminy Rzezawa rysuje się optymistycznie,
a podejmowane działania będą przyczyniały się do
poprawy warunków życia całej społeczności.

GMINA WIEJSKA 
RZEZAWA

Urząd 
Gminy 

Rzezawa
ul. Długa 21

32-765 Rzezawa
tel./fax (14) 685 81 00

(14) 685 81 20
gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Sanktuarium Matki Bożej w Okulicach

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Rzezawie
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Wciągu 20 lat istnienia samorządu te-
rytorialnego w gminie Trzebinia uda-
ło się zrealizować przedsięwzięcia
inwestycyjne, którymi należy i moż-

na się pochwalić, na przykład rozbudowę sieci ka-
nalizacyjnej. Dzięki wsparciu z Funduszu Spójności
powstało 90 km nowej sieci. Wybudowano nowe
i zmodernizowano istniejące drogi, chodniki, ron-
da, zatoki autobusowe, odprowadzono wodę z pasa
drogowego, poprawiono oznakowanie. Przyczyni-
ło się to do poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, a zwłaszcza bezpieczeństwa pieszych,
zwiększyło komfort życia mieszkańców i podniosło
estetykę gminy.

Dzięki staraniom samorządu udało się zlikwi-
dować niebezpieczeństwo ogromnej katastrofy eko-
logicznej, która groziła Trzebini. Zbiornik pomar-
glowy, który znajduje się na trenie byłych Zakła-
dów Surowców Ogniotrwałych „Górka” w Trzebi-
ni wypełniony był niebezpieczną, alkaliczną cieczą
o pH 13 i istniało zagrożenie, że może ona w każ-
dej chwili w niekontrolowany sposób wydostać się
na teren miasta. Dzięki zdobytym środkom finan-
sowym odpompowano i zneutralizowano ponad
533 tys. m³ zanieczyszczonej cieczy, a jej lustro
obniżone zostało w zbiorniku o 12 m. Wykonano
również prace obejmujące zwiększenie bezpie-
czeństwa akwenu.

Gmina Trzebinia jest pierwszą jednostką sa-
morządu terytorialnego w Polsce, która uzyska-
ła prestiżowy certyfikat Systemu Ekozarządzania
i Audytu we Wspólnocie EMAS. System ten
wdrożony został w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzę-
du Miasta. Jest to unijny instrument wprowadzony
w życie przez Parlament Europejski i Radę Euro-
py, którego celem jest zachęcenie różnych orga-
nizacji, w tym jednostek samorządu, do ciągłego
doskonalenia efektów swojej działalności środo-
wiskowej. Gmina realizuje inicjatywy proekologiczne
dotyczące całej społeczności, między innymi se-
lektywną zbiórkę surowców wtórnych, ograniczenie
emisji dwutlenku węgla poprzez system dopłat do
ekologicznych systemów grzewczych, bezpłatny od-
biór do utylizacji odpadów azbestowych, wspieranie
budowy przydomowych biologicznych oczyszczal-
ni ścieków, organizację bezpłatnego odbioru od-
padów wielkogabarytowych, elektronicznych,
przeterminowanych leków oraz zużytych baterii czy
też prowadzenie różnych działań w ramach edu-
kacji ekologicznej.

Urząd Miasta w Trzebini jako jeden z pierw-
szych uzyskał też certyfikat zarządzania jakością
ISO 9001:2000, recertyfikowany w 2008 roku na
kolejne 3 lata. Trzebinia jest pierwszym miastem
w Polsce, w którym wprowadzono program po-
prawy bezpieczeństwa mieszkańców pod hasłem
„Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca”. W wy-

niku tego programu na terenie gminy rozmieszczono
19 defibrylatorów oraz przeszkolono ponad
500 ochotników, którzy będą ratować ludzkie ży-
cie, kiedy nastąpi nagłe zatrzymanie akcji serca.
Celem programu jest nie tylko ratowanie życia, ale
przede wszystkim zwiększenie umiejętności zwią-
zanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Dużą wagę samorząd przywiązuje do rozwo-
ju gospodarczego gminy i pozyskania nowych in-
westorów, a zwłaszcza do rozwoju małej i śred-
niej przedsięborczości, dlatego nowym przedsię-
biorcom gmina oferuje ulgi w podatkach, a do-
datkowo zostało utworzone Lokalne Okienko
Przedsiębiorczości, gdzie można uzyskać przydatne
informacje, na przykład na temat programów po-
mocowych. Wysokiej jakości działania podejmowane
w ostatnich latach przez trzebiński samorząd zo-
stały nagrodzone certyfikatami, dyplomami i na-
grodami w wielu ważnych konkursach i rankingach.
Wymienić należy 2. i 3. miejsce w Rankingu Naj-

lepszych Gmin w Polsce oraz złotą i srebrną sta-
tuetkę w konkursie Samorząd Przyjazny Przed-
siębiorczości. Prestiżowym wyróżnieniem było uzy-
skane w 2009 roku godło promocyjne „Teraz Pol-
ska”, przyznawane gminom najbardziej gospo-
darnym i atrakcyjnym dla mieszkańców i przed-
siębiorców. Wszystkie te nagrody w znacznym
stopniu poprawiły wizerunek i rozpoznawalność
miasta.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
TRZEBINIA

Urząd 
Miasta 

w Trzebini
ul. Piłsudskiego 14

32-540 Trzebinia
tel. (32) 6121 227
fax (32) 6121 147

urzad@um.trzebinia.pl
www.trzebinia.pl

Zespół pałacowo-parkowy w Młoszowej

Dom Kultury Sokół Trzebinia z lotu ptaka





Marszałek: Adam Struzik

Wojewoda: Jacek Kozłowski

Powierzchnia województwa: 35 558 km kw.

Gęstość zaludnienia: 146 osób/km kw.

Ludność ogółem: 5 213 855 osób

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 52,15, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 47,85 

Liczba miast: 85, w tym 5 miast na prawach powiatu i 80 miast na prawach gmin

Liczba powiatów: 42, w tym 5 grodzkich i 37 ziemskich

Liczba gmin: 314, w tym 35 miejskich, 229 wiejskich, 50 miejsko-wiejskich

Wielkość gruntów pod inwestycje (w SSE): Warmińsko-Mazurska – 98,758 ha, niezagospodarowane 63,3 ha; Tarnobrzeska – 112,41 ha, 
niezagospodarowane 11 ha; Starachowicka – 22,7847 ha, niezagospodarowane 15,54 ha; 
Łódzka – 35,2 ha; Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny – 200 ha

Porty lotnicze: Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Mazowiecki Port Lotniczy Modlin, 
Mińsk Mazowiecki, Radom-Sadków

Średni dochód na głowę mieszkańca: przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w 2008 roku – 1336,46 zł, 
dochód ma mieszkańca województwa w 2008 roku – 5499,83 zł

Stopa bezrobocia: 9 proc. (stan na 31.12.2009 roku)

Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: 30 629 145 794,06 zł

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R: 2 742 267,9 tys. zł w 2007 roku

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

Dane statystyczne
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Główne rynki inwestujące na terenie województwa: francuski, amerykański, holenderski, niemiecki, angielski, włoski

Regiony partnerskie: Komitat Peszt (Węgry), Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy 
Saksonia-Anhalt (Niemcy), Region Bruksela – Stolica (Belgia), Region Ile-De-France (Francja), 
Region Sztokholmski (Szwecja), Region Veneto (Włochy), Samorządowe Województwo
Bratysławskie (Słowacja), Województwo Środkowo-Czeskie (Czechy), 
Region Uusimaa (Finlandia), Obwód Smoleński (Rosja), Obwód Moskiewski (Rosja), 
Obwód Lwowski (Ukraina), Obwód Akmoliński (Kazachstan)

Wiodące gałęzie gospodarki: handel, telekomunikacja, usługi finansowe, ubezpieczenia, technologie informatyczne, motoryzacja, 
petrochemia, rolnictwo

Posiadane SSE: Warmińsko-Mazurska (Podstrefy Mława, Ciechanów, Ostrołęka), Tarnobrzeska (Podstrefa 
Siedlce i Podstrefa Radom Rejony: Wyszków, Pilawa, Pionki, Radom, Ożarów Mazowiecki, 
Poniatowa), Starachowicka (Podstrefy Iłża i Szydłowiec), Łódzka (Podstrefy Warszawa, 
Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, Żyrardów)

Instytucje wspierające rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, izby handlowe, Business Centre Club, Mazowiecka Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mazowiecki Regionalny 
Fundusz Pożyczkowy, Agencja Rozwoju Mazowsza SA, Warszawski Park Naukowo-
-Technologiczny „Technoport”, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny i funkcjonujący przy nim 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Ośrodek Transferu Innowacji przy Instytucie 
Mechaniki i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii 
w Warszawie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy: Uniwersytecie Warszawskim, 
Szkole Głównej Handlowej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkole Handlu 
i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 
Mazowiecki Klaster Lotniczy „Aviation Mazovia”, Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy 
„Kolorowa Kotlina”, Optoklaster – Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych, 
Alternatywny Klaster Informatyczny, Mazowiecki Klaster Technologii Informacyjnych 
i Komunikacyjnych (ICT), Mazowiecki Klaster IT, Klaster Kosmiczny Mazovia, 
Mazowiecki Klaster Energetyczny

Najważniejsi inwestorzy
krajowi: Polski Koncern Naftowy Orlen SA, PERN „Przyjaźń” SA, PGNiG, Impexmetal SA, Mostostal 

Warszawa, Polimex-Mostostal Siedlce SA, Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim, 
Zbyszko Company Sp. z o.o., Łucznik, Global Cosmed Group Sp. z o.o., Marconi, Dr Irena Eris, 
PZU SA, RUCH SA, Płockie Zakłady Drobiarskie „Sadrob” SA, Ochnik Sp. z o.o.

zagraniczni: France Telecom, Citigroup, Gazprom, Vivendi, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 
UniCredito Italiano i Nestle, Bauer, Elanders, LG Electronics, Braas, Intercell, Xella Polska, 
Hochland, Onken, Levis, Cargill, New Holland (CNH Polska), Avon, Dr Oetker, Xella Ytong, 
Stadler Rail, Procter & Gamble Operations, Colgate-Palmolive, Pepsi–Cola, 
Thomson Technicolor, Danfoss Sp. z o.o., Delta Frozen Poland Sp. z o.o., Mesgo Polska Sp. z o.o., 
MGL Sp. z o.o., Amplico, Generali, ING Nationale-Nederlanden, Allianz, Link4

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 2 708 116 (2008 rok)

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: agroturystyka, kulturowa, przyrodnicza, biznesowa

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Stare Miasto, Trakt Królewski, Wilanów w Warszawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 
Kampinoski Park Narodowy, Żelazowa Wola, Kościół św. Rocha w Brochowie, Twierdza „Modlin”, 
Muzeum Mazowieckie w Płocku

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Festiwal Muzyki Elektronicznej Audioriver w Płocku, Festiwal Reggaeland w Płocku, 

Konkurs Chopinowski w Warszawie, Noc Muzeów w Warszawie, Niedziela Palmowa w Łysych, 
Piknik Lotniczy w Góraszce, Air Show w Radomiu

Miasta/obiekty wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO: Stare Miasto w Warszawie 

Baza hotelowa: 325 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 196 obiektów hotelowych

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
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Powiat ciechanowski leży w północnej czę-
ści województwa mazowieckiego. Jego po-
wierzchnia wynosi 106,3 tys. ha, gdzie za-
mieszkuje około 91 tys. osób. Korzystne

powiązania komunikacyjne zapewniają: magistra-
la kolejowa E65 Warszawa–Gdańsk, węzeł dróg kra-
jowych i wojewódzkich nr 50 i 60, a także droga
szybkiego ruchu nr 7.

Przyroda ziemi ciechanowskiej zaskakuje swo-
im bogactwem. Około 16 proc. powierzchni powiatu
stanowią lasy, natomiast około 37 proc. stanowią
obszary chronione, głównie pomiędzy doliną rze-
ki Wkry – będącej korytarzem ekologicznym o zna-
czeniu krajowym – a doliną rzeki Łydyni. Ponadto
na terenie powiatu funkcjonują dwa rezerwaty przy-
rody: Lekowo oraz Modła.

Powiat ciechanowski to walory przyrodniczo-
-krajobrazowe nad rzekami oraz cenne zabytki dzie-
dzictwa kulturowego, zespoły sakralne, dworki i par-
ki zabytkowe świadczące o przeszłości ziemi cie-
chanowskiej. Najbardziej znaczącymi zabytkami
w Ciechanowie są: gotycki Zamek Książąt Mazo-
wieckich z XIV wieku, neogotycki ratusz miejski, neo-
gotycka dzwonnica z 1889 roku, Cukrownia Cie-
chanów, budynek Komendy Powiatowej Policji, ka-
mienica secesyjna Brudnickich, Grodzisko z X–XI wie-
ku, kościół farny, kościół poaugustiański, Muzeum
Szlachty Mazowieckiej. Natomiast najcenniejszy-
mi perłami ziemi ciechanowskiej są: Zespół Pała-
cowo-Parkowy w Opinogórze z zameczkiem Zyg-
munta Krasińskiego i dworem Krasińskich. W pod-
ziemiach miejscowego kościoła spoczywają szcząt-
ki wieszcza Zygmunta Krasińskiego oraz jego ojca
Wincentego – dowódcy szwoleżerów gwardii Na-
poleona. Inne bezcenne zabytki to: Muzeum Po-
zytywizmu w Gołotczyźnie z willą „Krzewnia”
Aleksandra Świętochowskiego i dworkiem Alek-
sandry Bąkowskiej, Szkoła Rolnicza „Bratne”,
neoklasycystyczny kościół w Opinogórze, drewniany
dwór z XVIII wieku w Koźniewie Wielkim, grodzi-
sko kurhanów zachodniobałtyckich w Karniewie,

zabytkowy kościół w Lekowie, zespół pałacowo-
-parkowy w Luberadzu, zespół podworski z drew-
nianym dworem z XIX wieku w Malużynie.

Baza noclegowo-usługowa skupiona jest głów-
nie w mieście Ciechanowie oraz gminie Glinojeck.
Obiekty hotelowe dysponują łącznie około 550 miej-
scami noclegowymi. Powstała również baza re-
kreacyjno-turystyczna umożliwiająca mieszkańcom
dużych aglomeracji spędzenie urlopu na wsi.

Powiat ciechanowski realizuje wiele ważnych
inwestycji o znaczeniu regionalnym. Do najważ-
niejszych należą przebudowy dróg powiatowych.
Tylko w ciągu 2009 roku powiat wydał na inwe-
stycje ponad 6,5 mln zł, a na 2010 rok planuje wy-
konać zadania inwestycyjne za kwotę aż 36 mln zł.

W pozyskiwaniu środków zewnętrznych powiat
ciechanowski znajduje się w ścisłej czołówce wo-
jewództwa. W ciągu kilku ostatnich lat wyre-
montowane zostały budynki wszystkich szkół po-
nadgimnazjalnych, budynek domu dziecka i pogo-
towia opiekuńczego oraz placówki prowadzącej na-
uczanie specjalne. Każdego roku przebudowuje się
ponad 30 km dróg. W 2009 roku wyremontowany
został (z przywróceniem oryginalnych elementów
sprzed II wojny światowej) zabytkowy Most
3 Maja w Ciechanowie zbudowany w 1928 roku.
Generalny remont przeszła sala widowiskowa
powiatowej jednostki kultury. Doposażane są jed-
nostki policji oraz straży pożarnej. Podejmowane
są przedsięwzięcia dotyczące osób niepełno-

sprawnych. Realizacja programu „Aktywność
szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie” na-
grodzona została zaszczytnym tytułem „Samorząd
równych szans”.

Powiat ciechanowski nawiązał współpracę
partnerską z mołdawskim miastem Causeni, jest
współorganizatorem Mazowieckich Spotkań Me-
diów Lokalnych oraz organizatorem wielu imprez
i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu regionalnym.

POWIAT CIECHANOWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7

06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 34 85
fax (23) 672 29 45

starostwo@ciechanow.pl
www.ciechanow.powiat.pl

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Zameczek Zygmunta Krasińskiego
w Opinogórze

Zabytkowy Most 3 Maja w Ciechanowie
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Zajmująca część Niziny Mazowieckiej gmina
Ciechanów leży w obrębie województwa ma-
zowieckiego, w powiecie ciechanowskim, bę-
dąc jedną z jego większych gmin o po-

wierzchni 140,23 km kw. 34 sołectwa gminy za-
mieszkuje na stałe 6440 osób.

Gmina Ciechanów – niczym pierścień – ota-
cza miasto powiatowe Ciechanów, a z uwagi na bez-
pośrednie sąsiedztwo posiada z nim trwałe po-
wiązania w zakresie infrastruktury społecznej:
usług publicznych, szczególnie ochrony zdrowia, ad-
ministracji samorządowej, rządowej, lecznictwa,
szkolnictwa i kultury oraz handlu. Z racji podmiej-
skiego położenia gmina ma dobre połączenia ko-
munikacyjne. Drogi rozchodzą się promieniście we
wszystkich głównych kierunkach. Przez teren gmi-
ny przebiega linia kolejowa Warszawa–Gdańsk
oraz drogi krajowe nr 50, 60 oraz drogi wojewódzkie
nr 615, 616 i 617. Sieć dróg gminnych i powia-
towych zapewnia bardzo dobrą komunikację ze
wszystkimi miejscowościami na terenie gminy.

Podstawowym kierunkiem gospodarczego
rozwoju gminy jest rolnictwo, na co wpływają dość
dobre warunki naturalne. Dominujące w gminie małe
i średnie gospodarstwa indywidualne zajmują się
przede wszystkim produkcją roślinną, hodowlą by-
dła oraz w mniejszym stopniu trzody chlewnej. Szan-
sę na zatrudnienie dają też coraz liczniej powsta-
jące zakłady przemysłowe i usługowe. Dość wyso-
ką aktywność w tym zakresie przejawiają prywat-
ne podmioty gospodarcze, których aktualnie jest
310. Najwięcej firm działa w branży handlowej, ale
znaczącą grupę stanowią również zakłady budow-
lane, stolarskie i przemysłowe oraz transportowe.

Na terenie gminy znajdują się gospodarstwa
agroturystyczne z bogatą i zróżnicowaną ofertą
czynnego wypoczynku na łonie natury. Wiejskie wa-
kacje i weekendy to okazja do obserwacji zwycza-

jów oraz poznania miejscowych tradycji i gościn-
ności. Estetyczne otoczenie wokół domu oraz wa-
lory przyrodnicze mają istotne znaczenie w aspek-
cie turystyki.

Ze względu na obszary chronione stanowią-
ce 42 proc. obszaru gminy jej tereny zaliczane są
do ,,Zielonych Płuc Polski”. Ważną rolę w krajobrazie
gminy odgrywają parki podworskie, kilkanaście po-
mników przyrody, jak również niewielkie, lecz
urokliwe zabytki: drewniany kościółek w Chotumiu
z XVIII wieku, leśniczówka w Bardonkach, Park
w Niestumiu z przełomu XIX i XX wieku kapliczka
na skraju parku w Nużewie. Klimat okolicy budu-
ją też liczne krzyże i figurki przydrożne.

W granicach gminy działają 3 szkoły podsta-
wowe oraz jedno gimnazjum. O dobrym stanie bazy
oświatowej świadczy choćby wyposażenie wszyst-
kich jednostek w nowoczesne pracownie kompu-
terowe. Na szczególną uwagę zasługuje Publicz-
ne Gimnazjum w Gumowie wraz z halą sporto-
wą, zajmujące nowoczesny kompleks dydaktycz-
no-wychowawczy, którego budowę ukończono
w 2004 roku.

Gmina ma również własny klub sportowy – pił-
karski ,,Gryf” w Kownatach Żędowych. Dodatko-
wo przy szkołach funkcjonują Szkolne Kluby Spor-
towe. Mieszkańcy gminy korzystają z infrastruk-
tury sportowej znajdującej się przy szkołach oraz
nowo wybudowanego boiska piłkarskiego w Kow-
natach Żędowych. Na uwagę zasługuje Ochotni-
cza Straż Pożarna, działająca w czterech miej-
scowościach. W krajobraz gminy wpisały się już fe-
styny z okazji Dnia Strażaka, których główną atrak-
cją jest prezentowanie wozów strażackich i sprzę-
tu gaśniczego, jak również zawody sportowo-
sprawnościowe.

Elementem lokalnej kultury jest również festyn
organizowany z okazji Dnia Dziecka, który corocznie

gromadzi dużą część gminnej społeczności, podobnie
jak organizowane przez Rady Rodziców święta szkół,
z biegiem czasu przekształcone w swego rodzaju
festyny integrujące najmłodszych i ich opiekunów.

Ze względu na dobre połączenie komunikacyjne,
położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Ciechano-
wa oraz walory przyrodnicze gmina Ciechanów jest
miejscem, gdzie ludzie chętnie się osiedlają, szcze-
gólnie w ostatnich latach. To również miejsce przy-
jazne przedsiębiorcom, którzy poszukują miejsca
na rozpoczęcie i rozwój swojej działalności. Inwe-
storzy mogą liczyć na ulgi podatkowe, indywidu-
alne podejście i możliwość negocjacji warunków oraz
pomoc w załatwieniu formalności i wyszukaniu do-
godnego miejsca pod inwestycje.

GMINA WIEJSKA 
CIECHANÓW

Urząd 
Gminy 

Ciechanów
ul. Fabryczna 8

06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 26 46
fax (23) 672 26 46

urzad@gminaciechanow.pl
www.gminaciechanow.pl

Wytwórnia Pasz CEDROB w Gumowie

Urząd Gminy w Ciechanowie

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

99



Powiat warszawski zachodni to region,
w którym można odnaleźć ślady prze-
szłości, liczne zabytki architektury, jak rów-
nież niezwykle atrakcyjne tereny tury-

styczno-rekreacyjne i inwestycyjne.
Na unikatowy wizerunek powiatu wpływa

jego bezpośrednie sąsiedztwo z Kampinoskim
Parkiem Narodowym, który obejmuje prawie całą
północną część powiatu, zajmując ponad 30 proc.
jego terytorium. Wyjątkowa wartość parku pole-
ga na tym, że posiada on nie tylko walory przy-
rodnicze; jest także skarbnicą miejsc pamięci na-
rodowej i stanowi niepowtarzalne miejsce relak-
su dla mieszkańców i zmęczonych wielkomiejskim
gwarem warszawiaków. Na terenie Kampinosu do-
zwolona jest bowiem turystyka krajoznawcza: pie-
sza, rowerowa i konna, a zimą również narciarska.
W ramach turystyki pieszej przygotowane są szla-
ki turystyczne o łącznej długości około 350 km,
a w obrębie rowerowej tak zwany Kampinoski Szlak
Rowerowy o długości 200 km.

Gospodarczy rozwój powiatu w dużej mierze
kształtowała – i nadal kształtuje – bliskość stoli-
cy. Lokują się tu firmy transportowe, spedycyjne
i celne. Rozwija się handel oraz sektor usługowy,
hotelarstwo i agroturystyka, powstają kolejne bazy
logistyczne, a także zakłady przetwórcze. Ze
względu na atrakcyjne położenie powiat cieszy się
coraz większym zainteresowaniem także wśród in-
westorów zagranicznych. W trosce o mieszkań-
ców i utrzymanie inwestorów poprzez doskona-
łą obsługę, w 2007 roku wdrożono w starostwie
System Zarządzania Jakością zgodnie z norma-
mi ISO 9001:2001.

Osiągnięcia samorządu powiatowego doceniają
również niezależne gremia. Pod koniec 2008 roku
powiat warszawski zachodni zdobył pierwsze

miejsce w konkursie Mazowiecki Powiat Roku.
W kolejnej edycji konkursu powiat uplasował się na
wysokim drugim miejscu, a starostwo zostało na-
grodzone odpowiednio złotym i srebrnym Mazo-
wieckim Orłem Samorządu. Warto wiedzieć, że kon-
kurs Mazowiecki Powiat Roku zgromadził te sa-
morządy, które stwarzają dogodne warunki dla in-
westorów i przedsiębiorców, rozwijają sektor
turystyczny i dbają o środowisko naturalne. Na-
grodzone powiaty podejmują aktywne działania,
walcząc z bezrobociem, dbając o edukację na wy-
sokim poziomie i infrastrukturę w regionie, oraz
wykazując otwartość i przychylność wobec miesz-
kańców.

Powiat warszawski zachodni został również
laureatem 1. miejsca w ogólnopolskim konkursie
na najlepsze polskie serwisy informatycz-
ne SDI (Infrastruktura Danych Przestrzennych).
Również w 2009 roku powiat zajął wysokie
4. miejsce w kategorii powiaty w ogólnopolskim
rankingu tygodnika samorządowego „Wspólnota”.
Jest on przygotowany przez prof. Pawła Swia-
niewicza z Uniwersytetu Warszawskiego i dotyczy

nadwyżki operacyjnej, która jest wskaźnikiem
efektywnej gospodarki finansowej danej jednost-
ki samorządu terytorialnego.

Wszystkie atuty gospodarcze, lokalizacja w bez-
pośrednim sąsiedztwie Warszawy, a także bliskość
Puszczy Kampinoskiej powodują, że na terenie po-
wiatu warszawskiego zachodniego dynamicznie roz-
wija się budownictwo mieszkaniowe. Tereny te sta-
nowią mieszkalne zaplecze stolicy, idealnie nada-
jące się do ucieczki przed zgiełkiem i kurzem wiel-
kiego miasta, w poszukiwaniu ciszy i zdrowego śro-
dowiska.

POWIAT 
WARSZAWSKI ZACHODNI

Starostwo Powiatu 
Warszawskiego 

Zachodniego
ul. Poznańska 129/133

05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. (22) 733 72 00
fax (22) 733 72 01
kancelaria@pwz.pl

www.pwz.pl

Pałac eklektyczno-klasycystyczny z końca XIX wieku w Zaborówku

Łoś – symbol Kampinoskiego Parku
Narodowego

Hotel Mazurskas
w Ożarowie Mazowieckim
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Powiat piaseczyński, usytuowany w cen-
tralnej części województwa mazowieckie-
go, tworzą gminy: Góra Kalwaria, Lesz-
nowola, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno,

Prażmów i Tarczyn. Powiat zajmuje łącznie po-
wierzchnię 621 km kw. i zamieszkany jest przez po-
nad 152 tys. mieszkańców.

Na przestrzeni dekady istnienia, a zwłaszcza
czterech ostatnich lat, powiat piaseczyński zdo-
łał osiągnąć pozycję lidera na Mazowszu. Realizacja
zadań gospodarczych, społecznych i kultural-
nych idzie tu w parze z dyscypliną finansową i me-
nadżerskim podejściem do rzeczywistości. Prze-
łom roku 2009/2010 łączył się dla władz powia-
tu z przygotowaniem nowego budżetu i jego wy-
ważoną oceną. Podobnie jak w całym kraju, tak
i w powiecie piaseczyńskim planowane dochody
okazały się mniejsze niż w roku poprzednim. Nie-
mniej jednak powiat zrealizuje wpłatę do budże-
tu państwa obligatoryjnego „janosikowego”, któ-
re stanowi aż 52 proc. dochodu z podatku od osób
fizycznych.

Zaplanowane na rok 2010 inwestycje będą
wykonane. Do zadań priorytetowych należą: bu-
dowa i remont dróg powiatowych, na które prze-
znaczono prawie 43 mln zł, na oświatę i wycho-
wanie – 32 mln zł, na opiekę społeczną i ochronę
zdrowia – ponad 42 mln zł. Ponadto sfera kultu-
ry i sportu będzie miała w tym roku do dyspozy-
cji prawie 8 mln zł.

Na dzień dzisiejszy powiat piaseczyński odnosi
sukcesy w zdobywaniu funduszy pozabudżetowych,
zwłaszcza unijnych. Łącznie wypracowano i zdobyto
18 mln zł. Wnioski na dofinansowanie, które skła-
da Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
zdobywają punkty kwalifikujące powiat na naj-
wyższych lokatach.

Atutem powiatu jest jego korzystny klimat in-
westycyjny, bazujący na centralnym położeniu oraz
komunikacyjnych arteriach. Na terenie powiatu dzia-
ła prawie 18,5 tys. przedsiębiorstw, wśród któ-
rych odsetek podmiotów z kapitałem zagranicznych
(około 350) jest wyższy od średniej dla obszaru
Mazowsza.

W powiecie jest również wiele atrakcji dla tu-
rystów krajowych i zagranicznych. Do turystycz-
nego i krajoznawczego kanonu należą takie obiek-
ty, jak ruiny zamku w Czersku czy tężnie w Kon-
stancinie-Jeziornie. Miłośników natury ucieszy moż-
liwość spacerów po Lesie Chojnowskim – naj-
większym kompleksie leśnym na terenie powiatu.

Od 2006 roku pracą Zarządu Powiatu Pia-
seczyńskiego kieruje Jan Adam Dąbek. Za jego ka-
dencji powiat zdobył wiele prestiżowych nagród,
między innymi I miejsce w II edycji konkursu Ma-
zowiecki Powiat Roku, I miejsce w Polsce pod wzglę-
dem zarządzania finansami i II miejsce w rankingu
inwestycyjnych wydatków własnych na rozwój in-
frastruktury technicznej w latach 2006–2008.
W roku 2009 powiat osiągnął najwyższy w swo-
jej dotychczasowej historii budżet (213 mln zł), co
plasuje go w czołówce jednostek samorządo-
wych na Mazowszu.

W tym samym roku powiat zdobył zaszczyt-
ny tytuł Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Dzięki ini-
cjatywie starosty Jana Adama Dąbka po raz
pierwszy w historii konkursu podmiotem nagro-
dzonym został powiat. Jesienią 2009 roku Sta-
rostwo Powiatowe w Piasecznie współorganizo-
wało I Powiatową Konferencję „Ochrona zabytków
powiatu piaseczyńskiego”, która na prośbę starosty
poparła wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o powołaniu Powiatowego
Konserwatora Zabytków w Piasecznie.

Starosta – laureat samorządowego Oskara
(wyróżnienia im. Grzegorza Palki) jest również głów-
nym pomysłodawcą budowy w Piasecznie gmachu
Biblioteki Powiatowej wraz z rewitalizacją parku
miejskiego. Rozpoczęcie tego ambitnego przed-
sięwzięcia zaplanowano na rok bieżący.

Za sukcesami władz lokalnych stoi współpra-
ca między szczeblami struktury samorządowej,
zwiększenie zaplecza majątkowego powiatu oraz
wzmacnianie organizacji i kompetencji kadr w za-
rządzanych przez powiat jednostkach. Nade
wszystko ogromna rola w kształtowaniu prawidłowo
funkcjonującego samorządu przypada świadomo-
ści wspólnego działania i poczuciu wspólnego do-
bra, które sprzyja rozwojowi społeczeństwa oby-
watelskiego i demokracji lokalnej.

POWIAT PIASECZYŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno
tel. (22) 757 20 51
fax (22) 737 11 58

starostwo@piaseczno.pl
www.piaseczno.pl

Stolica powiatu piaseczyńskiego – Piaseczno



Gmina Lesznowola leży w bezpośrednim są-
siedztwie Warszawy – od centrum dzie-
li ją zaledwie 17 km. Samorząd gminy oraz
jej mieszkańcy z powodzeniem wyko-

rzystują ten atut. Lesznowola z gminy o charak-
terze rolniczo-ogrodniczym przekształciła się
w prężnie rozwijającą się i nowoczesną gminę.
Wiele firm znanych w kraju i za granicą ulokowa-
ło tu swoje siedziby, ponieważ teren gminy Lesz-
nowola postrzegany jest jako miejsce dużych moż-
liwości.

W gminie Lesznowola mieszka ponad 18 tys.
osób, a liczba zarejestrowanych podmiotów go-
spodarczych wynosi blisko 4 tys. Są wśród nich
mniejsze i większe firmy tworzące ośrodek pro-
dukcyjny i usługowy, koncentrujący nowoczesny
przemysł z udziałem kapitału krajowego i zagra-
nicznego.

Lesznowola jest jedną z nielicznych gmin w Pol-
sce o najwyższym stopniu zaawansowania planu
przestrzennego zagospodarowania, szacowanym
na 98,5 proc. Przewiduje on wielofunkcyjny roz-
wój zabudowy mieszkaniowej i rezydencjonalnej, jed-
no- i wielorodzinnej, rekreacyjnej i sportowej
oraz wszechstronnej działalności gospodarczej nie-
uciążliwej dla środowiska. Na stronie interneto-
wej urzędu przygotowano informację o przezna-
czeniu poszczególnych terenów z pełnym tekstem
uchwał Rady Gminy Lesznowola w sprawie za-
twierdzenia planów oraz Internetowy System
Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego. Rozwiązanie to zostało nagrodzone
w 2006 roku I nagrodą MSWiA w konkursie Przy-
jazny Urząd Administracji Samorządowej jako uni-
kalne w skali kraju.

Dzięki samorządowym inwestycjom i prze-
znaczeniu znacznych środków na rozwój infra-
struktury technicznej całkowite uzbrojenie tere-
nów w wodociągi, skanalizowanie 88 proc. tere-
nu gminy oraz sieci dróg stworzono dogodne wa-
runki inwestorom, a mieszkańcy żyją w czystym
środowisku.

Lesznowolę wyróżnia także wysoki poziom
oświaty. Gminne szkoły znajdują się w nowocze-
snych budynkach, doskonale wyposażonych
w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Większość szkół
ma po dwie sale gimnastyczne, stadiony ze
sztuczną nawierzchnią z boiskami do piłki nożnej,
siatkowej, koszykówki, kortami do tenisa ziemnego,
bieżnie, a nawet tory łucznicze. W parze z do-
skonałym wyposażeniem szkół idą wyniki w nauce,
które – mierzone po VI klasie szkoły podstawo-
wej i III gimnazjum – od wielu lat mieszczą się
w kategoriach bardzo wysokich lub najwyższych
stanin (w dziewięciostopniowej skali „standardowa
dziewiątka”).

Tempo rozwoju gminy zostało zauważone i do-
cenione przez zewnętrznych ekspertów – gmina

Lesznowola wielokrotnie była nagradzana i wy-
różniana w ogólnopolskich konkursach i rankingach.
Uzyskała wiele prestiżowych tytułów, z których
warto wymienić takie jak: Gmina Fair Play, Godło
Teraz Polska, Mazowiecka Gmina Roku, Samorząd
Przyjazny Przedsiębiorczości, Przejrzysta Gmina,
Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom, Gmi-
na Bliska Środowisku, Samorządowy Lider Za-
rządzania czy Innowacyjna Gmina, a wójta gminy
Marię Jolantę Batycką-Wąsik wyróżniono za-
szczytnymi tytułami: „Wójt Roku 2001”, „Naj-
lepszy Samorządowiec Roku 2005” i „Najlepszy
Wójt Roku 2009”.

Do najważniejszych atutów gminy należą:
wysoki poziom planowania przestrzennego, atrak-
cyjne tereny inwestycyjne, korzystne położenie geo-
graficzne, dobry stan infrastruktury technicznej
i wysoko rozwinięta gospodarka, w tym sektor ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, a nade wszystko
potencjał intelektualny mieszkańców oraz spraw-
nie zarządzający gminą samorząd.

GMINA WIEJSKA 
LESZNOWOLA

Urząd 
Gminy 

Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60

05-506 Lesznowola
tel. (22) 757 93 40 do 42

fax (22) 757 92 70
gmina@lesznowola.waw.pl
www.lesznowola.waw.pl

Brilux – jedna z blisko 4 tys. firm
w gminie Lesznowola

Zimowa panorama wschodniej części gminy

Nowe osiedle w Łazach

Stadion przy Zespole Szkół Publicznych
w Lesznowoli
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Powiat płocki to jeden z najrozleglejszych,
a dzięki 109 tys. mieszkańców również je-
den z najbardziej zaludnionych powiatów
na Mazowszu, obejmujący 1799 km kw.

regionu, na których funkcjonuje 15 gmin okalają-
cych Płock – miasto na prawach powiatu.

Ten urokliwy „kawałek” ziemi, malowniczo po-
łożony w zachodniej części Kotliny Warszawskiej
i na terenie dwóch parków krajobrazowych, po obu
brzegach środkowego biegu Wisły, charakteryzu-
je się szczególnymi walorami przyrodniczymi i go-
spodarczymi.

Dobrze rozwinięte rolnictwo i hodowla zwie-
rząt inwentarskich po prawej oraz sprzyjające wa-
runki do rozwijania działalności turystycznej po le-
wej stronie Wisły czynią teren powiatu płockiego
atrakcyjnym obszarem do działalności biznesowej,
wypoczynku i zamieszkania.

Samorząd powiatu płockiego od dziesięciu lat
ma szczęście służyć tej ziemi, pracować dla niej,
upiększać i unowocześniać, by dzięki systematycznej
pracy zapewniać coraz lepszą jakość życia jej miesz-
kańcom.

Równolegle władze powiatu wykazują się
dużą otwartością na przyjęcie inwestorów, zwłasz-
cza reprezentujących sektor przechowalnictwa
i przetwórstwa płodów rolnych, którzy dołączą do
blisko 5 tys. podmiotów gospodarczych, zajmują-
cych się głównie handlem i usługami. Z inicjatywy
samorządu zrealizowano już pięć edycji konkursu
dla przedsiębiorców z powiatu płockiego „O Krysz-
tałowy Kokos Roku” starosty płockiego.

Władze inwestują w infrastrukturę drogową
i budowę chodników, a jednocześnie wspierają ini-
cjatywy na rzecz bezpieczeństwa drogowego,
w tym budowę ścieżek rowerowych. Powiat z en-
tuzjazmem podjął inicjatywę Zielony Szlak Rowe-
rowy Mazowsza i przystąpił do Mazowieckiej Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej, aby pobudzić ak-
tywność w zakresie rozwoju turystyki na Ma-
zowszu, a w szczególności na obszarze powiatu
płockiego.

Walorów wartych promowania w tej pięknej
krainie nie brakuje. Przemysł petrochemiczny
współistnieje z bogactwem naturalnego otoczenia

wód, lasów, zwierzyny łownej i ptactwa. Czternaście
rezerwatów przyrody oraz zasobne w grzyby i ja-
gody kompleksy leśne w Gostynińsko-Włocławskim
i Brudzeńskim Parku Krajobrazowym, rzeki i licz-
ne jeziora oferujące doskonałe warunki do upra-
wiania sportów wodnych, a także gościnne ośrod-
ki wypoczynkowe, w tym Stado Ogierów w Łąc-
ku, gdzie można spędzić wczasy w siodle i podzi-
wiać zawody i pokazy jeździeckie, to mocne atuty
powiatu, który świadomy swego potencjału nie
stroni od inwestycji w turystykę.

Powiat płocki dysponuje nie tylko świetną bazą
rekreacyjną, lecz także szkolną – na wszystkich
szczeblach edukacji oraz doskonale urządzonymi do-
mami pomocy społecznej. Dzięki osiągnięciom w tej
dziedzinie szczyci się tytułem „Samorządu przyja-
znego oświacie”. Inne uzyskane wyróżnienia świad-
czą o aktywności powiatu w dziedzinie ochrony śro-
dowiska oraz sukcesach w pozyskiwaniu funduszy
unijnych. Świadectwem docenienia trafnych in-
westycji i znaczących dokonań samorządu są
uzyskane dowody uznania: tytuły „Promotora
Ekologii” i „Mecenasa Polskiej Ekologii, „Powiatu
otwartego na fundusze strukturalne” czy „Sa-
morządu na 6”, jak również nagroda dla starosty
płockiego, który został uznany „Najlepszym Sa-
morządowcem 2004 roku”.

POWIAT PŁOCKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock

tel. (24) 267 68 00
fax (24) 267 68 48

starostwo@powiat.plock.pl
www.powiat.plock.pl

Powiat płocki przecina szeroka wstęga Wisły, raj dla żeglarzy, motorowodniaków, wędkarzy i wodnego ptactwa

Krajobraz żyznej ziemi płockiej przed dorocznymi dożynkami powiatowymi
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Gmina Bodzanów położona jest w powie-
cie płockim, w środkowo-zachodniej czę-
ści województwa mazowieckiego. Za
sprawą dogodnego usytuowania przy

drodze krajowej nr 62 Warszawa–Włocławek,
w odległości 25 km od Płocka i około 95 km od War-
szawy, gmina stanowi atrakcyjny obszar inwe-
stycyjny, natomiast dzięki obiektom zabytkowym,
walorom przyrodniczo-krajobrazowym oraz po-
mnikom przyrody gmina jest interesującym miej-
scem na weekendowe wycieczki.

Dwadzieścia lat funkcjonowania samorządu te-
rytorialnego upłynęło w gminie Bodzanów pod zna-
kiem inwestycji. Lokalne władze systematycznie po-
dejmowały się realizacji kolejnych przedsięwzięć za-
równo z myślą o mieszkańcach, jak i turystach oraz
inwestorach.

Wartość zrealizowanych przez gminę Bodza-
nów komunalnych przedsięwzięć inwestycyjnych
w latach 1990–2009 osiągnęła kwotę około
18 mln zł. Zakres ilościowy podjętych w tych la-
tach zadań był bardzo szeroki i obejmował między
innymi: budowę, przebudowę i remont dróg gmin-
nych, chodników, budowę sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej, modernizacje Stacji Uzdatnia-
nia Wody, budowę oświetlenia ulicznego, prace re-
montowo-modernizacyjne w placówkach oświa-
towych oraz świetlicach wiejskich. Inwestycje te
nie mogłyby być zrealizowane bez dofinansowania
ze środków unijnych, budżetu państwa, budżetu
Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

Do najbardziej strategicznych inwestycji, któ-
re udało się zrealizować, należą: budowa mecha-
niczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Bodzanów; budowa kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami w miejscowościach Bo-
dzanów i Chodkowo – etap I; budowa sieci wo-
dociągowej na terenie wsi Białobrzegi; moderni-
zacja drogi gminnej w Borowicach; infrastruktu-
ralne wzmocnienie terenów aktywizacji gospo-
darczej na obszarze gminy Bodzanów; ulepszenie
emulsją asfaltową 20 km nawierzchni dróg żwi-
rowych na terenie gminy Bodzanów oraz 13 pro-
jektów realizowanych w ramach programu „Od-
nowa wsi”, dzięki którym powstało 10 świetlic wiej-
skich wyposażonych w nowoczesny sprzęt infor-
matyczny, 2 kompleksy sportowo-rekreacyjne
oraz oświetlenie uliczne.

W okresie finansowania 2004–2006 gmina
Bodzanów złożyła wnioski  o dofinansowanie i zre-
alizowała 15 inwestycji ze środków UE (13 pro-
jektów z zakresu „Odnowa wsi” oraz 3 projekty ze
ZPORR – wartość dofinansowania wyniosła oko-
ło 2,5 mln zł).

W nowym okresie finansowania 2007–2013
gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości
800 tys. zł w ramach PROW na realizację dwóch
projektów, a trzecia inwestycja, która czeka na po-
zytywną ocenę w ramach PROW, została rozpoczęta
w 2009 roku i polega na budowie około 12 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nie-
słuchowo, Nowe Miszewo oraz Miszewo Murowane,
której wartość opiewa na kwotę około 3 mln zł.

Kolejne 3 ważne przedsięwzięcia zaplanowa-
ne przez gminę Bodzanów czekają na realizację, któ-
ra rozpocznie się po uzyskaniu pozytywnej oceny
wniosków  złożonych w ramach RPO Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Są to: „Modernizacja i prze-
budowa dróg w gminach regionu płockiego szan-

są ich dynamicznego rozwoju”, „Rekultywacja wy-
sypiska śmieci Łysa Góra”, „Budowa kompleksu
sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miej-
scowości Chodkowo” (ogólna kwota dofinansowania
to około 20 mln zł).

Gmina Bodzanów zrealizowała również kilka
projektów w ramach EFS (wartość dofinansowa-
nia osiągnęła kwotę 1,5 mln zł). Projekty skiero-
wane były do osób bezrobotnych w celu integra-
cji zawodowej, rolników w celu podniesienia kwa-
lifikacji zawodowych, uczniów szkół na terenie gmi-
ny Bodzanów w celu wyrównania dysproporcji edu-
kacyjnych.

Ponadto – w celu stworzenia przyjaznych wa-
runków ekonomiczno-gospodarczych dla rozwoju
przedsiębiorczości – do końca 2010 roku na ob-
szarze gminy Bodzanów, w wyniku uchwalenia
MPZP, powstanie 150 ha terenów inwestycyjnych
wzdłuż krajowego szlaku komunikacyjnego nr 62
Warszawa–Płock–Włocławek.

GMINA WIEJSKA BODZANÓW

Urząd 
Gminy 

w Bodzanowie
ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów
tel. (24) 260 70 06
fax (24) 260 70 65

gmina@bodzanow.pl
www.bodzanow.pl

Wizualizacja kompleksu sportowo-oświatowego w Chodkowie

Modernizacja drogi gminnej
w Borowicach

Boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum
w Bodzanowie
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Gmina Mała Wieś położona jest w powie-
cie płockim województwa mazowieckiego.
Powierzchnia gminy wynosi 109 km kw.
Jest to nadwiślańska gmina, przez któ-

rą przebiega droga krajowa nr 62, łącząca Płock
z Warszawą. Gmina leży w odległości 35 km od
Płocka i 80 km od Warszawy.

Mała Wieś jest gminą rolniczą. Dobry poziom
rolnictwa wyznaczają rozwijające się i unowocze-
śniane gospodarstwa działające na jej terenie. Do
2005 roku na terenie gminy funkcjonowała cu-
krownia. Cała gmina jest zwodociągowana, a czę-
ściowo skanalizowana. W gminie Mała Wieś dużą
wagę przywiązuje się do spraw ochrony środowi-
ska – powstają nowe oczyszczalnie przydomowe,
funkcjonuje program usuwania pokryć dacho-
wych zawierających azbest oraz selektywnej
zbiórki odpadów. W ostatnim czasie najważniejszym
zadaniem i wysiłkiem gminy jest poprawa stanu dróg
poprzez budowę nowych i asfaltowanie obecnych
nawierzchni.

Wpływ na krajobraz gminy wywiera rzeka Wi-
sła z bogato urozmaiconą i nieuregulowaną linią
brzegową, stanowiąca południową granicę gminy.
Z uwagi na swoje nadwiślańskie położenie gmina
posiada walory turystyczno-przyrodnicze, które sta-
nowią jej cenny atut. Tereny te leżą w obszarze kra-
jobrazu chronionego. Znajdują się tu także dwa re-

zerwaty faunistyczne: Kępa Antonińska i Wyspy Za-
krzewskie.

Ponadto w Małej Wsi znajduje się zabytkowy
park z I połowy XIX wieku z dwoma kolistymi sta-
wami i śladami dawnego systemu wodnego, zło-
żonego z kanałów, który w bieżącym roku będzie
poddany całkowitej renowacji.

Zrównoważony rozwój i wyjątkowe atuty
przyrodnicze to główne cechy charakterystyczne
gminy Mała Wieś.

GMINA WIEJSKA MAŁA WIEŚ

Urząd 
Gminy 

w Małej Wsi
ul. Kochanowskiego 1

09-460 Mała Wieś
tel. (24) 269 79 60
fax (24) 269 79 61
gmina@malawies.pl
www.malawies.pl

Widok z lotu ptaka na Zakrzewo Kościelne nad Wisłą

Powiat siedlecki położony jest we wschod-
niej części województwa mazowieckiego.
W jego skład wchodzi trzynaście gmin: Do-
manice, Korczew, Kotuń, Mokobody,

Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Su-
chożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn, w których
łącznie zamieszkuje około 82 tys. mieszkańców. Ze
względu na wysoki potencjał siedleckiego rolnic-
twa, korzystne położenie na szlaku komunikacyj-
nym wschód–zachód (dzięki przebiegającej przez
powiat trasie A2), wykwalifikowaną kadrę pra-
cowniczą, rozwiniętą infrastrukturę techniczną oraz
przyjazną przedsiębiorczości administrację po-
wiat siedlecki stanowi atrakcyjne miejsce do ulo-
kowania inwestycji gospodarczych.

Jednym z priorytetów samorządu powiato-
wego jest poprawa regionalnego systemu komu-
nikacyjnego poprzez modernizację i przebudowę
dróg powiatowych. W tej dziedzinie powiat siedlecki
intensyfikuje działania, które zmierzają do realiza-
cji zadań drogowych współfinansowanych ze środ-
ków unijnych w ramach programów operacyjnych
przewidywanych na lata 2007–2013. 

Działalność kulturalno-rekreacyjna powiatu
skupia się wokół Domu Pracy Twórczej „Reymon-
tówka” w Chlewiskach (www.reymontowka.art.pl).
Pełni on rolę powiatowego centrum edukacji kul-
turalnej, historycznej i ekologicznej. Wewnątrz za-

bytkowego dworu i okalającego go parku odbywają
się szkolenia, konferencje, koncerty, wystawy ma-
larskie i rzeźbiarskie, spotkania z literaturą, ope-
rą i operetką, konkursy recytatorskie, występy chó-
rów i orkiestr dętych oraz międzynarodowe ple-
nery i warsztaty dla malarzy, rzeźbiarzy, literatów,
muzyków, tancerzy.

Powiat siedlecki to teren cenny pod względem
przyrodniczym i krajobrazowym, bogaty w faunę
i florę, obejmujący obszar doliny Bugu oraz rów-
niny południowego Podlasia i wschodniego Ma-
zowsza. Dogodna lokalizacja i modernizowana
sieć dróg, a zarazem malownicze otoczenie, nie-
skażone środowisko, wiele zabytków architektu-
ry dworsko-pałacowej oraz sakralnej i przede

wszystkim przyjaźni, pamiętający czym jest sta-
ropolska gościnność ludzie sprawiają, iż powiat sie-
dlecki jest znakomitym miejscem do wypoczynku
na łonie natury.

POWIAT SIEDLECKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40

08-110 Siedlce
tel. (25) 644 72 16
fax. (25) 633 95 15

starosta@powiatsiedlecki.pl
www.powiatsiedlecki.pl

Rezerwat przyrody w gminie Korczew DPT „Reymontówka“ w Chlewiskach



Powiat sokołowski położony jest we wschod-
niej części województwa mazowieckiego
w sąsiedztwie powiatów: ostrowskiego,
siedleckiego, siemiatyckiego, węgrow-

skiego i wysokomazowieckiego. Granice północną
i wschodnią powiatu stanowi jedyna nieuregulo-
wana w Europie rzeka Bug.

Administracyjnie w skład powiatu wchodzi
9 jednostek samorządowych. Są to miasta: Kosów
Lacki i Sokołów Podlaski oraz gminy: Bielany, Ce-
ranów, Jabłonna Lacka, Repki, Sabnie, Sokołów
Podlaski, Sterdyń. Zajmują one powierzchnię
1 132 km kw., tj. 3,1 proc. ogólnej powierzchni
województwa mazowieckiego. Powiat sokołowski
zamieszkuje około 59 tys. osób. 71 proc. ogólnej
powierzchni zajmują użytki rolne, co nadaje po-
wiatowi typowo rolniczy charakter.

Głównymi szlakami komunikacyjnymi w powiecie
są drogi krajowe: nr 62 Węgrów–Sokołów Pod-
laski–Drohiczyn, nr 63 Siedlce–Sokołów Podlaski–
Ceranów–Nur oraz wojewódzkie: nr 677 Sokołów
Podlaski–Małkinia, nr 695 Kosów Lacki–Ceranów.

Na terenie powiatu sokołowskiego znajdują się
liczne obszary i obiekty przyrodniczo cenne, obję-
te ochroną prawną. W całości ziemie powiatu wcho-
dzą w skład obszaru ekologicznego Zielone Płuca
Polski, a znaczna część lasów stanowi otulinę Nad-
bużańskiego Parku Krajobrazowego. W powiecie
są również nowo wyznaczone obszary programu
Natura 2000. Obszary chronionego krajobrazu sta-
nowią łącznie około 50 proc. całej powierzchni po-
wiatu sokołowskiego.

Nie tylko środowisko naturalne jest wielkim
bogactwem ziemi sokołowskiej. Równie interesu-
jąco przedstawia się krajobraz kulturowy powia-
tu, na kształtowanie którego wielki wpływ mieli
przedstawiciele znamienitych rodów: Radziwiłłów,
Krasińskich, Ossolińskich, Ogińskich, Doria-Der-
nałowiczów. Nic więc dziwnego, że niektóre zało-

żenia rezydencjonalne na terenie powiatu posia-
dają rangę krajową. Zaliczamy do nich pałac w Ster-
dyni, będący wczesnym przykładem stosowania
wzorców palladiańskich w kraju oraz pałac w Pa-
trykozach stanowiący jedną z najdoskonalszych re-
alizacji założeń romantycznych w Polsce. Również
fundowane świątynie odznaczają się oryginalnymi
rozwiązaniami architektonicznymi, na przykład: ko-
ściół pw. św. Anny w Sterdyni czy kościół pw. Trój-
cy Świętej w Wyrozębach. Na terenie powiatu za-
chowało się ponadto wiele kościołów drewnianych,
na przykład w Sawicach, Rogowie, Grodzisku, Skib-
niewie czy Rozbitym Kamieniu. Obraz dziedzictwa
kulturowego uzupełniają liczne dwory wraz z par-
kami, stanowiska archeologiczne, młyny, wiatra-
ki oraz kapliczki, figury i krzyże przydrożne. Bo-
gactwem kulturowym powiatu sokołowskiego są
też twórcy ludowi, którzy pielęgnują tradycje po-
granicza Mazowsza i Podlasia.

Środowisko naturalne i bogaty krajobraz kul-
turowy sprzyjają wypoczynkowi na terenie powiatu
sokołowskiego. Nieocenioną bazę turystyczną
stanowią w powiecie liczne gospodarstwa agro-
turystyczne, w których można nie tylko odpocząć,
ale i skosztować wyśmienitej kuchni regionalnej.
Dania tej kuchni przygotowywane są w ekolo-

gicznych gospodarstwach rolnych znajdujących się
na terenie powiatu.

Głównymi zamierzeniami władz samorządowych
powiatu sokołowskiego, realizowanymi konse-
kwentnie od 2002 roku, są inwestycje w rozwój
infrastruktury technicznej i społecznej oraz rozwój
i promocję potencjału turystycznego regionu.
Samorząd powiatowy skutecznie pozyskuje na te
cele środki finansowe dostępne w ramach pro-
gramów pomocowych Unii Europejskiej. Podej-
mowane przez władze działania są więc szansą na
społeczno-gospodarczy rozwój powiatu sokołow-
skiego określony misją: „Powiat sokołowski tere-
nem szczególnie przyjaznym dla inwestorów i od-
wiedzających – otwartym na Unię Europejską”.

POWIAT SOKOŁOWSKI 

Starostwo Powiatowe 
w Sokołowie 

Podlaskim
ul. Wolności 23

08-300 Sokołów Podlaski
tel. (25) 781 74 00
fax (25) 781 74 60

sekretariat@powiatsokolowski.pl
www.powiat-sokolowski.pl

Rzeka Bug w okolicy Frankopola

Drewniany kościół parafialny w Sawicach Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince
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Inie masz bardziej urokliwej krainy, jak ta Zie-
mia, gdzie Mazowsze z Podlasiem ślub bierze,
a wstęgą małżeńską im Liwiec płynący” – tak
o ziemi węgrowskiej pisał Jan Paweł Woronicz,

duchowny i pisarz, późniejszy prymas Królestwa
Polskiego, który przed laty mieszkał na tym te-
renie.

Powiat węgrowski to region o bogatej prze-
szłości, w tym roku przypada bowiem 200 lat od
jego powstania. To także rozsiane wśród lasów uro-
kliwe dwory i dworki, pałace i świątynie oraz le-
gendy zaklęte w murach Zamku Książąt Mazo-
wieckich w Liwie. Ze względu na przynależność do
Zielonych Płuc Polski region jest także wymarzo-
nym miejscem do odpoczynku. Nieskażone po-
wietrze, soczysta zieleń, bogactwo natury – to tyl-
ko niektóre walory tego malowniczego terenu.

Powiat węgrowski wyróżnia się bogatą tra-
dycją, wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i jest
tą strefą województwa mazowieckiego, która ma
dobre perspektywy na przyszłość w aspekcie roz-
woju społeczno-gospodarczego, inwestycyjnego,
biznesowego. Położony jest we wschodniej części
województwa mazowieckiego. Graniczy z powiatami:
sokołowskim, siedleckim, mińskim, wołomińskim,
wyszkowskim i ostrowskim. W skład powiatu wcho-
dzi dziewięć jednostek samorządowych: Grębków,
Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Sto-
czek, Węgrów, Wierzbno. Powierzchnia powiatu wy-
nosi 1219 km kw., a zamieszkuje ją blisko 70 tys.
osób. 

Miasto Węgrów – stolica powiatu – uzyskało
prawa miejskie w 1441 roku. Obecnie liczy 13 tys.
mieszkańców. Powiat węgrowski został utworzony
w 1810 roku. Geograficznie przynależy do Nizi-
ny Południowopodlaskiej, a sam Węgrów leży

w Obniżeniu Węgrowskim. Wzdłuż północnej gra-
nicy powiatu płynie rzeka Bug, prawdziwie euro-
pejski korytarz ekologiczny, zaś malowniczą doli-
nę tworzy jego dopływ – Liwiec. Ponad połowę po-
wierzchni powiatu węgrowskiego obejmują obszary
chronione. Najbardziej atrakcyjne dla turystów te-
reny chroni Nadbużański Park Krajobrazowy,
obejmujący aż 40 proc. powierzchni powiatu. NPK
obejmuje między innymi miasto i gminę Łochów,
Sadowne oraz w części gminy: Korytnica, Stoczek,
Liw i Miedzna. Wielbiciele przyrody znajdą tutaj ta-
kie rezerwaty, jak: „Jegiel”, „Wilcze Błota” (gmi-
na Łochów), „Kantor Stary” (gmina Liw), „Mo-
czydło” (gmina Stoczek), oraz zabytkowe obiek-
ty parkowe, między innymi w Gałkach (gmina

Grębków), Korytnicy i Turnie (gmina Korytnica),
Wrotnowie (gmina Miedzna), Kamionnie (gmina
Łochów). Wszystkie parki wpisane są do rejestru
zabytków. 

POWIAT WĘGROWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Węgrowie
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

tel. (25) 792 26 17
tel./fax (25) 792 26 17

promocja@powiatwegrowski.pl
www.powiatwegrowski.pl

Zalew w Węgrowie to wymarzone miejsce do wypoczynku

Ogólnopolski Turniej Rycerski na zamku w Liwie co roku przyciąga rzesze turystów
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Powiat wołomiński jest częścią rozległej zie-
mi mazowieckiej. Terytorialnie nawiązuje do
utworzonego w 1867 roku powiatu ra-
dzymińskiego oraz istniejącego w la-

tach 1952–1975 powiatu wołomińskiego. Jest on
jednym z największych powiatów w województwie
mazowieckim. Zajmuje powierzchnię 955,37 km kw.
Tworzy go 12 gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów,
Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Stra-
chówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki i Zielonka, za-
mieszkiwanych przez ponad 200 tys. osób. Pod
względem liczby ludności powiat wołomiński zajmuje
3. miejsce wśród wszystkich powiatów ziemskich
w kraju. Stolicą powiatu jest Wołomin, który liczy
niemal 40 tys. mieszkańców i jest prężnym ośrod-
kiem życia gospodarczego i kulturalnego.

Bliskość Warszawy związała dzieje tej ziemi
z historycznymi wydarzeniami, jakie przeżywała sto-
lica Rzeczypospolitej. Walkę i męczeństwo Polaków
na tych terenach znaczą liczne miejsca pamięci na-
rodowej z różnych okresów naszej historii. Silna
jest w powiecie tradycja walk niepodległościo-
wych. W październiku 1794 roku powstańcy ko-
ściuszkowscy stoczyli pod Kobyłką bitwę z korpu-
sem wojsk rosyjskich gen. Aleksandra Suworo-
wa. Żołnierze polscy z dywizji gen. Jana Meyena
i gen. Stanisława Byszewskiego po zaciętej, pię-
ciogodzinnej bitwie ulegli przeważającym woj-
skom rosyjskim. Poległo około 450 powstańców,
a do niewoli dostało się 44 oficerów i około 800 żoł-
nierzy. Ich bohaterska postawa osłoniła odwrót po-
zostałym wojskom korpusu gen. Stanisława Mo-
kronowskiego i umożliwiła obronę Pragi.

126 lat później pod Radzyminem i Ossowem
dokonał się „Cud nad Wisłą”, gdy w pamiętnym
roku 1920 na przedpolach stolicy zatrzymana zo-
stała nawała bolszewicka, która chciała odebrać
Polsce świeżo odzyskaną niepodległość i niosła Eu-
ropie zniewolenie komunistyczne. Wojska bolsze-
wickie znalazły się zaledwie 15 km od Warszawy.

Ostatecznie zdobycie Radzymina
15 sierpnia i kontratak znad

Wieprza przesądził o pol-
skim zwycięstwie.

Jednak teren powiatu nie jest związany tyl-
ko z krwawymi walkami. Na ziemiach tych urodziło
się i wychowało wiele znanych osób, między innymi
poeta Cyprian Kamil Norwid, który w Głuchach koło
Radzymina spędził dzieciństwo i wczesną młodość.

Niezwykły urok powiatu wołomińskiego tkwi
w różnorodności. Wielka równina urozmaicona jest
lasami, zagajnikami i wydmami oraz przeorana le-
niwie płynącymi rzekami. Kiedyś jej bogactwem były
lasy, o czym dziś świadczą resztki mazowieckich
puszcz: Słupeckiej, Kamienieckiej, Jadowskiej i Su-
lejowskiej oraz wiele sędziwych drzew – pomników
przyrody.

Graniczące z Warszawą miasta Marki, Zielonka,
Ząbki, a także Wołomin są silnymi ośrodkami ma-
łej przedsiębiorczości i rzemiosła. Tereny wschod-

nie to zróżnicowane przyrodniczo piękne miejsca
do rekreacji i – coraz popularniejszej w powiecie
– agroturystyki. Wystarczy wspomnieć o sąsia-
dujących z Zalewem Zegrzyńskim i rzeką Bug te-
renach gmin Radzymin i Dąbrówka. Znajdują się tam
piękne lasy, łąki i rozlewiska, będące ostoją zwie-
rzyny i ptactwa.

Na terenie powiatu znajduje się kilka bardzo
ciekawych miejsc. Warto wymienić niezwykły ba-
rokowy kościół w Kobyłce z pięknym wystrojem,
bogatym w polichromie i zdobienia. Nie można za-
pomnieć o znajdującym się w Wołominie „Domu nad
Łąkami” – rodzinnej posiadłości Zofii Nałkowskiej,
pełniącej rolę znanego salonu literackiego z prze-
łomu XIX i XX wieku. Nie pożałują też ci, którzy zde-
cydują się zwiedzić pałac w Chrzęsnem – najstarszy
zabytek powiatu wołomińskiego.

POWIAT WOŁOMIŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin
tel. (22) 787 43 01
fax (22) 776 50 93

biuro@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie

Kościół św. Trójcy w Kobyłce Pałac w Chrzęsnem

Rzeka Bug

Fot. K.Rzeczycki
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Rzeka Bug, piękne krajobrazy, urozmaico-
ny świat roślinny i zwierzęcy oraz czyste,
nieskażone środowisko stanowią po-
wszechnie znane bogactwo tego terenu.

Na atrakcyjność gminy Dąbrówka wpływa też bli-
ska odległość i wygodny dojazd do Warszawy, co
w połączeniu ze stosunkowo niskimi cenami nie-
ruchomości stwarza dogodne warunki dla inwestycji
biznesowych.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego gminy wyznaczono wiele obsza-
rów pod działalność produkcyjno-usługowo-han-
dlową. Najwięcej takich terenów przewidziano
wzdłuż drogi S8. Znaczne tereny zostały prze-
kwalifikowane również pod budownictwo miesz-
kaniowe oraz letniskowe. W sąsiedztwie w/w

drogi w ostatnich latach powstało kilka dużych
firm. 

Podstawową wartość przyrodniczą gminy
Dąbrówka stanowi naturalny korytarz ekologicz-
ny doliny Bugu – obszar leżący w strefie Natu-
ra 2000. Z uwagi na niski stopień przekształceń
krajobrazu i wyjątkowe bogactwo fauny i flory te-
ren ten przewidziany jest do włączenia do Nad-
bużańskiego Parku Krajobrazowego.

Gmina Dąbrówka zaliczana jest do obszaru Zie-
lonych Płuc Warszawy. Jest to wolny od zanie-
czyszczeń region o dużych walorach przyrodniczych
i relatywnie lepszym stanie środowiska przyrod-
niczego w porównaniu z resztą kraju.

Walory krajobrazowe gminy sprawiają, że jest
ona ciekawym miejscem. Nieskażone, niemal dzie-

wicze tereny przyciągają spragnionych spokoju, czy-
stego powietrza i możliwości obcowania z przyro-
dą mieszkańców metropolii warszawskiej, któ-
rzy chętnie nabywają atrakcyjne działki na tym te-
renie.

GMINA WIEJSKA DĄBRÓWKA

Urząd 
Gminy 

Dąbrówka
ul. Kościuszki 14

05-252 Dąbrówka
tel. (29) 757 80 02
fax (29) 757 82 20

urzad@dabrowka.net.pl
www.dabrowka.net.pl

Jeziorko KrogulecPałac w Ślężanach Fot. Marek KaszubaFot. Tomasz Kostrzewa

Gmina Jadów położona jest w obrębie wo-
jewództwa mazowieckiego, w południowo-
-wschodniej części Równiny Wołomińskiej,
nad rzekami Liwiec i Osownicą.

Jest bardzo atrakcyjna pod względem tury-
stycznym. Jej znaczna część wchodzi w skład Nad-
bużańskiego Parku Krajobrazowego. Jednym z wa-
lorów przyrodniczych jest rezerwat torfowy Śli-
ze, obejmujący dwa niewielkie jeziorka dystro-
ficzne, powstałe w wyniku eksploatacji torfu,
gdzie gniazdują łabędzie nieme, kaczki i inne ptaki
wodne.

Na obszarze gminy znajdują się liczne pomni-
ki przyrody. Czyste wody rzek są zachętą do osie-
dlania się dla bobrów i wydr. Walory wypoczynkowe
doceniają też pensjonariusze, szczególnie chętnie
przebywający w położonej wśród sosnowych lasów
miejscowości Urle, oferującej wiele pomysłów na
spędzenie wolnego czasu na łonie natury. Dobre
warunki do kąpieli i plażowania turyści odnajdą nad
Liwcem.

W większości samorządów okres 20 lat sa-
morządu gminnego przyniósł nieprawdopodobne
zmiany. Gmina Jadów należy do tych, które szan-
sę wykorzystały. Władze lokalne opracowały i kon-
sekwentnie realizowały przemyślaną strategię
rozwoju gminy. W pierwszej kolejności priorytetem
były inwestycje oświatowe, w ramach których ze

względu na zaniedbania potrzebne były szybkie dzia-
łania. Następne zadania dotyczące budowy wo-
dociągów i kanalizacji uwzględniały niezmiernie kosz-
towne, lecz niezbędne – choć mało widoczne – in-

westycje. Potem przyszedł czas prace w zakresie
modernizacji dróg i ulic.

Realizacja tak wielu kosztownych zadań in-
westycyjnych była możliwa dzięki determinacji
w pozyskiwaniu przez gminę środków zewnętrznych
w ramach programów SAPARD i ZPORR oraz
wsparciu ze źródeł krajowych. O tym, jak trudno
jest zaspokoić wszystkie potrzeby i oczekiwania spo-
łeczne przy skromnych środkach budżetowych,
mieszkańcy sołectw przekonują się bezpośrednio,
gospodarując funduszem sołeckim, który od pierw-
szego roku funkcjonuje w gminie Jadów.

Następnymi przedsięwzięciami aktywizujący-
mi społeczności lokalne jest „Odnowa wsi” oraz
możliwość składania wniosków w programie LEADER
w ramach Lokalnej Grupy Działania „Równiny
Wołomińskiej”, której gmina Jadów jest członkiem.

GMINA WIEJSKA JADÓW

Urząd 
Gminy 
Jadów

ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów

tel. (25) 675 40 44
fax (25) 675 43 84

jadow@o2.pl
www.bip.jadow.az.pl

Plac Gustawa Dreszera w Jadowie
z widoczną wieżą zabytkową kościoła



Miasto Ząbki, korzystnie usytuowane
w bliskości stolicy, stało się w ostat-
nim czasie jednym z atrakcyjniej-
szych miejsc pobytowych i proinwe-

stycyjnych na mapie okolic Warszawy. Centralne
położenie i sąsiedztwo stolicy gwarantuje miesz-
kańcom Ząbek dostęp do warszawskiego rynku pra-
cy oraz wszelkich dóbr i atrakcji stolicy, w tym bo-
gatego spektrum obiektów kultury i sportu oraz
rozwijającej się bazy handlowej.

Dzięki staraniom władz miejskich Ząbki stały
się najlepiej skomunikowaną gminą podwarszaw-
ską, funkcjonującą – podobnie jak Warszawa
– w tak zwanej pierwszej strefie, co pozwala lo-
kalnej społeczności korzystać z autobusów miej-
skich, pociągów Kolei Mazowieckich i usług prze-
woźników prywatnych. System komunikacji miej-
skiej jest nieustannie rozwijany: powstają nowe li-
nie autobusowe, nowe drogi. Jedną z odważnych
propozycji miasta jest budowa linii tramwajowej
z Warszawy Wschodniej do Ząbek, której proces
realizacji jest systematycznie monitorowany.

Obecnie największe potrzeby inwestycyjne Zą-
bek dotyczą właśnie drogownictwa i komunikacji
zbiorowej, jednak miasto nie zamyka się na dzia-
łania z innych obszarów, dążąc do płynnej popra-
wy warunków życia opartej na zrównoważonym roz-
woju. Zgodnie z tym założeniem szereg inicjatyw
lokalnych skupia się na poprawie poziomu świa-
domości ekologicznej, oświaty czy sfery rekreacji.
Jednym z priorytetów jest praca nad estetyką mia-
sta i budowaniem jego wizerunku jako przyjazne-
go miejsca, w którym warto zamieszkać i inwe-
stować.

Samorząd konsekwentnie realizuje wytyczo-
ne cele, bazując na profesjonalnym zarządzaniu mia-
stem i skutecznym działaniu ząbkowskiej admini-
stracji. Takie podejście do sprawowania władzy nad
jednostką przekłada się między innymi na sukce-

sy w pozyskaniu środków unijnych na różnego ro-
dzaju potrzebne inwestycje, jak choćby budowa tu-
nelu pod torami kolejowymi oraz przebudowa głów-
nych dróg.

Wszelkie podejmowane przez samorząd dzia-
łania są nastawione na ułatwianie życia jego
mieszkańcom oraz stworzenie dogodnych warun-
ków pod kątem napływu nowej ludności, jak i przy-
ciągnięcia inwestorów. Na tym polu Ząbki do-
strzeżono i wyróżniono lokatą w rankingu „miast
najatrakcyjniejszych dla biznesu” „Forbesa”. Bur-
mistrz Robert Perkowski został uhonorowany me-
dalem Akademii Polskiego Sukcesu, przyznanym
przez Polski Klub Biznesu. Znaczącym udogodnie-
niem dla przedsiębiorców jest plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta, który w istotny spo-
sób poprawia proces podejmowania różnego ro-
dzaju inwestycji. Osiągnięcia potwierdzają, że
Ząbki to aktywne, prorozwojowe i sprawnie za-
rządzane miasto, doceniane przez samych miesz-
kańców.

To z myślą o nich powstała tu nieustannie roz-
wijana bogata baza obiektów sportowych: hal, no-
woczesnych boisk. Chlubą Ząbek ma być nowo-
czesne wielofunkcyjne Centrum Sportowo-Re-
kreacyjne, zarekomendowane jako jedno z 44 pol-
skich centrów pobytowych dla drużyn Euro 2012.
Ponadto miasto dysponuje najnowocześniejszym ze-
społem placówek oświatowych i wykwalifikowaną
kadrą dydaktyczną. Istniejącą bazę edukacyjną
wkrótce poszerzy Publiczne Przedszkole nr 3 – naj-
nowocześniejszy tego rodzaju obiekt na Mazow-
szu, odznaczający się piękną architekturą i inno-
wacyjnymi rozwiązaniami technicznymi.

Ząbki stanowią także spokojne zacisze z dala
od warszawskiego zgiełku, nawiązując do tradycji
miasta zielonego ogrodu. Zarówno mieszkańcy, jak
i przyjezdni, odnajdą tu spokój i doskonałe warunki
do wypoczynku wśród zieleni. Mimo stosunkowo

niedużej powierzchni 11,3 km kw. i lokalizacji w ser-
cu warszawskiego obszaru metropolitalnego po-
kaźną część miasta stanowią lasy, położone w Stre-
fie Krajobrazu Chronionego, które znakomicie na-
dają się na przejażdżki rowerowe i spacery. Na po-
graniczu zurbanizowanej części miasta i lasu swą
siedzibę ma Nadleśnictwo „Drewnica”, zarządza-
jące leśnym areałem o powierzchni ponad
88 tys. ha, a jednym z najładniejszych zakątków Zą-
bek jest leśno-architektoniczny kompleks, w ob-
rębie którego mieści się Szpital Wojewódzki
„Drewnica”. Doskonałym miejscem do wypo-
czynku jest też zlokalizowany w centrum miasta
Park Miejski im. Szuberta.

GMINA MIEJSKA ZĄBKI

Urząd 
Miasta 

Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10

05-091 Ząbki
tel. (22) 781 68 14
fax (22) 781 68 13

um@zabki.pl
www.zabki.pl

Park na tyłach szpitala „Drewnica” Pomnik bohaterów pległych w  w obronie
ojczyzny w sierpniu 1920 roku

Wizualizacja Przedszkola Publicznego nr 3

Fot. F. Konopka

Fot. UM Ząbki (2)
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Licząca ponad 11 tys. mieszkańców gmina Ce-
lestynów jest zlokalizowana w odległości oko-
ło 40 km od Warszawy. Bliskość dużej aglo-
meracji miejskiej, jaką jest Warszawa, i dogodne

połączenie z nią, które zapewniają drogi nr 50 i 17,
stwarza korzystne warunki do rozwoju gminy.

Gmina Celestynów może pochwalić się wy-
budowanymi w ubiegłym roku nowoczesnymi bo-
iskami do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz wie-
lofunkcyjnym obiektem sportowym, który po-
wstał dzięki rządowemu programowi „Moje Boisko
– Orlik 2012”. Gmina z chęcią sięga po środki ze-
wnętrzne. Przyznane jej zostały między innymi środ-
ki z Europejskiego Funduszu Społecznego na ak-
tywizację kobiet bezrobotnych, seniorów oraz pod-
noszenie kompetencji nauczycieli i dodatkowe za-
jęcia edukacyjne dla gimnazjalistów.

Na terenie gminy funkcjonuje nowoczesne Cen-
trum Edukacji Leśnej wybudowane przez Lasy Pań-
stwowe w ramach Leśnego Kompleksu Promo-
cyjnego „Lasy Warszawskie”. Gmina Celestynów
uczestniczy również w realizacji projektu pod na-
zwą „Regionalny Park Innowacyjnych Unipress–
Celestynów”, którego głównym koordynatorem jest

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.
W jego ramach powstaną na terenie Celestyno-
wa nowe miejsca pracy.

Na terenie gminy kontynuowana jest budowa
kanalizacji. W planach jest zagospodarowanie
centrum Celestynowa, a także termomoderniza-
cja budynku zespołu szkół.

Gmina Celestynów posiada wspaniały mikro-
klimat oraz czyste powietrze, co powoduje, że te-
ren ten cieszy się zainteresowaniem wśród ludzi
uprawiających turystykę pieszą lub rowerową, ce-
niących bezpośredni kontakt z przyrodą. Gmina Ce-
lestynów jest także obszarem o bogatej historii.
Lasy, które wchodzą w skład Mazowieckiego Par-

ku Krajobrazowego były w czasie II wojny świato-
wej miejscem wielu działań zbrojnych ruchu opo-
ru i lokalnej ludności.

GMINA WIEJSKA 
CELESTYNÓW

Urząd 
Gminy 

Celestynów
ul. Regucka 3

05-430 Celestynów
tel. (22) 789 70 60
fax (22) 789 70 11
ug@celestynow.pl

www.celestynow.pl

Boisko w Starej Wsi Jedna z głównych dróg w Celestynowie
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Gmina Tłuszcz położona jest w powiecie wo-
łomińskim. Na dostępność komunikacyj-
ną gminy wpływa fakt, że jest ona jednym
z najważniejszych węzłów kolejowych na

Mazowszu. Stolicę gminy – miasto Tłuszcz – od
Warszawy dzieli zaledwie 34 km, co wypływa na
atrakcyjność gminy zarówno pod względem miesz-
kaniowym, jak i inwestycyjnym, a korzystny mi-
kroklimat, za który odpowiadają funkcjonujące tu
lasy, czynią z gminy atrakcyjne miejsce na week-
endowe wycieczki dla wszystkich zmęczonych
wielkomiejskim zgiełkiem.

Podnoszenie poziomu życia mieszkańców i roz-
wój infrastrukturalny gminy Tłuszcz to główne prio-
rytety tutejszych władz, które w tym celu dyna-
micznie pozyskują środki finansowe z Unii Euro-
pejskiej na lokalny rozwój gospodarczy.

Największym i najbardziej pozytywnym oraz ro-
kującym na przyszłość osiągnięciem gminy Tłuszcz
był i jest aktywny udział w składaniu wniosków w ra-
mach komponentu regionalnego Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. Zdecydowany i efektywny na-
cisk na takie źródła pozyskiwania funduszy rozpro-
pagował i wcielił w życie obecny burmistrz Jan Krzysz-

tof Białek, obejmując stanowisko w 2002 roku.
Wzrost aktywności jednostek budżetowych (placów-
ki oświatowe) oraz Stowarzyszeń w partnerstwie
z gminą Tłuszcz spowodował uzyskanie dofinansowa-
nia na ponad 30 wniosków spośród złożonych w ra-
mach POKL tylko na przełomie dwóch ostatnich lat.

Sztandarowym projektem unijnym, realizo-
wanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ko-
złach, jest pierwsze integracyjne przedszkole
„Koziołkowo Małe”. Na jego realizację uzyskano
3 mln zł. Realizacja tego projektu zapoczątkowa-
ła pozytywny trend w oświacie, gdyż w najbliższej
przyszłości w gminie powstanie kolejne przedszkole
o tym samym charakterze.

Kolejnym wartym odnotowania faktem jest
składanie wniosków przez gminę Tłuszcz na „twar-
de” projekty w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z list ran-
kingowych wynika, że gmina ma szansę uzyskać
kwotę około 40 mln zł. Po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosków będzie szansa na rozbudowę sieci wod-
no-kanalizacyjnej i modernizację systemu gospo-
darki odpadami.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
TŁUSZCZ

Urząd 
Miejski 
Tłuszcz

ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz

tel. (29) 757 30 16
fax (29) 757 30 16 wew. 228

burmistrz@tluszcz.pl
www.tluszcz.pl



20lat samorządu to czas niezwykle
istotny dla polskiej gospodarki, in-
frastruktury lokalnej i rozwoju pol-
skiego społeczeństwa. Najwięk-

szym osiągnięciem reformy samorządowej wyda-
je się być utworzenie gmin – jej zadania realizowane
są najefektywniej. To właśnie w gminach najlepiej
przeprowadzane są inwestycje, remonty. Gmina
racjonalnie gospodaruje budżetem.

Na przykładzie Warszawy, miasta, które po-
siada największy w Polsce zasób budynków ko-
munalnych, właśnie w latach 1996–1997 na Pra-
dze Południe rozpoczęły się remonty tych od lat
niszczejących domów. W drugiej kadencji, gdy gmi-
na uporządkowała swoje struktury po pierw-
szych latach funkcjonowania samorządu, ruszyły
prace nie tylko w zasobach domów komunalnych.
Podobnie rzecz się miała w szkolnictwie; od tego
czasu rozpoczęły się inwestycje w zasobach in-
frastruktury oświatowej. Powstawać zaczęły in-
stytucje społeczne – nie tak dawno 15-lecie
działalności obchodził Dom Opieki Społecznej przy
ulicy Walecznych, a 10-lecie południowopraski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji.

Dzielnica zmieniała się na przestrzeni dwóch
dekad. Stała się nowocześniejsza; powstały i po-
wstają nowe inwestycje mieszkaniowe, społeczne,
drogowe – w tym nie tylko remontowe, ale i bu-
dowane staraniem samorządu od podstaw: ulice,
infrastruktura podziemna, wodociągi, kanalizacje
(takim przykładem na Pradze Południe jest Gocławek
– z nowo wybudowaną ulicą Makowską, wyre-
montowanymi uliczkami pobocznymi i przyłączeniem
znacznej części osiedla do mediów miejskich).

Samorząd lokalny zwraca coraz większą uwa-
gę na przestrzeń publiczną, nie szczędząc nakła-
dów finansowych na porządkowanie parków, pla-
ców i skwerów miejskich, a przy tym nie zapomi-
na o miejscach do wypoczynku i rekreacji miesz-
kańców: placach zabaw dla dzieci, ośrodkach spor-
towych, kulturalnych.

Jako, że Praga Południe posiada bogate tra-
dycje kulturotwórcze, samorząd systematycznie
dba o rozwój placówek oświatowo-kulturowych.
Przy ulicy Podskarbińskiej uruchomiono nowocześnie
wyposażone Centrum Promocji Kultury. Filia pla-
cówki powstała na Gocławiu, a aktualnie trwają
prace przy budowie domu kultury na Saskiej Kę-
pie – tak bardzo związanej z krzewieniem kultury
Dzielnicy Warszawy.

Na specyficzny klimat Pragi Południe, czynią-
cy z Dzielnicy enklawę szeroko pojętej kultury i sztu-
ki, bez wątpienia wpływają działania zarządu, w tym
uruchomienie w 2008 roku programu „Artystyczna

Skaryszewska”, umożliwiającego osobom prowa-
dzącym działalność artystyczną wynajęcie po-
mieszczenia do stworzenia pracowni twórczej na
preferencyjnych warunkach w specjalnie do tego
przygotowanych lokalach użytkowych.

Jednocześnie aktywne działania władz reali-
zowane są w obszarze sportu. W latach 2006–
2009 wybudowano 14 boisk przyszkolnych i 5 bo-
isk ogólnodostępnych (w Parku OWS, przy ulicach:
Szaserów, Rozłuckiej, Brygady Pościgowej, Olszyn-
ki Grochowskiej); aktualnie powstaje kolejny kom-
pleks boisk Orlik 2012; trwają prace przygoto-
wawcze do budowy centrum sportowo-widowi-
skowego ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy uli-
cami Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stoc-
ką; sieci ścieżek rowerowych; kompleksu sporto-
wego w otulinie parku Skaryszewskiego – dumy
Dzielnicy – w którym już teraz zarówno mieszkańcy
Pragi Południe, jak i całej Warszawy mają możliwość
skorzystania z aktywnych form wypoczynku, ta-
kich jak pływanie kajakiem lub rowerem wodnym.
Takich inicjatyw i inwestycji na Pradze Południe jest
coraz więcej.

DZIELNICA PRAGA 
POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy 
Praga Południe

m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa
tel. (22) 338 00 00
fax (22) 338 08 88

urzad@pragapld.waw.pl
www.pragapld.waw.pl

Projekt filii Centrum Promocji Kultury na Saskiej Kępie

Park Skaryszewski
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Nic lepszego od samorządu nie zdarzyło się
na Żoliborzu w całym okresie powojennym.
Nie powtórzył się co prawda w sposób au-
tomatyczny fenomen postaw obywatel-

skich społeczności lokalnej zrodzony w dwudzie-
stoleciu międzywojennym i opisany w literaturze, ale
jesteśmy na dobrej drodze do jego odbudowania.
Przez lata skrywane aspiracje społeczne znalazły te-
raz naturalną drogę zaspakajania. I to chyba najle-
piej definiuje największy sukces samorządu na Żo-
liborzu: czerpanie z tradycji w zupełnie nowych wa-
runkach cywilizacyjnych. Jakie są tego symptomy?

W pierwszej kolejności można wymienić zaliczaną
do najwyższych w Warszawie frekwencję wyborczą,
w tym również w wyborach samorządowych, re-
gularnie przekraczającą 70 proc., a czasami nawet
80 proc. W Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecz-
nego skupionych jest ponad trzydzieści organizacji
pozarządowych, komplementarnie działających na
wielu polach, na których koncentruje się życie miesz-
kańców dzielnicy. Współpracują one ściśle z samo-
rządem. To dzięki nim i przy ich wydatnej pomocy lo-
kalne władze są w stanie zaspokajać zróżnicowane
potrzeby żoliborzan.

Ponadto dzielnica może poszczycić się po-
wstałymi na jej terenie organizacjami opiniotwór-
czymi, jak Stowarzyszenie Żoliborzan, które wzięły
na siebie między innymi ciężar stymulowania dialo-
gu między organami władzy samorządowej a spo-
łecznością lokalną. Tworzą one klimat i warunki or-
ganizacyjne dla udziału mieszkańców w różnych for-
mach konsultacji społecznych. Ich opinia stanowi je-
den z najważniejszych czynników w procesie po-
dejmowania ważnych decyzji. Modernizacja ulic Żo-
liborza Oficerskiego, zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej na Placu Wilsona, rewitalizacja rejonu
Cytadeli Południowej, zmiany w układzie komunika-
cji publicznej to tylko niektóre przykłady spraw roz-
wiązywanych przy bardzo licznym i zarazem emo-
cjonalnym zaangażowaniu społeczności lokalnej.
– To między innymi dzięki sprawnemu dialogowi za-
nika utrudniająca sprawne funkcjonowanie samorządu
zaszłość mentalna objawiająca się w dychotomii: wy
władza i my mieszkańcy. Nie zawsze jest różowo, ale
zawsze możliwy jest kompromis. Nauka płynąca
z tej lekcji coraz częściej przynosi owoce – mówi Ja-
nusz Warakomski, burmistrz Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy.

DZIELNICA ŻOLIBORZ 
M. ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy 
Żoliborz 

m.st. Warszawy
ul. Słowackiego 6/8
01-627 Warszawa

tel. (22) 560 13 13
fax (22) 839 90 03

urzad@zoliborz.org.pl
www.zoliborz.org.pl

Park Żeromskiego
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Zasiedlona przez ponad 5 tys. mieszkańców
gmina Jastrząb o powierzchni 5479 ha po-
łożona jest w południowo-zachodniej czę-
ści województwa mazowieckiego, w po-

wiecie szydłowieckim, przy drodze wojewódzkiej
nr 727 relacji Szydłowiec–Wierzbica–Radom.
Przez jej teren przebiega również linia kolejowa
umożliwiająca dojazd do Skarżyska i Radomia.
Strukturę administracyjną gminy tworzy 13 so-
łectw: Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gą-
sawy Rządowe-Niwy, Jastrząb, Kolonia Kuźnia,
Kuźnia, Lipienice Górne, Lipienice Dolne, Orłów,
Nowy Dwór, Śmiłów, Wola Lipieniecka Mała,
Wola Lipieniecka Duża.

Jastrząb jest gminą typowo wiejską, a jej pod-
stawową funkcję rozwoju stanowi rolnictwo, cze-
go dowodem użytki rolne zajmujące 78,2 proc.
powierzchni ogólnej. W produkcji roślinnej do-
minują ziemniaki i żyto, a w produkcji zwierzęcej
przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła. Obec-
nie działalność gospodarczą w obrębie gminy pro-
wadzą 162 zarejestrowane podmioty, które
trudnią się eksploatacją i obróbką piaskowca ju-
rajskiego. Istniejące przedsiębiorstwa to głównie
zakłady kamieniarskie i stolarskie, sklepy spo-
żywczo-przemysłowe oraz w mniejszym stopniu
zakłady blacharstwa samochodowego i zakłady
krawieckie.

Gmina Jastrząb jest w 100 proc. zwodocią-
gowana i zelektryfikowana. Długość dróg o ulep-
szonej nawierzchni bitumicznej wynosi 32 km. Na
terenie gminy funkcjonuje 5 szkół, w których kształ-
ci się 880 uczniów, 3 biblioteki o dość dużych za-
sobach książkowych i 2 ośrodki zdrowia. Znajdu-
ją się tu również 2 kościoły, w tym jeden wznie-
siony w 1677 roku, a w 1909 roku rozbudowa-
ny i przebudowany na neoromański.

W ciągu ostatnich 6 lat nastąpiło podniesie-
nie standardu życia mieszkańców gminy poprzez
wyraźny wzrost poziomu cywilizacyjnego, spowo-
dowany realizacją wielu inwestycji dotyczących mię-
dzy innymi takich obszarów, jak: infrastruktura dro-
gowa, oświata oraz opieka medyczna. W 2005 roku
Urząd Gminy przejął w zarządzanie Ośrodek Zdro-
wia w Jastrzębiu i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gą-
sawach Rządowych. Powstał Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej. W 2008 roku zmoder-
nizowano i skomputeryzowano Ośrodek Zdrowia
w Jastrzębiu. Zły stan techniczny drugiego ośrod-
ka zdrowia w Gąsawach Rządowych poskutkował
uchwałą o budowie nowego obiektu, którego
projekt już sporządzono, a prace rozpoczną się
w bieżącym roku.

Drugą ważną inwestycją ostatniego roku
jest modernizacja zbiornika wodnego „Zalew” w sa-
mym Jastrzębiu. Od podstaw została wybudowa-
na zapora, a na rzece wykonano dwa mola: wido-
kowe i estradowe oraz kładkę o długości 18 m i
szerokości 2 m. Lustro wody powiększono z 5 do
10 ha. Koszt inwestycji wyniósł 6 mln 100 tys. zł.
Kolejną ważną inwestycją była budowa boiska z bież-
nią lekkoatletyczną oraz trybunami – mogącymi po-

mieścić 240 kibiców – przy Gminnym Ośrodku
Sportowo-Rekreacyjnym w Jastrzębiu. Łączny
koszt inwestycji to 274 tys. zł.

W ciągu 6 ostatnich lat zmodernizowano lub
wyremontowano nowe nawierzchnie asfaltowe na
drogach w takich miejscowościach jak: Lipienice Dol-
ne, Gąsawy Rządowe Niwy, Śmiłów, Gąsawy Ple-
bańskie, Wola Lipieniecka Mała, Nowy Dwór, Or-
łów, Jastrząb.

GMINA WIEJSKA JASTRZĄB

Urząd 
Gminy 

Jastrząb
pl. Niepodległości 5

26-502 Jastrząb
tel. (48) 628 40 15
fax (48) 628 48 61

jastrzab@gmina.waw.pl
www.jastrzab.gmina.waw.pl

Urząd Gminy w Jastrzębiu

Zmodernizowany zalew w Jastrzębiu

Gminny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny
w Jastrzębiu

Budynek SP ZOZ w Jastrzębiu



Gmina Jedlińsk znajduje się na południu wo-
jewództwa mazowieckiego, w powiecie ra-
domskim. Przez gminę przebiega droga
krajowa nr 7 Warszawa–Kraków i linia ko-

lejowa nr 8 Warszawa–Kraków.
Wdrożenie dofinansowanego z UE Mazo-

wieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, czy-
li elektronicznej obsługi obywatela i elektronicznego
obiegu dokumentów w celu profesjonalnej obsłu-
gi interesantów, uzbrojone tereny inwestycyjne,
zabudowane nieruchomości i ulgi w podatku od nie-
ruchomości czynią Jedlińsk terenem przyjaznym
inwestorom. Duże znaczenie w tym obszarze ma
również rozbudowana sieć dróg asfaltowych,
najintensywniej przebudowywana w latach 2007–
2009, między innymi dzięki dotacjom marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego.

Najważniejsze inwestycje gminne ostatnich lat
objęły budowę i przebudowę 6 mostów na rzece
Radomce i Tymiance, sieć kanalizacji sanitarnej w
Jedlińsku ze środków unijnych w latach 2004–
2006, nowo budowaną sieć w Jedlance z nową
oczyszczalnią przy wsparciu ze środków unijnych,
który to projekt ma być ukończony w 2011 roku.
Trwają też przygotowania rozbudowy kanalizacji
w Piasecznie, Woli Gutowskiej oraz na dalszych ob-
szarach gminy. Obecnie gmina jest zwodociągowania
w około 98 proc.

Znaczące inwestycje w oświatę dokonały się
w latach 2003–2009. W tym okresie powsta-
ła nowa szkoła we Wsoli i gimnazjum w Jedlińsku,
a szkoły w Jedlińsku, Jedlance, Ludwikowie,
Starych Zawadach, Wsoli, Wierzchowinach pod-
dano remontom i termomodernizacji. Do wszyst-
kich placówek oświatowych pozyskano sprzęt do
pracowni komputerowych, co było możliwe dzię-
ki dotacjom ze środków MEN i województwa. Ak-
tualnie trwają przygotowania do budowy szkoły
integracyjnej w Bierwcach. Ponadto gmina prze-
znacza znaczne nakłady na zdrowie. W 2008 roku
powstał nowy ośrodek zdrowia w Bierwcach,
a w trakcie budowy jest ośrodek zdrowia we Wso-
li, którego zakończenie ma nastąpić w bieżącym
roku.

Osiągnięcia gminy doceniono, przyznając jej na-
grodę podczas Gali Biznesu Ziemi Radomskiej, gdzie
została uhonorowana Granitowym Tulipanem za
rok 2008. W 2009 roku gmina Jedlińsk została
laureatem 3. miejsca w regionalnym etapie kon-
kursu „Przyjazna Wieś” za najlepszy projekt in-
frastrukturalny na terenach wiejskich przy wspar-
ciu środków unijnych.

Oprócz inwestycji na uwagę w Jedlińsku za-
sługują imprezy i wydarzenia kulturalne, jak choć-
by zakorzenione w tradycji widowisko plenerowe
„Ścięcie Śmierci”, odbywające się corocznie
w ostatni wtorek karnawału, tak zwane kusaki, bę-
dące unikatowym w skali Europy obrzędem ludo-
wym, spisanym ponad 150 lat temu. Ponadto bę-
dąc w Jedlińsku, warto wziąć udział w cyklu im-
prez artystycznych „Apetyt na Gombrowicza”, obej-
mującym spektakle plenerowe, koncerty, recita-

le, kabarety i występy artystów, których ideą prze-
wodnią są utwory Witolda Gombrowicza, połączone
z przeglądem dorobku kulturalnego regionu ra-
domskiego.

Miłośnikom lotnictwa z pewnością przypadną
do gustu coroczne imprezy organizowane przez
Aeroklub Radomski – lotnisko w Piastowie. Do-
tychczas odbyły się tu Mistrzostwa Europy w Akro-
bacji Samolotowej 2006 i 2009 oraz Mistrzostwa
Europy i Świata w Akrobacji Szybowcowej 2008.
Lotnisko umożliwia szkolenia lotnicze – szybowcowe,
samolotowe, w zakresie skoków spadochronowych,
loty motolotniami i paralotniami.

Muzycznie godne uwagi są koncerty organo-
we, odbywające się w ramach Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Ra-
dom – Orońsko w Kościele św. Piotra i Andrzeja
w Jedlińsku.

Jedlińsk oferuje także liczne możliwości wy-
poczynku i rekreacji w otoczeniu malowniczych od-
nóg rzeki Radomki, kompleksu stawów w Piasto-
wie, terenów leśnych, pomników przyrody i miej-
scowych zabytków. Turyści mają do dyspozycji wy-

znaczone szlaki rowerowe i bazę noclegową re-
prezentowaną przez hotele (na przykład Hotel Wso-
la, Motel „U Grubego” wraz z centrum konfe-
rencyjno-rozrywkowym), domki letniskowe Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku oraz gospodar-
stwa agroturystyczne.

Podczas pobytu warto odwiedzić Muzeum
im. W. Gombrowicza we Wsoli, strzelnicę myśliwską
w Piastowie oraz liczne boiska piłkarskie i wielo-
funkcyjne, w tym kompleks boisk w Jedlińsku, po-
wstały w ramach programu „Moje boisk Or-
lik 2012”.

GMINA WIEJSKA JEDLIŃSK

Urząd 
Gminy 

Jedlińsk
ul. Warecka 19

26-660 Jedlińsk
tel. (48) 321 30 66

tel./fax (48) 321 30 21
jedlinsk@jedlinsk.pl

www.jedlinsk.pl

Muzeum im. Witolda Gombrowicza we Wsoli

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlińsku Ośrodek zdrowia w Bierwcach
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Józefów to osiemnastotysięczne miasto, bę-
dące częścią ziemi mazowieckiej i powiatu
otwockiego. Obejmuje swoim zasięgiem
2390 ha. Położone jest we wschodniej czę-

ści Doliny Środkowej Wisły, wśród lasów sosno-
wych. Granica administracyjna na południu biegnie
wzdłuż rzeki Świder, na zachodzie wzdłuż rzeki Wi-
sły, na północy pokrywa się z granicą administra-
cyjną Warszawy, na wschodzie przebiega przez kom-
pleks lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowe-
go. Miasto oddalone jest od centrum Warszawy
o 23 km.

Józefów należy do tak zwanego pasma otwoc-
kiego, grupującego letniskowo-uzdrowiskowe
miejscowości położone wzdłuż wybudowanej
w 1877 roku linii kolejowej z Warszawy do Lubli-
na przez Otwock i uruchomionej w 1912 roku hi-
storycznej linii kolejki wąskotorowej Warszawa–
Karczew. W mieście zachowało się kilkanaście
drewnianych domów z przełomu XIX i XX wieku
w stylu świdermajer, charakteryzujących się ro-
ślinnymi ornamentami, które zdobią tarasy, balkony
i werandy.

Już u schyłku XIX wieku rozpoczął się rozwój
tych terenów, jako bazy wypoczynkowej dla miesz-
kańców Warszawy, zaś w okresie międzywojennym
dostrzeżono również walory uzdrowiskowe dla le-
czenia chorób płuc i dróg oddechowych. Pod wzglę-
dem przyrodniczym Otwock jest jednym z waż-
niejszych ogniw systemu przyrodniczego regionu.
Stanowi fragment kompleksu lasów i osiedli leśnych
o walorach klimatyczno-uzdrowiskowych tak zwa-

nego pasma otwockiego, Mazowieckiego Parku Kra-
jobrazowego i jego otuliny, Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Na terenie miasta w do-
linie Wisły utworzono dwa rezerwaty przyrody: Wy-
spy Świderskie i Wyspy Zawadowskie. Także do-
lina Świdra została objęta ochroną rezerwatową
i tworzy ciąg przyrodniczy o znaczeniu regionalnym.
Miasto położone jest na suchych, wydmowych pia-
skach wśród lasów sosnowych. Ani w granicach
miasta, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie
występują duże zakłady przemysłowe oraz inne
uciążliwe obiekty.

Józefów to wymarzone miejsce dla wszystkich,
którzy chcą mieszkać w otoczeniu przyrody i bli-
sko Warszawy. Wizja rozwoju miasta zakłada, że
pozostanie ono „Miastem zieleni, rozwijającym się
zgodnie z warunkami naturalnymi i tradycją,
sprawnie zarządzanym i jak najlepiej dbającym
o swoich mieszkańców”. Ilość inwestycji zrealizo-
wanych w ciągu ostatnich lat daje obraz gminy ak-
tywnie uczestniczącej w aktualnych przemianach
społeczno-gospodarczych, starając się tak rozwijać
swą infrastrukturę, aby podnieść wygodę i stan-
dard życia mieszkańców. Miasto obecne jest w licz-
nych rankingach: rankingu dotyczącym nadwyżki
operacyjnej, Złotej Setce Samorządów, rankingu
inwestycyjnym, konkursie Mazowiecka Gmina
Roku.

Od kilku lat zaobserwować można zwiększo-
ną aktywność społeczną józefowian. Na terenie mia-
sta działa kilkanaście organizacji i stowarzyszeń,
między innymi: Miejski Ludowy Klub Sportowy „Jó-

zefovia”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów, Polski Związek Wędkarski – koło miejskie
nr 26, Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie, UKS
„Victoria”, UKS „Yuko”, Stowarzyszenie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, Świdermajer – Stowa-
rzyszenie Miłośników Drewnianej Architektury
Linii Otwockiej, Towarzystwo Przyjaciół Józefowa,
Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

GMINA MIEJSKA JÓZEFÓW

Urząd 
Miasta 

Józefowa
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1

05-420 Józefów
tel. (22) 779 00 00
fax (22) 779 00 15

um@jozefow.pl
www.jozefow.pl

Budynek Urzędu Miasta – siedziba Rady Miasta

Rzeka Świder
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Kozienice to gościnne, nowoczesne i atrak-
cyjne turystycznie miasto, od lat będące
w czołówce ogólnopolskich rankingów in-
westycyjnych i ekologicznych.

Dzięki stabilnym dochodom i pozyskiwanym
środkom zewnętrznym znaczną część budżetu prze-
znacza się na wydatki inwestycyjne, które od 11 lat
wynoszą ponad 30 proc. budżetu, co przyczynia
się do ożywienia gospodarczego gminy. Dlatego też
Kozienice to gmina wiodąca w rozwoju nie tylko na
terenie byłego województwa radomskiego, lecz tak-
że obecnego województwa mazowieckiego.

W gminie konsekwentnie tworzy się dobry kli-
mat do rozwoju biznesu. Na inwestorów czekają
liczne tereny inwestycyjne pod infrastrukturę ho-
telową, rekreacyjną i przemysłową.

Dbając o wszechstronny i sukcesywny rozwój
gminy, samorząd nie zapomina o środowisku na-
turalnym, starając się równoważyć potrzeby lokalnej
społeczności z wymaganiami ekologii. Zaowocowa-
ło to wieloma nagrodami i tytułami, między inny-
mi „Lidera Polskiej Ekologii” oraz „Mazowieckiej Gmi-
ny z Klimatem”.

Bogactwem regionu są niepowtarzalna przy-
roda i wyjątkowe położenie na skraju Puszczy Ko-
zienickiej, wzdłuż dziewiczej i malowniczej Doliny
Środkowej Wisły. Wpleciona w krajobraz natural-
nie zachowanych kompleksów leśnych w otulinie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego bogata sieć
szlaków sprzyja uprawianiu turystyki pieszej i ro-
werowej. Chcąc spróbować sił na kajaku, warto
wybrać się na spływ po rzece Radomce.

Na zainteresowanych hodowlą koni, hippiką
i jeździectwem czeka stadnina – największy ośro-
dek hodowli koni pełnej krwi angielskiej, założony
w 1924 roku. Ponadto aktywne spędzenie cza-

su gwarantuje baza sportowa Kozienickiego Cen-
trum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława
Klimczuka oraz chluba miasta – kryta pływalnia Del-
fin ze strefą odnowy biologicznej, fitness clubem,
siłownią i salą do aerobiku. Miasto dysponuje rów-
nież halą sportową, boiskami do plażowej piłki siat-
kowej i sztucznym lodowiskiem. Ośrodek wypo-
czynkowy nad Jeziorem Kozienickim oferuje bogatą
bazę noclegową, amfiteatr, korty, strzeżone ką-
pielisko i wypożyczalnię sprzętu sportowego.
Wypocząć z dala od zgiełku cywilizacji można też
w wyspecjalizowanych gospodarstwach agrotu-
rystycznych.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
KOZIENICE

Urząd 
Miejski 

w Kozienicach
ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice
tel. (48) 611 71 00
fax (48) 614 20 48
urzad@kozienice.pl
www.kozienice.pl

Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozienicach

Fot. Jakub Bebelski

Zajmująca 14 357 ha gmina Mochowo leży
w północno-zachodniej części województwa
mazowieckiego, w powiecie sierpeckim.
Znaczna część gminy znajduje się w obsza-

rze krajobrazu chronionego, wchodzącego w ob-
ręb wojewódzkiego systemu ekologicznego.

Podstawową rolę w gospodarce gminy od-
grywa rolnictwo, którym trudni się 1100 gospo-
darstw. Ich powierzchnia powoli się powiększa,
zwłaszcza w przypadku gospodarstw towaro-
wych, które koncentrują się na hodowli trzody
chlewnej i bydła mlecznego. Właściciele małych go-
spodarstw szukają zatrudnienia poza rolnictwem.

W trosce o rozwój przedsiębiorczości w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego gminy
wskazano częściowo uzbrojony obszar aktywno-
ści gospodarczej oraz tereny pod fermę wiatro-
wą. Decyzją Rady Gminy przedsiębiorcy w pierw-
szym roku prowadzenia działalności są zwolnieni
z podatku od nieruchomości. Zainteresowani
uruchomieniem działalności biorą udział w szko-
leniach finansowanych z EFS. Szczgólną uwagę
przywiązuje się do rozbudowy komunalnej infra-
struktury technicznej. Gmina posiada sieć gazo-
wą i wodociągową. Obecnie trwa porządkowanie
gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenach zurbanizowa-
nych oraz 217 przydomowych oczyszczalni ście-

ków na obszarze zabudowy rozproszonej. Syste-
matycznie przybywa dróg z nawierzchnią bitu-
miczną. Realizację tak szerokiego zakresu inwe-
stycji umożliwiły środki z SAPARD, EFRR, EFRROW,
PAOW, SIWRM, WFOŚiGW oraz budżetu państwa.

2 hale sportowe zbudowano z udziałem środ-
ków FRKF. Z POKL realizowane są projekty edu-
kacyjne i integracji społecznej: uruchomiono
3 punkty przedszkolne, projekt rozwojowy „Szko-
ła Równych Szans”, szkolenia pomagające zdobyć
nowe kwalifikacje. Aby podnieść świadomość
prawną mieszkańców, uruchomiono punkt porad-
nictwa prawnego i socjalnego.

W celu usprawnienia organizacji urzędu i wzro-
stu zadowolenia mieszkańców z jakości obsługi gmi-
na przystąpiła do realizacji projektu „ISO dla ob-
szarów metropolitalnych”. Kolejne projekty dotyczą

rozwoju elektronicznej administracji oraz budowy
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opar-
tej na wiedzy. Z inicjatywy wójta powołano Sto-
warzyszenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, dzia-
łające na rzecz rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego.

GMINA WIEJSKA MOCHOWO

Urząd 
Gminy 

w Mochowie
Mochowo 20

09-214 Mochowo
tel. (24) 276 33 33
fax (24) 276 31 78

mochowo@wp.pl
www.mochowo.pl

Oczko wodne w miejscowości ŻurawinKompleks szkolny w Bożewie
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Gmina miejska Ostrów Mazowiecka leży
w północno-wschodniej części Mazowsza.
Liczy blisko 24 tys. mieszkańców i zajmuje
obszar 22 km kw. Prawa miejskie otrzy-

mała w roku 1434 z rąk księcia Bolesława IV. Herb
miasta stanowi stylizowana „ostrowa”, od której
miasto wzięło swoją nazwę.

Położenie na skrzyżowaniu ważnych tras ko-
munikacyjnych od zarania dziejów było głównym atu-
tem w rozwoju gospodarczym i społecznym mia-
sta, które to sfery zyskają na znaczeniu po wy-
budowaniu międzynarodowej trasy Via Baltica. Dzię-
ki takiemu położeniu oraz wyjątkowo przyjaznej biz-
nesowi polityce władz samorządowych miasto osią-
gnęło w ostatnich dwóch dziesięcioleciach znaczący
wzrost gospodarczy, stając się siedzibą licznych
przedsiębiorstw (ponad 2 tys. zarejestrowanych
podmiotów), instytucji ubezpieczeniowych i ban-
ków. Prawdziwą potęgę stanowią firmy trans-
portowe i spedycyjne, co potwierdza największa
liczba pojazdów na jednego mieszkańca w skali kra-
ju. Miasto jest właścicielem trzech spółek mają-
cych ogromny wpływ na poziom i jakość życia miesz-
kańców: ZGKiM, ZEC oraz TBS.

Dużą wagę przywiązuje się tutaj do ochrony śro-
dowiska. W trosce o nie wybudowano wysokowy-
dajną oczyszczalnię ścieków i najnowocześniejszą
w tej części kraju stację segregacji odpadów oraz
wdrożono program ich selektywnej zbiórki.

Władze samorządowe dbają także o zaspoko-
jenie potrzeb mieszkańców w różnych dziedzinach
życia społecznego: edukacji, kulturze, sporcie i re-
kreacji. W Ostrowi działają filie dwóch wyższych
uczelni: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania oraz
Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska. W ubiegłym
roku oddano do użytku krytą pływalnię, a także peł-
nowymiarową halę sportową. Leżąca na ważnych
międzynarodowych szlakach komunikacyjnych

Ostrów jest partnerem miast: włoskiego Brem-
bate di Sopra oraz rosyjskiego Riazania, stanowiąc
pomost między Zachodem i Wschodem Europy.

GMINA MIEJSKA
OSTRÓW MAZOWIECKA

Urząd Miasta 
Ostrów 

Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. (29) 644 07 50
fax (29) 644 07 60

poczta@ostrowmaz.pl
www.ostrowmaz.pl

Park i staw miejski z XIX wieku
po rewitalizacji

Kryta pływalnia i hala sportowa
w Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem”

Gminę Pacyna o powierzchni 90,85 km kw.,
położoną w południowo-wschodniej czę-
ści Niziny Środkowomazowieckiej, w po-
wiecie gostynińskim, zamieszkuje około

3,9 tys. osób. W gospodarce gminy administra-
cyjnie podzielonej na 18 sołectw dominuje rolnic-
two, handel i usługi. Na jej system komunikacyj-
ny składają się: droga wojewódzka o długości
13,5 km, drogi powiatowe o długości 57,187 km
i drogi gminne o długości 58,385 km.

Obszar gminy charakteryzuje łagodna rzeźba
terenu oraz urozmaicone tereny łąkowe i leśne, ide-
alne do obserwacji gniazdujących tu ptaków:
błotniaków łąkowych i stawowych, żurawi, derkaczy,
bąków, migrujących gęsi i kaczek. Do największych
kompleksów leśnych należą uroczysko Dębina i uro-
czysko Góry. W 1988 roku w obrębie gminy utwo-
rzono Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny

Przysowy, co sprzyja utrzymaniu walorów przy-
rodniczych, i wypoczynkowo-turystycznych.

Na terenie gminy Pacyna znajdują się intere-
sujące zabytki kultury materialnej: obiekty sakralne
i zespoły pałacowe z parkami podworskimi. Do re-
jestru zabytków wpisano: zespół dworsko-parko-
wy w Czarnowie z XIX wieku, gotycko-renesansowy
kościół parafialny pw. św. Stanisława w Luszynie
z 1595 roku, klasycystyczny zespół pałacowy
w Luszynie, ruiny zespołu dworskiego w Modelu
z 1825 roku, XIX-wieczny neorenesansowy zespół
pałacowy w Skrzeszewach, dwór w Skrzeszewach
rodu Mikorskich herbu Ostoja oraz kościół
pw. św. Wawrzyńca w Pacynie.

Gmina z powodzeniem pozyskuje środki fi-
nansowe na realizację zadań inwestycyjnych:
przebudowę dróg gminnych, modernizację placó-
wek oświatowych, budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków. W 2010 roku rozpocznie się bu-
dowa pierwszej w gminie zbiorowej oczyszczalni
ścieków z siecią kanalizacyjną. Samorząd zdobył też
środki finansowe na realizację inwestycji „Odno-
wa miejscowości Pacyna. Projekt obejmuje rewi-
talizację placu, w tym budowę parkingu, utwar-
dzenie nawierzchni, nasadzenie roślin oraz wypo-
sażenie w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery.
Planowana jest też budowa placu zabaw oraz oświe-
tlenie terenu.

GMINA WIEJSKA PACYNA

Urząd 
Gminy 

w Pacynie
ul. Wyzwolenia 7
09-541 Pacyna

tel./fax (24) 285 80 54
(24) 285 80 64

gminapacyna@op.pl
www.pacyna.mazowsze.pl

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Pacynie

Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie
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Gmina Parysów położona jest w północno-
wschodniej części powiatu garwolińskie-
go, w województwie mazowieckim. Jest
jedną z mniejszych gmin w kraju – jej po-

wierzchnia liczy 64 km kw. W skład jednostki sa-
morządowej wchodzi dwanaście miejscowości
(dziesięć sołectw). Gmina ma charakter typowo
rolniczy, podstawowym źródłem utrzymania lud-
ności jest praca w rolnictwie.

Parysów powstał na bazie wsi Siedca lub Siesz-
cza, która w XIII wieku należała do Księstwa Czer-
skiego. W pierwszej połowie XVI wieku jej właści-
cielem był Jakub z Siedczy, chorąży czerski. W roku
1539 jego syn Florian Parys otrzymał od króla Zyg-
munta Starego prawo założenia miasta, które na-
zwał Parysowem. W roku 1869 Parysów utracił
prawa miejskie. Podczas drugiej wojny światowej
istniało tu getto. Mimo, iż wojny w dużym stop-
niu zniszczyły Parysów i okolice, to w gminie nadal
jest wiele obiektów godnych zwiedzenia, na przy-
kład pochodzący z 1926 roku kościół parafialny pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znajdujący
się w centrum Parysowa. Cennym zabytkiem jest
także późnorenesansowy ołtarz główny z trzyma-
nym przez anioły obrazem Matki Boskiej Pary-
sowskiej, namalowanym na desce w XVII wieku.

Charakter małego miasteczka został zacho-
wany, mimo zniszczeń w czasie dwóch wojen świa-
towych. Parysów ma ciekawą urbanistykę, wszyst-
kie ulice są prostopadłe. Swoim unikalnym wy-
glądem przyciąga ludzi ze świata artystycznego.
W Parysowie kręcone były sceny do filmów „Ko-
chaj i rób co chcesz” w reżyserii Roberta Glińskie-
go oraz „Wyrok na Franciszka Kłosa” w reżyserii
Andrzeja Wajdy. Cennym zabytkiem jest z pew-
nością wiatrak „Koźlak”, wybudowany pod koniec
XIX wieku w miejscowości Regut k/Celestynowa.
W 1945 roku przeniesiono go w obecne miejsce.
W Kozłowie do dziś istnieje pozostałość średnio-
wiecznego grodziska o dość stromych zboczach,
zwanego Górą Bony, które jest otoczone szero-
ką fosą z występującą miejscami wodą. To tutaj po-
dobno stał zamek Parysa. Według tradycji schro-
niła się w nim przed Szwedami Maria Ludwika, żona
króla Jana Kazimierza, a jej skarby są ukryte w za-
sypanej studni zamkowej. 

Przez gminę Parysów przebiega dwutorowa,
zelektryfikowana linia kolejowa Pilawa–Łuków, a jej
długość na terenie gminy wynosi około 10 kilo-
metrów. Zlokalizowana rampa kolejowa umożliwia
wykorzystanie kolei do transportu towarowego.

Minione 20 lat przyniosło wiele istotnych zmian
w gminie Parysów. Ważnymi inwestycjami ostat-
nich lat, które wpłynęły na podniesienie warunków
bytowych mieszkańców, są: gazyfikacja, telefoni-
zacja, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Paryso-
wie i Woli Starogrodzkiej. W roku 2001 zakończono
rozbudowę Szkoły Podstawowej w Parysowie,
w nowo wybudowanej części utworzono publicz-
ne gimnazjum. Bardzo ważnym osiągnięciem było
wybudowanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wo-
dociągowej z przyłączami do gospodarstw. Zmo-

dernizowano ponadto wiele dróg gminnych, wy-
budowano budynek OSP w Łukówcu oraz zakupiono
samochody strażackie. Obecnie zaś budowane jest
nowe przedszkole. Priorytetowym celem, jaki
władze gminy realizowały przez te 20 lat, było osią-
gnięcie wszechstronnego oraz trwałego rozwoju
terenu, zapewniającego zaspokojenie bieżących po-
trzeb, a także warunków umożliwiających ciągły
wzrost poziomu życia mieszkańców.

Lokalny samorząd podejmuje się także reali-
zacji licznych przedsięwzięć z myślą o potencjalnych
inwestorach. Chcąc zachęcić ich do ulokowania wła-
snego biznesu na terenie gminy Parysów, syste-
matycznie inwestuje w rozbudowę infrastruktury
technicznej, potwierdzając tym samym swoją so-
lidność jako partnera biznesowego oraz wpływa-
jąc na tworzenie przyjaznego klimatu inwestycyj-
nego.

GMINA WIEJSKA PARYSÓW

Urząd 
Gminy 

Parysów
ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów

tel. (25) 685 53 19
tel./fax (25) 685 53 70

ug@parysow.pl
www.parysow.pl

Panorama Parysowa

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Parysowie

Wiatrak „Koźlak” w Parysowie

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

119



120

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Gmina Płoniawy-Bramura położona jest
w obrębie Wysoczyzny Ciechanowskiej, na
północnym krańcu Niziny Mazowieckiej,
w województwie mazowieckim, powiecie

makowskim. Sąsiaduje z siedmioma gminami (z tego
trzema leżącymi poza powiatem makowskim): od
północy z gminą Jednorożec (powiat Przasnysz)
i Krasnosielc, od wschodu – Sypniewo, Czerwonka,
od południa – Karniewo, od zachodu – Krasne, Prza-
snysz (powiat Przasnysz). Lokalizację gminy moż-
na uznać za korzystną ze względu na bezpośred-
nie sąsiedztwo ośrodka powiatowego, jakim jest
Maków Mazowiecki, a także sąsiedztwo innych
ośrodków powiatowych, czyli Przasnysza i Ostro-
łęki.

Ogółem gmina Płoniawy-Bramura zajmuje
obszar 135 km kw. Zamieszkuje ją około 6050 osób.

W skład jednostki samorządowej wchodzą 34 so-
łectwa, a sieć osadniczą stanowi 40 miejscowo-
ści. Największe z nich to: Węgrzynowo, Szczuki,
Płoniawy-Bramura, Szlasy Bure, Jaciążek i Zawady
Dworskie. Obszar gminy wchodzi w skład Zielonych
Płuc Polski. Jest to wydzielony region Polski pół-
nocno-wschodniej, odznaczający się wysokimi wa-
lorami przyrodniczymi. Ważnym atutem gminy jest
położenie nad rzeką Orzyc. Dolina tej rzeki posia-
da wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe.

Przez teren gminy przechodzą ważne szlaki ko-
munikacji, droga krajowa nr 57 Pułtusk-Przasnysz–
Szczytno–Bartoszyce oraz droga wojewódzka
Ostrołęka–Mława. Dosyć gęsta jest sieć dróg po-
wiatowych i gminnych. 

Gmina została w 99 proc. objęta automatyczną
siecią telefoniczną i nie ma większych problemów

z uzyskaniem nowych numerów oraz dostępu do
stałego łącza internetowego. Ponadto cały czas czy-
nione są starania zwiększające atrakcyjność tego
terenu poprzez inwestowanie w rozwój infra-
struktury, tj. budowę dróg i sieci wodociągowej
oraz kanalizacji. Gmina Płoniawy-Bramura jest
otwarta na wszelkie inicjatywy gospodarcze, po-
siada duże zaplecze siły roboczej. Uzbrojenie gmi-
ny w podstawowe sieci infrastruktury technicz-
nej jest niewątpliwym ułatwieniem dla prowadzą-
cych działalność gospodarczą i potencjalnych in-
westorów. 

Ze względu na uwarunkowania środowiskowe
i istniejącą tradycję podstawową dziedziną go-
spodarczą gminy jest rolnictwo z dominacją gleb
klasy III, IV, V. Na terenie gminy przeważają śred-
niej wielkości indywidualne gospodarstwa rolne
o powierzchni 12,96 ha. Sytuacja tutejszego rol-
nictwa charakteryzuje się następującymi cecha-
mi: decydującą rolę w strukturze użytkowania grun-
tów odgrywają użytki rolne, w strukturze własności
dominują gospodarstwa indywidualne, w strukturze
upraw dominuje produkcja zbóż, w hodowli zwie-
rząt gospodarskich największą rolę odgrywa chów
bydła mlecznego i trzody chlewnej. W gminie Pło-
niawy-Bramura występują gospodarstwa indywi-
dualne ukierunkowane na produkcję roślinną,
zwierzęcą oraz gospodarstwa o produkcji mieszanej.
Są to podmioty, które prowadzą produkcję głów-
nie na własne potrzeby oraz gospodarstwa pro-
dukujące głównie lub wyłącznie na sprzedaż. Czy-
stość powietrza, gleby i wody, a także duże zale-
sienie terenu gminy gwarantują, że produkowana
tu żywność jest zdrowa, a warunki do wypoczyn-
ku są idealne.

GMINA WIEJSKA 
PŁONIAWY-BRAMURA

Urząd Gminy 
w Płoniawach-

-Bramurze
Płoniawy-Bramura

06-210 Płoniawy-Bramura 
tel. (29) 717 80 61 
fax (29) 717 80 43 

urzad@ploniawy-bramura.pl 
www.ploniawy-bramura.pl

Gmina Płoniawy-Bramura – widok z lotu ptaka

Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych



Dwadzieścia lat temu Serock zaczynał od
sukcesywnej zmiany charakteru gminy
z typowo rolniczego na turystyczno-re-
kreacyjno-usługowy. Miał kilka ważnych

atutów. Sięgająca wczesnego średniowiecza hi-
storia miasta, bliskość stolicy, położenie u zbiegu
dwóch rzek, tuż nad Jeziorem Zegrzyńskim – ten
potencjał krajobrazowy, lokalizacyjny, historyczny
należało wykorzystać.

I wykorzystano. Dziś w gminie Serock działa
ponad dwadzieścia całorocznych ośrodków szko-
leniowo-wypoczynkowych, które, wykorzystując ma-
lownicze położenie gminy, stworzyły ciekawą ofer-
tę dla przybywających gości. Coraz więcej osób,
związanych zawodowo z aglomeracją warszawską,
pragnie tu zamieszkać – atmosfera małego mia-
steczka najwyraźniej kusi. Kuszą też atrakcyjne wa-
runki inwestycyjne. Nie bez znaczenia pozostają hi-
storyczne walory miasta – Serock to jedno z naj-
starszych miast na Mazowszu. Zachowany śre-
dniowieczny układ rynku z odtworzoną zabudową
pierzei nie tylko porządkuje przestrzeń miasta, ale
daje mieszkańcom i turystom poczucie, że gdzieś
jest tego miasta centrum, serce – które jedno-
czy podczas imprez, przedsięwzięć czy zwykłego nie-
dzielnego popołudnia, kiedy można wyjść z domu,
przyjść na rynek, usiąść na ławce blisko fontan-
ny i odpocząć.

Ale w Serocku szkoda tracić czas na zbyt dłu-
gie lenistwo. Liczne szlaki pieszo-rowerowe, pla-
ża, aquapark, wakacyjne rejsy tramwajem wodnym
po Zalewie Zegrzyńskim – to proponowane przez
miasto atrakcje, które nie pozwalają na długo po-
zostać w jednym miejscu. Kalendarium imprez,
szczególnie w okresie letnim, niewiele daje wy-
tchnienia. Obchody Dni Patrona Serocka św. Woj-
ciecha, Wianki, Spotkanie Folklorystyczne Kupal-
nocka, Piknik Rodzinny, Święto Darów Ziemi, a do
tego liczne przedsięwzięcia sportowe – Serock pro-
ponuje, zachęca, inspiruje.

W refleksji nad zmianami, jakie dokonały się
w ostatnim dwudziestoleciu w naszych samorzą-

dach, nie sposób pominąć tego niełatwego procesu,
jakim było budzenie w naszym społeczeństwie po-
stawy obywatela zaangażowanego w sprawy
swojego środowiska lokalnego, obywatela, który
działa, który samorealizuje się. Na nic zda się lo-
kalizacyjny, historyczny czy krajobrazowy poten-
cjał gminy, jeśli zabraknie potencjału społecznego.
Trudno również o dobrze wykorzystany potencjał
społeczny, jeśli zabraknie zaufania, jakim mieszkańcy
danego terytorium obdarzają ludzi sprawujących
na tym terytorium władzę. W Serocku udaje się
i jedno, i drugie.

Dotychczasowe wybory  samorządowe na sta-
nowisko burmistrza wygrywa Sylwester Sokolnicki,
co jest niezaprzeczalnym dowodem społecznego za-
ufania i akceptacji dla dotychczasowych działań
władz. Nie brakuje i zaangażowania. Prężnie dzia-
łają społeczni liderzy. Powstają stowarzyszenia, koła
gospodyń wiejskich organizują wieczory europejskie,
podczas których prezentują mieszkańcom kulturę
innych krajów, młodzież aktywnie uczestniczy w za-
granicznych wymianach, generuje pomysły i pró-
buje pozyskać środki na ich realizację ze struktur
unijnych. Nie tak cieszy widok malowniczego ryn-
ku, ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu Narwi,
wszelkich poczynionych inwestycji, ba, nawet nie
tak cieszy sukces, jakim jest budowa obwodnicy Se-
rocka, jak ta zmiana w świadomości obywatela, któ-
ry wie, że gmina czeka na jego pomysły.

Jeden z mieszkańców gminy Serock pisze książ-
kę opowiadającą o rodzinie Radziwiłłów, której hi-
storia nierozerwalnie wiąże się z Serockiem.
Członkowie jednego ze stowarzyszeń przychodzą
do serockiego ratusza z pomysłem zorganizowa-
nia pleneru malarskiego. Kilkadziesiąt gospodyń
z terenu gminy otwiera drzwi swoich domów i pra-
cownikowi urzędu opowiada o życiu, które toczy
się wokół rodzinnego stołu. Z zebranego materiału
powstaje publikacja o polskiej, o serockiej współ-
czesnej rodzinie. Wystarczy przyjrzeć się dzisiej-
szym inicjatywom mieszkańców Serocka, by nie
mieć wątpliwości, że 20 lat starań o ideę samo-
rządności nie poszło na marne.

MIASTO I GMINA SEROCK

Urząd Miasta 
i Gminy 

w Serocku
ul. Rynek 21

05-140 Serock
tel. (22) 782 88 00
fax (22) 782 74 99

umg@serock.pl
www.serock.pl

Serock z lotu ptaka

Ludowy Zespół Artystyczny Serock

Poland Bike w Serocku

Wieczór rosyjski

Fot. Beata Roszkowska

Fot. Beata Roszkowska
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Usytuowana w województwie mazowieckim,
wokół miasta Sierpc, gmina Sierpc znaj-
duje się w odległości 35 km od Płocka,
135 km od Warszawy i 85 km od Toru-

nia. Zajmuje obszar o powierzchni 15,023 ha. Więk-
szość mieszkańców prowadzi własne gospodarstwa
rolne, będące podstawą zatrudnienia na terenie
gminy.

W ciągu 10 lat istnienia samorządów mimo
nieustannych potrzeb wiele udało się osiągnąć.
Wzrosła liczba dróg gminnych o nawierzchni as-
faltowej, sukcesem jest pełne zwodociągowanie
terenu gminy. Sieć doprowadzona jest już do każ-
dej miejscowości, co zapewnia mieszkańcom do-
stęp do infrastruktury wodociągowej. Budowa sie-
ci kanalizacyjnej jest utrudniona ze względu na usy-
tuowanie gminy wokół gminy miasta Sierpc.
Sama sieć, jak i konieczne uruchomienie i mo-

dernizacja kilku oczyszczalni ścieków, wiążą się ze
znacznymi kosztami.

Widoczny jest ogromny postęp w zakresie in-
frastruktury oświatowej. Sukcesywnie popra-
wiają się warunki edukacyjne. Budynki szkół są kom-
pleksowo zmodernizowane. W 2009 roku odda-
no do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Pod-
stawowej w Goleszynie. W planach są kolejne in-
westycje w infrastrukturę sportową (hala spor-
towa przy Gimnazjum w Susku, boiska wielofunk-
cyjne przy szkołach itp.). Uczniowie miejscowych
szkół osiągają wiele sukcesów w nauce i w zawo-
dach sportowych.

Na uwagę zasługuje prężnie działająca Ochot-
nicza Straż Pożarna. 14 jednostek corocznie
wzbogaca się o nowy sprzęt ratowniczo-gaśni-
czy, odzież oraz samochody bojowe. Wszystkie
uroczystości gminne odbywają się w asyście stra-

ży i orkiestry dętej OSP, która odnosi liczne suk-
cesy.

Gmina Sierpc korzysta ze wszystkich możliwych
źródeł pozwalających na pozyskanie środków fi-
nansowych na realizowane przedsięwzięcia, co
znacznie odciąża budżet gminy. Atutem jest też do-
bra współpraca z marszałkiem województwa.

GMINA WIEJSKA SIERPC

Urząd 
Gminy 

w Sierpcu
ul. Biskupa Floriana 4

09-200 Sierpc
tel. (24) 275 57 01
fax (24) 275 57 01

info@gmina.sierpc.pl
www.gmina.sierpc.pl

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Susku
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Gmina Sienno leży na południowo-wschod-
nim krańcu województwa mazowieckiego,
w południowej części powiatu lipskiego,
w dolinie rzeki Krepianki i Wolanki, na skrzy-

żowaniu dróg Iłża–Lipsko oraz Ostrowiec Świę-
tokrzyski–Lipsko. Jest to rolnicza gmina wiejska,
w której skład wchodzi 36 sołectw, zamieszkiwanych
przez 6415 osób. Siedzibą gminy jest Sienno.

Miejscowość ta została założona przez ród Ole-
śnickich w drugiej połowie XIV wieku. Sienno uzy-
skało prawa miejskie około 1430 roku, zaś utra-
ciło je po powstaniu styczniowym w 1869 roku.
Siedzibą gminy zostało w 1867 roku, w okresie za-
boru rosyjskiego. Gmina Sienno weszła w skład po-
wiatu iłżeckiego. Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 roku do roku 1954 gmina Sienno nadal
wchodziła w skład powiatu iłżeckiego. W 1954 roku,
po zmianie systemu podziału terytorialnego pań-
stwa, gminy zostały zlikwidowane. Gminę Sienno
ponownie utworzono w roku 1973.

W 1990 roku po reformie samorządowej gmi-
na Sienno nabyła osobowość prawną. Od
1999 roku wchodzi w skład powiatu lipskiego i wo-
jewództwa mazowieckiego. Herbem gminy jest herb
rodu Oleśnickich – Dębno.

Z gminą Sienno związanych było wiele znako-
mitych osobistości: kardynał Zbigniew Oleśnicki,
arcybiskup Jakub Oleśnicki, Baltazar Opec, Dionizy

Czachowski, Teofil Banach, ks. Stanisław Do-
mański, ks. prof. Włodzimierz Sedlak.

Wspaniałym zabytkiem Sienna jest gotycki ko-
ściół parafialny pw. św. Zygmunta, konsekrowa-
ny w 1442 roku.

Lata 1990–2010 w historii gminy to okres usta-
wicznych starań o poprawę warunków życia i po-
czucia bezpieczeństwa mieszkańców, czas budowy
dróg, szkół, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

GMINA WIEJSKA SIENNO

Urząd 
Gminy 
Sienno

ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno

tel. (48) 376 80 11
fax (48) 378 61 34

ug@sienno.pl
www.sienno.pl

Siedziba Urzędu Gminy w Siennie

Rzeka Skrwa w miejscowości Kwaśno Orkiestra Dęta OSP Goleszyn



Położona w sercu Zachodniego Mazowsza
gmina Sochaczew łączy tradycje ze zdo-
byczami nowoczesności. Malownicza i go-
ścinna ziemia sochaczewska przyciąga

różnymi walorami: bogatą historią, atrakcjami tu-
rystycznymi oraz pięknem naturalnego krajobrazu.

Obszar gminy, na którym żyje około 9,5 tys.
mieszkańców, zajmuje 91,41 km kw., a w ich ob-
rębie 33 sołectwa. Gmina jest usytuowana wokół
miasta Sochaczew, w bliskiej odległości od stoli-
cy. Wzdłuż gminy ciągnie się droga międzynarodowa
Berlin–Warszawa–Moskwa, a przez teren gminy
przebiega również linia kolejowa Paryż–Berlin–
Warszawa–Moskwa.

Nadrzędnym celem określonym w Strategii
Rozwoju Gminy jest trwały rozwój gospodarczy
i społeczny jednostki przy zachowaniu zasad ochro-
ny środowiska naturalnego i jednoczesnym ciągłym
doskonaleniu warunków życia jej mieszkańców.

Świetne położenie gminy Sochaczew, dosko-
nałe połączenia komunikacyjne, długoletnie trady-
cje w rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki,
w połączeniu z przychylnością miejscowych władz
sprawiają, że jest to znakomite miejsce do loko-
wania kapitału inwestycyjnego. Toteż istotnym za-
daniem samorządu jest stwarzanie dogodnych wa-
runków do działalności usługowej, handlowej i pro-
dukcyjnej dla przyszłych inwestorów.

Realizacja celów rozwoju gminy następuje po-
przez podejmowane działania w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju przestrzennego, zgodnie z po-
trzebami gospodarczymi, społecznymi i ekolo-
gicznymi, priorytetowe traktowanie zamierzeń po-
tencjalnie zainteresowanych inwestorów, którzy
mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie władz gmi-
ny, oraz systematyczne polepszanie infrastruktury
drogowej (modernizację i remonty nawierzchni dróg
gminnych oraz budowę nowych chodników dla pie-

szych) i wodociągowej. Poważnym zadaniem jest
skanalizowanie gminy i budowa oczyszczalni ście-
ków. Do wszystkich miejscowości gminy dostar-
czana jest woda z 4 zautomatyzowanych ujęć uzdat-
niania wody. Na obszarach zwartej zabudowy miesz-
kaniowej rozpoczęto prace nad projektem sieci ka-
nalizacyjnej. Na pozostałych terenach, gdzie za-
budowa jest rozproszona, preferowane będą
przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Ważnym obszarem aktywności władz lokalnych
są działania zmierzające do rozwoju kultury,
oświaty i sportu. Na terenie gminy Sochaczew funk-
cjonuje siedem szkół: 4 szkoły podstawowe, 2 ze-
społy szkół oraz gimnazjum. Przy szkołach pod-
stawowych funkcjonują oddziały przedszkolne, a każ-
da szkoła posiada zaplecze informatyczne w postaci
pracowni komputerowych z dostępem do Internetu.
Jest też 5 nowoczesnych sal gimnastycznych,
w których prowadzone są zajęcia sportowe nie tyl-
ko dla młodzieży szkolnej, lecz także dla zaintere-
sowanych sportem mieszkańców gminy.

Celem samorządu jest również rozwój struk-
tury teleinformacyjnej na terenie całej gminy,
możliwy dzięki zapewnieniu wszystkim mieszkańcom
dostępu do Internetu w celu szybkiego dotarcia do
informacji i załatwiania spraw drogą elektroniczną.

Zgodnie z celami wyznaczonymi w strategii roz-
woju gmina dąży też do podniesienia atrakcyjno-
ści turystycznej zarządzanego obszaru. Główną
atrakcją turystyczną gminy jest Żelazowa Wola, któ-
rej obiekty i park przyciągają rzesze turystów z Pol-
ski i zagranicy. W dworku, będącym dawną oficy-
ną pałacu Skarbków z przełomu XIX i XX wieku, mie-
ści się muzeum Fryderyka Chopina. W wyniku sta-
rań miłośników muzyki Chopina w 1928 roku bu-
dynek stał się własnością Komitetu Chopinowskiego.
Obecnie zarządza nim Narodowy Instytut Fryde-
ryka Chopina. Od 1954 roku w Żelazowej Woli or-
ganizowane są koncerty z udziałem wybitnych pia-
nistów. Ze względu na obchodzoną w Żelazowej Woli
dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina
rok 2010 jest dla gminy Sochaczew rokiem
szczególnym. To niewątpliwie wielkie święto dla
wszystkich kochających jego muzykę. Będzie to wy-
jątkowa okazja do odwiedzenia Żelazowej Woli, na
terenie której przeprowadzono renowację dwor-
ku i wybudowano nowe sale koncertowe.

Wzmożonemu ruchowi turystycznemu sprzy-
ja również rozwój szlaków na terenie gminy, sta-
nowiących dogodną bazę wypadową do sąsiednich,
atrakcyjnych turystycznie miejscowości, między in-
nymi do Niepokalanowa, Brochowa, Arkadii i Nie-
borowa.

GMINA WIEJSKA 
SOCHACZEW

Urząd 
Gminy 

Sochaczew
ul. Warszawska 115
96-500 Sochaczew

tel. (46) 864 26 00
fax (46) 864 26 02

gminasochaczew@sochaczew.org.pl
www.gmina.esochaczew.pl

Siedziba Urzędu Gminy w Sochaczewie

Dworek w Żelazowej Woli
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Położona we wschodniej części powiatu
przysuskiego gmina Wieniawa jest za-
mieszkiwana przez 5608 osób i zajmuje
104 km kw., co czyni ją drugą co do wiel-

kości gminą powiatu.
Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo,

a uzupełniającą – rekreacja i wypoczynek. Użytki
rolne zajmują 8115 ha, co stanowi 80 proc. po-
wierzchni gminy. Sieć osadniczą tworzą 24 miej-
scowości, z których 21 jest siedzibami sołectw.
W gminie dominują indywidualne gospodarstwa rol-
ne, zajmujące 96 proc. gruntów użytkowanych rol-
niczo. Liczba gospodarstw wynosi 1207, a wiel-
kość średniego gospodarstwa 7,4 ha.

W gminie rozwija się agroturystyka, której
sprzyjają tereny leśne oraz zalew w Domaniowie
zajmujący 500 ha, na którego brzegu stoi ma-
lowniczy dworek w Konarach. We wsi Koryciska,
w miejscu dawnej kopalni rud żelaza „Bożydar”, znaj-
duje się romantyczne uroczysko z oczkami wodnymi.

Stosunkowo bogaty skład awifauny zasiedla-
jącej gminę pozwala stwierdzić, że na jej terenie
zachowało się wiele cennych terenów przyrodni-
czych, będących jej ostojami. Najcenniejsze ob-
serwowane tu gatunki należą do grupy ptaków wod-
no-błotnych najbardziej zagrożonych wymarciem.
Najwyższe walory przyrodnicze i krajobrazowe kon-
centrują się w dolinie rzek Radomki i Jabłonicy. Do-

liny te jednocześnie stanowią korytarze ekologiczne.
Dolina Radomki ma znaczenie regionalne, łączy ob-
szary węzłowe o charakterze krajowym i między-
narodowym. Podwyższone wartości przyrodnicze,
mające charakter lokalnego węzła ekologicznego,
posiada również obszar ozu w rejonie wsi Plec.

Wysokim walorom przyrodniczym towarzyszą
najczęściej cenne walory rekreacyjne. Na obsza-
rze gminy funkcję dominującą powinna pełnić
funkcja ochronna ekosystemów przy uzupełniają-
cej rolniczej i turystyczno-rekreacyjnej. Szczególną
szansą dla Wieniawy są przepiękne tereny wokół
rzeki Jabłonicy, mogące – przy odpowiedniej pro-
mocji oraz względnie niedużych nakładach inwe-

stycyjnych na infrastrukturę o przeznaczeniu re-
kreacyjnym – generować znaczny ruch tury-
styczny.

GMINA WIEJSKA WIENIAWA

Urząd 
Gminy 

w Wieniawie
ul. Kochanowskiego 88 

26-432 Wieniawa
tel. (48) 673 00 01

tel./fax (48) 673 02 44
ug_wieniawa@interia.pl

www.wieniawa.gmina.pl

Stadion w Wieniawie
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Gmina Wieczfnia Kościelna leży w północ-
nej części województwa mazowieckiego,
w powiecie mławskim. Jej 24 sołectwa zaj-
mują obszar 119,8 km kw., zamieszkiwany

przez 4274 osoby.
Przez jej teren na długości około 9 km prze-

biega droga krajowa nr 7 relacji Warszawa–Gdańsk,
przy której usytuowane są punkty obsługi po-
dróżnych: stacje paliw, parkingi, bary, warsztaty
samochodowe, hotele. Centralnym ośrodkiem
gminy jest miejscowość Wieczfnia Kościelna – sie-
dziba władz samorządowych, gdzie wytyczane są
plany i zadania warunkujące rozwój społeczno-
gospodarczy gminy.

Okres 20 lat samorządu to czas intensywnego
rozwoju gminy, w tym szczególnie infrastruktury
technicznej. Efektem podejmowanych działań są
52 km wybudowanych dróg o nawierzchni bitu-
micznej, kanalizacja deszczowa oraz ulepszona na-
wierzchnia dróg wewnętrznych. Gmina posiada
ukończoną sieć wodociągową i telefoniczną.

W ramach inwestycji ekologicznych zbudowano
sieć gazową z przyłączami do 6 miejscowości, zmo-
dernizowano kotłownie na gazowe w placówkach

oświatowych i obiektach użyteczności publicznej.
Ruszyła budowa gminnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Grzebsk oraz budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej z podłączeniem do mławskiej oczysz-
czalni ścieków. Unormowano gospodarkę odpadami.

Ponadto pozyskano środki zewnętrzne na od-
nowę wsi: budowę parkingów, chodników, placów
zabaw. Po wejściu w życie reformy oświatowej pod-
wyższono standardy obiektów dydaktycznych.
Gruntownie zmodernizowano 4 szkoły podstawo-
we i wyposażono je w zaplecze internetowe, zbu-
dowano gimnazjum, halę sportową, zespoły boisk
przy szkołach. Trwa rozbudowa zaplecza sporto-
wo-rekreacyjnego, które ma służyć całemu spo-
łeczeństwu gminy.

Stałe rozwijana infrastruktura niweluje róż-
nice w jakości życia mieszkańców gminy i miast.
Rolnicy podejmują nowe inwestycje w swoich go-
spodarstwach, aby śmiało mogli ze swoimi pro-
duktami konkurować na unijnym rynku.

Okres działalności samorządu przyniósł har-
monijny i zrównoważony rozwój gminy Wieczfnia
Kościelna. Dzięki temu to nowoczesna gmina, przy-
jazna przedsiębiorczości i osadnictwu, wyróżnia-

jąca się dobrym stanem środowiska przyrodniczego
oraz aktywnym i zintegrowanym społeczeń-
stwem.

GMINA WIEJSKA 
WIECZFNIA KOŚCIELNA

Urząd 
Gminy 

Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna

06-513 Wieczfnia Kościelna
tel. (23) 654 00 36
fax (23) 654 00 50

wieczfnia_koscielna@gminy.pl
www.bip.wieczfnia.akcessnet.net

Gimnazjum im. Jana Pawła II
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Gmina Zaręby Kościelne położona jest
w malowniczym zakolu rzeki Brok na Wy-
soczyźnie Mazowieckiej, w północno-
wschodniej części województwa, około

20 km od Ostrowi Mazowieckiej – siedziby powiatu.
Gmina zajmuje obszar 88,9 km kw., który za-

siedla 3955 mieszkańców. W skład administracyjny
gminy wchodzi 31 sołectw, utworzonych z 33 miej-
scowości. Fundamentem i ostoją gminy jest rol-
nictwo, z dominującą uprawą zbóż i ziemniaków.

W początkowym okresie rozwoju samorząd-
ności, w latach 1990–1998, zadania inwestycyjne
realizowane były w małym zakresie. Dopiero po
zmianie władz samorządowych, dzięki dużemu za-
angażowaniu wójta oraz mieszkańców gminy, na-
stąpił dynamiczny rozwój infrastruktury na jej te-
renie. Prowadzona jest odpowiednia polityka fi-
nansowa, co przekłada się na poprawę życia
mieszkańców. Samorząd stara się w jak najwięk-
szym stopniu kształtować warunki dla rozwoju spo-
łecznego i gospodarczego gminy.

Gmina Zaręby Kościelne to obszar o dużej toż-
samości kulturowej i bogatej historii. Do obiektów
reprezentujących wysoką wartością kulturową na-
leżą dwa kościoły parafialne: oraz zabytkowy
cmentarz parafialny w Zarębach Kościelnych i cmen-
tarz w Złotorii. Oprócz licznych zabytków archi-
tektury, zwłaszcza drewnianej, oraz godnych
uwagi kapliczek, figur i krzyży na terenie gminy znaj-
duje się wiele stanowisk archeologicznych.

Uwagę zwraca też środowisko naturalne
oraz przyroda, będąca jednym z elementów wpły-
wających na atrakcyjność gminy. Wzdłuż rzeki Bug
rozciąga się Nadbużański Park Krajobrazowy,
gdzie malownicze zakola rzeki zachęcają ludzi do
czynnego wypoczynku. Walory naturalne pozwa-
lają gminie zaistnieć w ramach obszaru funkcjo-
nalnego „Zielone Płuca Polski”.

Gmina została doceniona w rankingu samo-
rządów w 2005 roku, zajmując 45. miejsce
wśród najlepszych 100 gmin w Polsce pod wzglę-
dem pozyskiwania środków unijnych oraz tempa
wzrostu dochodów. W 2008 roku otrzymała wy-
różnienie w rankingu Mazowiecka Gmina Roku.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych
zrealizowanych przez samorząd na łączną kwotę
18.318.359 zł należą: budowa budynku hydroforni
(1994 rok; 175,057 zł) i garaży OSP Zaręby
(2005 rok; 205,742 zł), modernizacja budynku bi-
blioteki (2006 rok; 979,892 zł), remont i rozbu-
dowa świetlicy w Chmielewie wraz z zagospoda-
rowaniem terenu (2008 rok; 644,889 zł), mo-
dernizacja i asfaltowanie dróg gminnych (55,12 km
w latach 1997–2009;8 813,431 zł), przygoto-
wanie oświetlenia ulicznego (1999–2009;
502,169 zł). Ponadto przebudowano centrum miej-
scowości Zaręby Kościelne (2009 rok; 825,776 zł),
wybudowano parking przy urzędzie gminy

(2006 rok; 143,482 zł) i most w Gaczkowie
(2007 rok; 824,634 zł). W latach 1990–2009
wykonano sieć wodociągową wraz z SUW i przy-
łączami (831 szt. o długości 94 374 mb;
4,037,170 zł), a w latach 2001–2007 utworzono
6 boisk sportowych (264,959 zł). 50 tys. zł wy-
dano na zakup 13 nowych przystanków autobu-
sowych, 27,487 zł na huśtawki przeznaczone na
zagospodarowanie placów zabaw, 68,673 zł na
sprzęt ratowniczo-techniczny dla OSP i 311.350 zł
na zakup 3 samochodów pożarniczych dla OSP
(w latach 2000–2009) oraz 97,063 zł na sprzęt
gospodarki komunalnej (w latach 1991–2009).

Władze gminy są niezwykle zaangażowane
w rozwój edukacji. Na funkcjonowanie placówek
oświatowych poniesiono wydatki w kwocie
2,952,883 zł, spożytkowane na zakup autobusów
szkolnych w 2004 i 2007 roku (715 286 zł),
oczyszczalnię ścieków w 2000 roku (146 523 zł),
boisko sportowe przy Publicznej Szkole Podsta-

wowej w Zarębach Kościelnych w 2005 roku
(241 985 zł) oraz prace w zakresie infrastruktury
obiektów dydaktycznych: modernizację oddziałów
przedszkolnych (587 909 zł) i kuchni przy szkole
podstawowej w 2005 roku (53 031 zł) oraz ogro-
dzenia przy Szkole Podstawowej w 2009 roku
(66 064 zł), rozbudowę budynku gimnazjum
w 1999 roku (964 085 zł) i remont dachu
w 2006 roku (178 000 zł).

GMINA WIEJSKA 
ZARĘBY KOŚCIELNE

Urząd Gminy 
w Zarębach 
Kościelnych
ul. Kowalska 14

07-323 Zaręby Kościelne
tel. (86) 270 60 04
fax (86) 270 62 00

ugzar@post.pl
www.zareby-kosc.pl

Kościół poklasztorny pw. Najświętszego Imienia Jezus i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza 

Budynek Urzędu Gminy Zakola Bugu



Marszałek: Józef Sebesta

Wojewoda: Ryszard Wilczyński

Powierzchnia województwa: 9412 km kw.

Gęstość zaludnienia: 110 osób/km kw.

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51,7, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48,3

Liczba miast: 35, w tym 1 miasto na prawach powiatu

Liczba powiatów: 12, w tym 1 grodzki i 11 ziemskich

Liczba gmin: 71, w tym 3 miejskie, 36 wiejskich, 32 miejsko-wiejskie

Wielkość gruntów pod inwestycje: około 300 ofert inwestycyjnych, w tym około 200 terenów inwestycyjnych greenfield 
i około 100 obiektów inwestycyjnych brownfield o łącznej powierzchni 4 447, 48 ha

Port lotniczy: lokalny, planowany w Kamieniu Śląskim

Średni dochód na głowę mieszkańca: 25,6 tys. zł (PKB na 1 mieszkańca w 2007 roku)

Stopa bezrobocia: 12,6 proc. (stan na koniec grudnia 2009 roku)

Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: w latach 2004–2006 – około 1,21 mld zł; w latach 2007–2009 – około 6,61 mld zł

Nakłady przeznaczane na działalność B+R: 0,14 proc. PKB (2007 rok)

Główne rynki inwestujące na terenie województwa: niemiecki, holenderski (łącznie około 70 proc. wartości kapitału zagranicznego 
zaangażowanego w województwie)

WOJEWÓDZTWO 
OPOLSKIE

Dane statystyczne
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Regiony partnerskie: Autonomiczna Wspólnota Galicji (Hiszpania), Region Bazylikata (Włochy), Komitat Fejer (Węgry), 
Nadrenia Palatynat (Niemcy), Obwód Iwano-Frankiwsk (Ukraina), Kraj Ołomuniecki (Czechy), 
Burgundia (Francja), Nadrenia-Palatynat (Niemcy), Kraj Środkowoczeski (Czechy), 
Kraj Związkowy Styria (Austria), Południowy Tyrol (Włochy), Okręg Arad (Rumunia)

Wiodące gałęzie gospodarki: przemysł: chemiczny, spożywczy, materiałów budowlanych, metalowy, koksownictwo 
i energetyka, meblarstwo

Posiadane SSE: podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych: Wałbrzyskiej, Katowickiej i Starachowickiej

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Śląska 

i Wspierania Inicjatyw Lokalnych, Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, 
Izba Gospodarcza Śląsk, Opolski Park Naukowo-Technologiczny, Nyska Izba Gospodarcza

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: BOT Elektrownia Opole SA, ZA Kędzierzyn SA GK, ZA Kędzierzyn SA, FAIU Famet SA, 

Nowa Itaka sp. z o.o., Hart sp. z o.o., PMUE Remak, Zakład Techniczno-Budowlany 
Polbau sp. z o.o., PHU Agro-As, APC Europ Polska sp. z o.o.

zagraniczni: Cadbury Polska (Skarbimierz), Cadbury Wedel (Skarbimierz), Marcegaglia (Kluczbork), 
Kronospan Holding Limited (Strzelce Opolskie), Bioagra (Nysa), VELUX Group (Namysłów), 
Keiper (Skarbimierz), Danone – Nutricia (Opole), Zott (Opole), Górażdże – Heidelberg (Gogolin), 
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica – Bungee Limited (Brzeg), Tower Automotitive (Opole), 
Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” – ArcelorMittal, BorsodChem Rt. – Petrochemia Blachownia SA

Roczna liczba turystów odwiedzających region: ponad milion

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka aktywna, kwalifikowana, kulturowa, zamki i pałace

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Dinopark – Jurapark w Krasiejowie; Moszna – zamek, park stadnina koni; 
Góra św. Anny – bazylika, muzeum, rezerwat przyrody i park krajobrazowy; 
Kamień Śląski – pałac, Sebastianeum Silesiacum, sanktuarium św. Jacka; Opole – zoo, 
Muzeum Wsi Opolskiej, zabytki; Brzeg – Zamek Piastów Śląskich; Nysa – Twierdza Nysa, 
zabytki, Jezioro Nyskie

Zabytkowy Park w Pokoju
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Powiat nyski, leżący w granicach dawnego
Księstwa Nyskiego, w południowo-za-
chodniej części województwa opolskiego,
posiada ponad osiemsetletnią historię.

Księstwo Nyskie posiadało dobre warunki rozwo-
ju ekonomicznego: żyzne ziemie, górnictwo złota,
srebra i miedzi. Z tego okresu na terenie powia-
tu do dziś przetrwały relikty eksploracji, a przez
stare szyby, sztolnie i wyrobiska biegnie dzisiaj ozna-
kowany szlak „Złotych Górników”.

Powiat nyski to region o ogromnym potencjale
turystycznym. Na odcinku około 70 km graniczy
on z Republiką Czeską. Wejście Polski i Czech do
strefy Schengen zatarło granice, otwierając licz-
ne możliwości rozwoju turystyki transgranicznej.
Dogodne połączenia drogowe, osobowe i kolejowe
oraz powiązana sieć turystycznych szlaków pieszych
i rowerowych przyczyniają się do aktywnej wymiany
polsko-czeskiej.

Południową granicę powiatu wyznaczają Góry
Opawskie – najdalej na wschód wysunięte pasmo
Sudetów i niezwykły obszar, na którym powstał Park
Krajobrazowy „Góry Opawskie” i trzy rezerwaty
przyrody. Można tu aktywnie wypocząć, prze-
mierzając oznakowane szlaki piesze i rowerowe. Wy-
sunięte na północ powiatu lasy należące do Borów
Niemodlińskich to idealne miejsce do zbierania runa
leśnego podczas wędrówek. Zmotoryzowanych tu-

rystów ucieszy oznakowany szlak samochodowy po-
wiatu, wyznaczający wiele ciekawych obiektów ar-
chitektonicznych, przyrodniczych i rekreacyjnych
na trasie wiodącej od przejścia granicznego Pacz-
ków/Bily Potok, poprzez Paczków, Otmuchów,
Nysę, Głuchołazy do przejścia granicznego Konra-
dów/Zlaté Hory. Na terenie powiatu istnieje tak-
że sieć tras rowerowych (w pięciu kolorach) oraz
nowo oznakowana trasa rowerowa „Szlakiem cza-
rownic”, przebiegająca przez miejsca związane z hi-
storią procesów czarownic. Atutem ziemi nyskiej
są jeziora Nyskie i Otmuchowskie oraz Zalew
Paczkowski. Piaszczyste plaże, liczne przystanie
i dobrze rozwinięta baza gastronomiczno-noclego-
wa tworzą doskonałe warunki do wypoczynku.

Oprócz walorów przyrodniczych interesujące
są fortyfikacje, stanowiące niegdyś o potędze Twier-
dzy Nysa. Obecnie odbywa się tu wiele imprez cy-

klicznych, jak Metalowa Twierdza czy Dni Twierdzy
Nysa. Z historią regionu zapoznają także trzy mu-
zea: regionalne w Nysie, gazownictwa w Paczko-
wie i Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Wszystko to wzbogaca chwile spędzone na zie-
mi nyskiej. Najlepsze jednak pozostaje do odkry-
cia...

POWIAT NYSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Nysie
ul. Moniuszki 9-10

48-300 Nysa
tel. (77) 408 50 00
fax. (77) 408 50 70

starostwo@powiat.nysa.pl
www.powiat.nysa.pl

Biskupia Kopa

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Lato Kwiatów w Otmuchowie, Dni Twierdzy Nyskiej w Nysie, 

Muzyczne Święto Kwitnącej Azalii, Międzynarodowy Festyn Rycerski w Byczynie, 
Międzynarodowe Targi Turystyczne w Stronę Słońca w Opolu, 
Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd „Art Cup” w Zakrzowie, Opolskie Konfrontacje Teatralne

Baza hotelowa: 31 obiektów hotelowych, w tym 5 skategoryzowanych w 2009 roku

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

�

Jezioro Nyskie Fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Nysie



Pierwsze wzmianki o miejscowościach po-
wiatu opolskiego pochodzą sprzed ponad
ośmiuset lat. Ziemia opolska należała do
Piastów, potem przeszła w ręce czeskie,

następnie zarządzali nią Habsburgowie, później Pru-
sy. Dziś leży w granicach państwa polskiego. 

Powiat opolski jest największym obszarowo po-
wiatem w województwie opolskim. Położony w jego
centralnej części zajmuje 1587 km kw., które
w 3 miastach: Niemodlinie, Ozimku, Prószkowie
oraz 10 gminach wiejskich: Chrząstowicach, Dą-
browie, Dobrzeniu Wielkim, Komprachcicach,
Łubnianach, Murowie, Popielowie, Tarnowie Opol-
skim, Tułowicach, Turawie, zamieszkuje 135 tys.
osób.

Powiat wyróżnia się pokaźną liczbą podmiotów
gospodarczych, które w dużej części korzystają
z kapitału zagranicznego. Do największych zakła-
dów pracy należą Elektrownia Opole, Lhoist Pol-
ska – producent wapna i wyrobów wapienniczych,
stocznia rzeczna Navistor, Norgips – systemy su-
chej zabudowy. Poza tym funkcjonują tu cegielnie,
kopalnie odkrywkowe surowców drogowych, sta-
wy hodowlane i cały szereg dobrze rozwijających
się zakładów usługowych i wytwórczych.

Powiat przecinają główne arterie komunika-
cji samochodowej, z autostradą A4 włącznie, i ko-
lejowej. Po uregulowaniu Odry rozwinął się także
transport wodny.

Niemal 45 proc. powierzchni powiatu zajmu-
ją lasy. Drzewostan na terenie gmin Komprachcice,
Niemodlin, Prószków, Tułowice, Dąbrowa jest
pozostałością pradawnej Puszczy Śląskiej. By
chronić zwarty kompleks leśny, powołano obszar
krajobrazu chronionego pod nazwą Bory Niemo-
dlińskie. W gminach: Popielów, Murów, Łubniany,
Turawa i Chrząstowice rozległy kompleks leśny two-
rzą Lasy Stobrawsko-Turawskie, oferujące do-
skonałe warunki bioklimatyczne i bioterapeu-
tyczne.

Pod koniec epoki lodowcowej silnie wiejące wia-
try wywiewały piasek ze słabo porośniętych two-
rów polodowcowych i wyższych tarasów rzecznych,
przenosząc go na wydmy. W wyniku tego proce-
su 13 tys. lat temu w północnej i wschodniej czę-
ści powiatu powstały 20–30-metrowe pagórki wy-
dmowe. Największe na całym Śląsku obszary wy-
dmowe występują w gminach: Murów, Łubniany,
Popielów i Turawa. Na terenie Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego zanotowano 48 prawnie

chronionych i około 130 rzadkich gatunków roślin.
W Prószkowie i Lipnie można znaleźć stare arbo-
reta porośnięte roślinnością ze wszystkich stref
klimatycznych świata.

Równinny teren powiatu opolskiego, zaplecze
turystyczne w postaci akwenów otwartych, ba-
senów (Suchy Bór, Tułowice, Lipno), ścieżek ro-
werowych, wytyczonych i oznaczonych szlaków tu-
rystycznych, rozwiniętej bazy noclegowej i ga-
stronomicznej sprzyjają rozwojowi turystyki. Du-
żym walorem tej ziemi są dobrze zachowane i utrzy-
mane zabytki: drewniane kościółki, między innymi
w Kolanowicach, Czarnowąsach, Zakrzowie Tu-
rawskim, Bierdzanach, Dobrzeniu Wielkim, zamki
i pałace w Tułowicach, Prószkowie, Turawie, Nie-
wodnikach, Naroku, Karczowie, Dąbrowie, zabytki
kultury technicznej: fragment huty żelaza z XIX wie-
ku w Zagwiździu, najstarszy w Europie żelazny most
wiszący w Ozimku, pozostałości księgozbioru
pierwszej w Europie Akademii Rolniczej w Prósz-
kowie, a w Krasiejowie skamieliny najstarszych na
świecie dinozaurów i innych gadów triasowych.

Powiat opolski zaprasza, zawsze otwarty dla
gości i przyjazny dla zamierzających się tu osiedlić
i pracować.

POWIAT OPOLSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Opolu
ul. Piastowska 14

45-082 Opole
tel. (77) 441 40 60
fax (77) 441 40 61

starostwo@powiatopolski.pl
www.powiatopolski.pl

Arboretum w Prószkowie – kaktusiarnia

Staw w Nowej Kuźni – rezerwat wodny Arboretum w Prószkowie – al. zakochanych
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Marszałek: Zygmunt Cholewiński

Wojewoda: Mirosław Karapyta

Powierzchnia województwa: 17 845 km kw.

Gęstość zaludnienia: 118 osób/km kw.

Ludność ogółem: 2 101 859 (stan na 30.09.2009 roku) 

Liczba miast: 49

Miasta na prawach powiatu: 4

Liczba powiatów: 21

Liczba gmin: 160, w tym 16 miejskich, 111 wiejskich, 33 miejsko-wiejskie

Wielkość gruntów pod inwestycje (w SSE): 1682 ha

Port lotniczy: Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

Średni dochód na głowę mieszkańca: 791,27 zł (2008 rok, dane z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie)

Stopa bezrobocia: 15,5 proc.

WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE

Dane statystyczne
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Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: w ramach funduszy przedakcesyjnych i pozostałych instrumentów polityki strukturalnej 
dostępnych w latach 1999–2003 – 226, 81 mln euro; w ramach instrumentów polityki 
strukturalnej dostępnych w latach 2004–2006 – 469,09 mln euro; cała kwota Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 1136 mln euro; w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 
– 254,46 mln euro (wartość dofinansowania z UE w zawartych umowach z beneficjentami 
na dzień 31 stycznia 2010 roku)

Kwoty środków unijnych zaangażowanych 
w poszczególne Programy Operacyjne: PO IG – 455 876 720,66 zł – jest to kwota zmienna ze względu na podpisywanie umów 

z kolejnymi beneficjentami programu (projekty miękkie bez projektów indywidualnych, 
które są teraz na etapie składania dokumentacji konkursowej bądź podpisywania umów); 
PO IŚ – 633 273 183,46 zł – jest to kwota zmienna ze względu na podpisywanie umów 
z kolejnymi beneficjentami programu; w ramach Programu Polski Wschodniej – 436 707 746,30 zł
(stan na 31.12.2009 roku); w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wyniku 
51 konkursów podpisano łącznie 1008 umów na kwotę 723 027 160 zł 
(stan na 10.02.2010 roku)

Nakłady przeznaczone na działalność B+R: w 2008 roku wyniosły 177,4 mln zł, w tym nakłady bieżące 116,3 mln zł

Główne rynki inwestujące na terenie województwa: niemiecki, ukraiński, amerykański, włoski 

Regiony partnerskie Region Friuli Venezia Gulia (Republika Włoska), Region Molise (Republika Włoska), 
Kraj Preszowski (Republika Słowacka), Obwód Saratowski (Federacja Rosyjska), 
Obwód Lwowski (Ukraina), Obwód Wołyński (Ukraina), Kraj Koszycki (Republika Słowacka), 
Obwód Iwanofrankowski (Ukraina), Obwód Odeski (Ukraina), Kraj Zlinski (Republika Czeska), 
Obwód Tarnopolski (Ukraina)

Wiodące gałęzie gospodarki: lotniczy, gumowy, chemiczny, motoryzacyjny, elektromaszynowy, hutniczy, IT, 
energetyczny oraz przetwórstwo spożywcze

Posiadane SSE: Euro-Park Mielec, Euro-Park Wisłosan, Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego, 
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA 

w Mielcu, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR SA, Tarnobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA, Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Podkarpacka Izba 
Gospodarcza, Towarzystwo ALTUM – Rzeszów, Podkarpacki Klub Biznesu

Ważniejsi inwestorzy
krajowi Bać – Pol SA, PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o., Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” SA, 

Nowy Styl Krosno Sp. z o. o., Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” SA, Handlopex SA

zagraniczni MTU Aero Engines, Borg Warner Turbo Systems, United Technologies Corporation, 
Sikorsky Aircraft, Goodrich Corporation, Hispano Suiza Polska, Goodyear, Nestle, 
Valeant Pharmaceuticals International

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 2,1 mln turystów krajowych oraz 0,5 mln zagranicznych

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka aktywna, kulturowa i uzdrowiskowa

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Bieszczady, Rzeszów – podziemna trasa turystyczna, Muzeum Zamek w Łańcucie, 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Zespół Zamkowo-Pałacowy w Baranowie Sandomierskim

Ważniejsze imprez cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Wielokulturowy Festiwal Galicja, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku, 

Rajd Rowerowy „Śladami Przygód Dobrego Wojaka Szwejka”, Ogólnopolskie Dni Flisactwa 
w Ulanowie, Kermesz Łemkowski w Olchowcu (tradycje łemkowskie)

Miasta/obiekty wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO: kościół w Haczowie, zespół kościelno-plebański w Bliznem. Ponadto na terenie województwa 

podkarpackiego znajduje się Trójstronny Rezerwat Biosfery – Karpaty Wschodnie

Baza hotelowa: 93, 11 hoteli otwartych w 2009 roku

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
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Powiat dębicki to nie tylko region przemy-
słowo-rolniczy, ale również teren ciekawy
pod względem przyrodniczo-krajobrazo-
wym. Przepiękne lasy – skupiska wynio-

słych buków, objęte ochroną osobliwości fauny
i flory, czyste środowisko naturalne, a nade wszyst-
ko cisza i spokój czynią go atrakcyjnym turystycznie.

Powiat oferuje odwiedzającym piesze szlaki tu-
rystyczne, trasy rowerowe sprzyjające turysty-
ce górskiej, gospodarstwa agroturystyczne oraz
baseny i naturalne akweny wodne. Na uwagę za-
sługuje oryginalna oferta kulturalna. Przy wspar-
ciu finansowym samorządu powiatowego odbywa
się tu corocznie jedyny tego typu w Polsce Festiwal
Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Polonia Semper
Fidelis” oraz Powiatowy Festiwal Piosenki Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Podajmy sobie
dłoń”. Ewenementem na skalę kraju są opery i wo-
dewile wystawiane od 10 lat przez amatorów
z prawdziwie mistrzowskim rozmachem. Za ich
sprawą mieszkańcom powiatu bliskie są dzieła Mo-
niuszki, Bogusławskiego, Verdiego czy Bizeta.
W kolejne weekendy października, w ramach Dni
Sztuki występują w Dębicy najwyższej klasy arty-
ści polskich scen muzycznych i teatralnych.

Korzystne położenie na głównym szlaku ko-
munikacyjnym, rozwinięte otoczenie biznesu oraz
polityka władz lokalnych sprawiają, że powiat
dysponuje dużym potencjałem gospodarczym. Nie
bez znaczenia dla rozwoju jego atrakcyjności go-
spodarczej i turystycznej jest troska samorządu
o dobry poziom infrastruktury transportowej, cze-
go przykładem jest szereg przedsięwzięć związa-
nych z odnową dróg powiatowych na łącznej dłu-
gości 180 km oraz odbudową 12 mostów.

Nie sposób mówić o rozwoju bez inwestycji
w edukację. Powiat dębicki w minionych latach ko-
ordynował programy stypendialne dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów na łączną kwo-
tę 4 900 000 zł, realizował sportowe inwestycje
oraz wykazywał szczególną dbałość o poziom
kształcenia zawodowego, budując warsztaty szkol-
ne przy Zespole Szkół w Brzostku i oddając do użyt-
ku spejalistyczne pracownie zawodowe – obrabiarek
sterowanych numerycznie i diagnostyki samo-
chodowej w ZSZ nr 1 oraz pracownię elektroniczną
w ZS nr 2 w Dębicy. Zaplecze dydaktyczne pozwoliło
w 2009 roku zorganizować w powiecie XXXII edy-
cję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej. Ponadto w okresie dziesięciolecia
zmodernizowano halę sportową przy ZS nr 2 w Dę-
bicy, a od podstaw wybudowano 3 nowe: przy
LO w Pilźnie, przy I LO oraz przy ZSE w Dębicy. Sa-
morząd powiatowy, dofinansowując aktywność fi-
zyczną uczniów, może poszczycić się spektaku-
larnymi sukcesami – od wielu lat zajmuje I lub II miej-
sce we współzawodnictwie sportowym dzieci i mło-
dzieży na Podkarpaciu.

Samorząd angażuje się też w ochronę i pro-
mocję zdrowia, pomoc rodzinie oraz opiekę nad ludź-
mi starszymi. W minionym dziesięcioleciu kom-
pleksowej termomodernizacji poddano budynki

szpitala w Dębicy, wybudowano stację dializ oraz
powołano do życia oddziały psychiatryczne. Sto-
sownie do potrzeb rozbudowano Dom Pomocy Spo-
łecznej oraz Dom Dziecka „Hanka”w Dębicy. Za-
kupiono także samochód do przewozu osób nie-
pełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej
w Dębicy i Parkoszu.

Sukcesem radnych ostatniej kadencji i obec-
nego Zarządu Powiatu jest zakup i modernizacja
nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Dębi-
cy. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy powiatu otrzy-
mali sześciokondygnacyjny budynek o powierzch-
ni użytkowej 5,2 tys. mkw. – nowoczesny, przy-
jazny osobom niepełnosprawnym i zmotoryzowa-
nym, ze 150 miejscami parkingowymi, a co naj-
ważniejsze, stwarzający możliwość załatwienia
wszystkich spraw w jednym obiekcie.

Przed samorządem powiatowym jeszcze wie-
le wyzwań, ale potencjał ludzki ziemi dębickiej spra-
wia, że nie ma przedsięwzięć niemożliwych do zre-
alizowania.

POWIAT DĘBICKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Dębicy
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica

tel. (14) 680 31 00
fax (14) 680 31 36

info@powiatdebicki.pl 
www.powiatdebicki.pl

Nowy budynek Starostwa Powiatowego
w Dębicy

Szpital Powiatowy w Dębicy

Droga Słotowa

132

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



Usytuowany na wschodniej ścianie woje-
wództwa podkarpackiego powiat jaro-
sławski to region wielu możliwości. Stra-
tegiczne położenie w kontekście współ-

pracy ze Wschodem, dobrze rozwinięta infra-
struktura techniczna, znaczny potencjał produk-
cyjny i życzliwy klimat dla inwestorów to zaledwie
niektóre z jego atutów. Korzystna lokalizacja
przygraniczna na strategicznym szlaku komunika-
cyjnym – kolejowym i drogowym – sprawia, że po-
wiat spełnia istotną rolę w krajowym i międzyna-
rodowym systemie transportowym. Głównym
szlakiem drogowym przebiegającym przez teren po-
wiatu jest międzynarodowa trasa E 40, prowadząca
z Niemiec na Ukrainę i dalej do Rosji oraz na po-
łudniowy wschód Europy. Obok niej planowany jest
przebieg autostrady A4 Zachód–Wschód, której
ostatni odcinek na terenie Polski będzie prowadzić
właśnie przez powiat jarosławski i przetnie grani-
cę państwa w Korczowej.

Ziemia jarosławska to nie tylko miejsce do in-
westowania, lecz także do wypoczynku. Piękny,
urozmaicony krajobraz wzbogacają rzadkie okazy
fauny i flory oraz wysokiej klasy zabytki architek-
tury świeckiej i sakralnej. Rozległe kompleksy le-
śne zasobne w zwierzynę, czystą wodę i nieska-
żone powietrze oraz bogaty dorobek kultury ma-
terialnej i duchowej licznie przyciągają przyjezdnych,
którzy odnajdują tu idealne warunki do uprawia-
nia turystyki, sportów wodnych i zimowych, lot-
niarstwa, jazdy konnej, wędrówek pieszych i ro-
werowych, a korzystny mikroklimat-źródła wód mi-
neralnych w połączeniu z zalesionymi wzgórzami to
znakomita szansa dla rozwoju lecznictwa uzdro-
wiskowego.

Mimo ciągłego rozwoju infrastruktury tury-
stycznej, któremu sprzyjają niezaprzeczalne walory
przyrodnicze powiatu, jest to wciąż ogromny ry-
nek do zdobycia, stwarzający inwestorom szansę
na odniesienie sukcesu ekonomicznego. Gospo-
darcza przyszłość regionu związana jest również
z budową i rozwojem zakładów rolno-spożywczych
przetwarzających zdrową ekologicznie żywność.
Wiele tutejszych gmin posiada bogatą ofertę
kupna lub dzierżawy gruntów, działek budowlanych,
obiektów z pełną infrastrukturą, w których istnieje
możliwość rozwinięcia działalności usługowej, han-
dlowej czy produkcyjnej.

W gospodarce powiatu przemysł odgrywa
istotną rolę. Jak na region rolniczy przystało, do-
minuje branża spożywcza, a ponadto szklarska, dzie-
wiarska i metalowa. Najsłynniejsze przedsiębior-
stwa już przed laty zapracowały na swoją renomę
i znane są z wysokiej jakości wyrobów, tak w kra-

ju, jak i poza granicami. Dzięki inwestycjom po-
dejmowanym przez powiat jarosławski oraz jego
mieszkańców region ten staje się coraz bardziej
atrakcyjny, a inwestorom stwarza szanse, których
żal nie wykorzystać.

Młode społeczeństwo powiatu wymaga od sa-
morządu szczególnej troski o edukację. Szkoły śred-
nie i zawodowe na terenie powiatu oraz Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu kształcą
młodzież w wielu specjalistycznych kierunkach: eko-
nomicznym, rolniczym, spożywczym, odzieżowym,
drogowo-geodezyjnym, mechanicznym, ochrony
środowiska, budowlanym. Szkolnictwo powiatu za-
pewnia dobre wykształcenie młodzieży, a przed-
siębiorcom oferującym miejsca pracy – stały na-
pływ młodej, wykwalifikowanej kadry.

Korzystne położenie powiatu w bezpośrednim
sąsiedztwie Ukrainy oraz niedalekim Słowacji

stwarza szanse rozwoju współpracy transgra-
nicznej. Obecnie powiat aktywnie współpracuje
z Ukrainą, Słowacją, Niemcami, Litwą oraz Biało-
rusią. Ponadto wszczęto działania zmierzające do
wznowienia współpracy z Mołdawią.

POWIAT JAROSŁAWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław
tel. (16) 624 62 00 (centrala)

tel. (16) 624 62 13 (sekretariat)
fax (16) 624 62 49

www.starostwo.jaroslaw.pl

Drewniana zabudowa Pruchnika

Pejzaż Sanu z okolic Jarosławia
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Powiat jasielski leży w południowo-wschod-
niej części Polski. Od zachodu graniczy
z województwem małopolskim, a od po-
łudnia ze Słowacją.

W południowej części powiatu znajduje się
utworzony w 1995 roku Magurski Park Narodowy.
Ma on nieocenioną wartość przyrodniczą. Oprócz
krystalicznie czystej wody z górskich potoków oraz
świeżego powietrza, turystów urzeka niepowta-
rzalna przyroda malowniczych terenów Beskidu
Niskiego. Sieć dobrze oznakowanych szlaków tu-
rystycznych w znacznym stopniu ułatwia swobodne
poruszanie się po górskich traktach. Wędrując
ścieżkami południowej części powiatu nie sposób
przeoczyć,  tworzących niezwykły klimat tej czę-
ści Beskidu Niskiego, cerkwi oraz pozostałości po
opustoszałych i zniszczonych łemkowskich wsiach,
których ludność została wysiedlona w ramach Ak-
cji „Wisła”. Godne odwiedzenia są również kirkuty
i zbiorowe groby Żydów. Ludność ta niegdyś licz-
nie zamieszkiwała miejscowości powiatu jasiel-
skiego.

Ofertę turystyczną wzbogacają ośrodki jazdy
konnej, dzięki którym przez cały rok, prosto z sio-
dła można odkrywać piękno Ziemi Jasielskiej.
W okresie zimowym zaś organizowane są kuligi,

a dla miłośników sportów zimowych działa wyciąg
narciarski w Świątkowej Wielkiej.

Na terenie powiatu jasielskiego znajduje się
wiele obiektów architektury sakralnej. Pielgrzymi
z całej Polski przybywają do sanktuariów w Dę-
bowcu, Tarnowcu, Nowym Żmigrodzie oraz Skal-
niku. Cennymi, wartymi odwiedzenia kościołami
są również: jasielska Fara (XV w.), gotycki koś-
ciół w Trzcinicy (XV w.), modrzewiowy kościół
w Osieku Jasielskim (XIV w.) oraz kościół w Sta-
rym Żmigrodzie (XVI w.).

Dużą wartość historyczno-kulturową przed-
stawiają odnowione cmentarze z okresu I wojny
światowej oraz zbiorowe mogiły jeńców wojennych
pomordowanych w czasie II wojny światowej, bę-
dące pamiątką tragicznej historii tych terenów.

Idealnym miejscem do rodzinnego, sobotnio-
niedzielnego wypoczynku jest Park Rekreacji i Edu-
kacji Ekologicznej w Foluszu, który znajduje się
w otoczeniu Magurskiego Parku Narodowego. Po-
wstała w nim ścieżka edukacyjna, wzdłuż której na-
sadzono rzadkie karpackie rośliny. Dzięki temu park
idealnie nadaje się do przeprowadzania lekcji
przyrody, biologii i ekologii. Obok znajduje się plac
zabaw, boisko do piłki siatkowej oraz wiata z gril-
lem. Wszystko po to, by urozmaicić wypoczynek

turystom powracającym z wycieczki na pobliski
„Diabli Kamień”.

Na szczególną uwagę odwiedzających zasłu-
guje, znajdujący się niedaleko Jasła, unikatowy
w skali kraju skansen archeologiczny „Karpacka Tro-
ja” w Trzcinicy. Zrekonstruowane grodzisko sło-
wiańskie, jedno z najstarszych w Polsce, owiane
jest licznymi legendami i stanowi nie lada atrak-
cję archeologiczną, którą niewątpliwie należy zo-
baczyć.

Pomyślnie rozwijająca się współpraca powia-
tu jasielskiego z sąsiednimi samorządami owocu-
je m.in. sukcesywnie modernizowaną i rozbudo-
wywaną infrastrukturą drogową. To jeden z prio-
rytetów działania władz, mający na celu m.in. za-
pewnienie turystom komfortu podczas podróży po
tej części Podkarpacia.

W ostatnich latach współpraca z samorządami
ze Słowacji zaowocowała pozyskaniem środków na
realizację wspólnych projektów m.in. na budowę
obserwatorium astronomicznego w I Liceum Ogól-
nokształcącym w Jaśle, w ramach projektu „Kar-
packie Niebo” oraz remonty dróg przygranicznych,
którymi można dojechać m.in. do pobliskiego
Bardejowa, posiadającego wpisane na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO Stare Miasto.

POWIAT JASIELSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Jaśle
ul. Rynek 18

38-200 Jasło
tel./fax (13) 446 31 89
tel./fax (13) 448 34 10

starosta@powiat.jaslo.pl
www.powiat.jaslo.plKwietne łąki w Beskidzie Niskim

Park Rekreacji i Edukacji  Ekologicznej
w Foluszu

Karpacka Troja – inscenizacja ataku na osadę

Sanktuarium w Tarnowcu z lotu ptaka

Siedlisko bobrowe w Beskidzie Niskim

134

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE



Powiat leski położony jest w województwie
podkarpackim. Od strony południowej
graniczy ze Słowacją, wschodniej – z po-
wiatem bieszczadzkim, a zachodniej i pół-

nocnej – z powiatem sanockim. Powiat obejmuje
pełne historii i tradycji miasto Lesko, będące praw-
dziwą bramą i bazą wypadową w Bieszczady, oraz
najciekawsze i najbardziej atrakcyjne turystycznie
gminy w Bieszczadach: z jednej strony Solinę i Po-
lańczyk z zaporą i wspaniałym jeziorem, a z dru-
giej Cisną – mekkę turystyki górskiej. Tereny te za-
skakują unikalną przyrodą i fauną, stanowiąc wy-
jątkowo atrakcyjne miejsce dla każdego turysty za-
równo z Polski, jak i z zagranicy. Co najważniejsze
jednak, na obszarze powiatu leskiego istnieją
ogromne możliwości inwestowania, którym do-
datkowo sprzyja bliskość granic ze Słowacją i z Ukra-
iną. To wciąż tereny praktycznie dziewicze dla przed-
siębiorców. Rozwój infrastruktury w powiecie sprzy-
ja mieszkańcom, którzy swoje życiowe szanse wią-
żą z tym regionem. 

Powiat leski w rankingu inwestycyjnym sa-
morządów pisma „Wspólnota” na lata 2003–2005
i 2004–2006 zajął odpowiednio piąte i czwarte
miejsce. Niewielka, niebogata jednostka samo-
rządowa może pochwalić się takim osiągnięciem
w skali całego kraju, jest to więc niewątpliwie wy-
nik mogący być powodem do dumy. To zasługa rzut-
kości i chęci działania wykwalifikowanej kadry
urzędniczej, która z roku na rok z powodzeniem apli-
kuje o środki zewnętrzne, możliwe do przeznaczenia
na kolejne inwestycje. Dodatkowo w rankingach do-
tyczących wykorzystania środków zagranicznych
przez samorządy w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca i wydatków majątkowych ze środków za-
granicznych jako procent wydatków majątko-
wych ogółem powiat leski zajął odpowiednio szó-
ste i dziesiąte miejsce.

Zdecydowana większość przedsięwzięć in-
westycyjnych powiatu dotyczy infrastruktury
drogowej. To podstawowe działanie leskiego sta-
rostwa, z którego pragnie wywiązywać się jak naj-
lepiej. Do tej pory udało się wyremontować prze-
szło 60 km dróg. W 2006 roku zrealizowano za-
danie w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-
Białoruś-Ukraina, którego wartość wyniosła nie-
co ponad 4 mln zł. Wyremontowany został odci-
nek drogi o długości 8,263 km (Sakowczyk–Zawóz,
Sakowczyk–Werlas). Z kolei w 2007 roku wyko-
nano odwodnienia i umocnienia skarp drogo-
wych, a także regulację odcinka potoku w ciągu dro-
gi powiatowej Załuż–Lesko. W tym samym miej-
scu wyremontowano nawierzchnię drogi aż do gra-
nicy z powiatem sanockim. Tym samym zadbano
o otoczenie rezerwatu Góra Sobień, zapewniono
turystom odpowiedni dojazd do tego uroczego miej-
sca. Wartość inwestycji wyniosła prawie 1 mln zł.

Oprócz szeregu działań związanych z remon-
tem dróg powiat leski wspierał aktywnie swoje jed-
nostki, partycypując w kosztach różnego rodzaju
remontów i modernizacji. I tak między innymi
w ostatnich latach rozbudowano Liceum Ogólno-
kształcące w Lesku, zmodernizowano budynek

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Biesz-
czadnik” oraz dokonano szeregu remontów w le-
skiej bursie szkolnej. Wymienione inwestycje to tyl-
ko niewielka część działań, które podjęto w ciągu
ostatnich lat funkcjonowania powiatu leskiego.

Obecnie, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, planuje się wykonanie części wie-
loletniego programu inwestycyjnego, dotyczącej
przebudowy drogi powiatowej Berezka–Bereżni-
ca Wyżna–Górzanka o planowanej wartości oko-
ło 2,3 mln zł. W ramach tego samego programu
w 2009 roku zrealizowano inwestycję przebudo-
wy drogi Tyrawa Wołoska–Wańkowa. Wartość ca-
łego zadania wyniosła ponad 2,5 mln zł.

POWIAT LESKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Lesku
ul. Rynek 1

38-600 Lesko
tel. (13) 469 71 24
fax (13) 469 7130

starostwolesk@home.pl
www.powiat-leski.pl

Zamek Kmitów w Lesku

Uzdrowisko Polańczyk
– widok z lotu ptaka

Baligród – widok na pasmo
górskie Łopiennika i Durnej

Fot. Starostwo Powiatowe w Lesku

Fot. J. Joniak Fot. IT Baligród
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Powiat lubaczowski obejmuje swoim zasię-
giem północno-wschodnią część Płasko-
wyżu Tarnogrodzkiego oraz południowo-
-wschodnią część Roztocza. Jego po-

wierzchnia wynosi 1308 km kw., a zamieszkuje go
około 60 tys. mieszkańców. W skład powiatu wcho-
dzą gminy: Lubaczów miasto, Lubaczów gmina, Cie-
szanów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy oraz
Narol i Horyniec-Zdrój, które w całości położone
są na Roztoczu.

Powiat lubaczowski obejmuje osobliwe regiony
geograficzne, takie jak: Lasy Sieniawskie i Pusz-
cza Solska, gdzie można spotkać zwierzynę łow-
ną, rzadkie gatunki ptaków, gadów i roślin. Naj-
piękniejsze, najbardziej naturalne obszary leśne zo-
stały objęte ochroną w formie parków krajobra-
zowych, rezerwatów przyrody i użytków ekolo-
gicznych. Wybitne walory turystyczne reprezentuje
region Roztocza Wschodniego z największymi
wzniesieniami w granicach Polski, między innymi:
Długi Goraj o wysokości 391 m n.p.m. i nieco niż-
szy Wielki Dział.

Powiat lubaczowski ma swój specyficzny cha-
rakter, ukształtowany przez środowisko przyrod-
nicze oraz bogate dziedzictwo kulturowe. Jest on
postrzegany głównie jako kraina rolnicza i rejon
o atrakcyjnych walorach rekreacyjno-turystycz-
nych, a także uzdrowiskowych. W Horyńcu-Zdro-
ju występują wody o doskonałych właściwościach
leczniczych oraz duże pokłady borowiny, które są
niezwykle skuteczne w leczeniu chorób reuma-
tycznych i schorzeń narządów ruchu. Funkcjonu-

ją tu trzy sanatoria, które świadczą szeroką
gamę zabiegów leczniczych.

W malowniczy pejzaż powiatu wpisują się licz-
ne zabytki architektoniczne, poświadczające o bo-
gactwie historycznym ziemi lubaczowskiej, takie jak:
urokliwe kościoły i cerkwie, grodziska, dwory i kur-
hany, ciekawe przydrożne kapliczki, krzyże i pomniki
nagrobne, stanowiące niepowtarzalne dziedzictwo

kamieniarstwa bruśnieńskiego, czy bunkry będą-
ce pozostałością po tak zwanej Linii Mołotowa.

Każdy, kto zechce tu przyjechać i wypocząć,
na pewno znajdzie dla siebie coś ciekawego i za-
wsze może liczyć na szczerą gościnność. Miesz-
kańcy tej ziemi także chętnie oferują pomoc in-
westorom zamierzającym realizować tutaj swoje
przedsięwzięcia.

POWIAT LUBACZOWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Lubaczowie
ul. Jasna 1

37-600 Lubaczów
tel. (16) 632 87 00
fax (16) 632 87 00

starostwo@lubaczow.powiat.pl
www.lubaczow.powiat.pl

Radruż – Cerkiew

Uzdrowisko Horyniec-Zdrój

Zespół Szkół w Lubaczowie Szpital Powiatowy
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Powiat łańcucki administracyjnie tworzą
miasto Łańcut oraz gminy: Łańcut, Bia-
łobrzegi, Czarna, Markowa, Rakszawa i Żo-
łynia.

Łańcut znany z arystokratycznej rezydencji
– zamku wzniesionego w 1. połowie XVII wieku, z
zachowanymi fragmentami fortyfikacji bastiono-
wych, przyciąga turystów z Polski i Europy. Naj-
piękniejsze wnętrza pałacu z XVIII i XIX wieku za-
chowały się z wyposażeniem w doskonałym stanie
i nadal zachwycają. Dużą atrakcją jest bogata ko-
lekcja ponad 120 pojazdów konnych, eksponowa-
na w oryginalnych wnętrzach: wozowni i stajniach
wzniesionych przez ostatnich właścicieli – Po-
tockich. W bezpośrednim otoczeniu pałacu znaj-
dują się: ogród włoski i różany, a także stary, ma-
lowniczy park w stylu angielskim, ze storczykar-
nią, pełną egzotycznych storczyków, sprowadza-
nych z różnych części świata.

Warto też zwiedzić Muzeum Miasta i Regio-
nu w odrestaurowanym Kasynie Urzędniczym, gdzie
znajduje się między innymi izba pamięci 10. Pułku
Strzelców Konnych z Łańcuta. Innymi obiektami mu-
zealnymi godnymi uwagi są: Oranżeria, Zameczek
Romantyczny oraz bogaty zbiór ikon pochodzących
z okresu XV–XX wieku.

W samym Łańcucie można odwiedzić kościół
Farny z cudownym obrazem Matki Boskiej Szka-

plerznej, dla której korony poświęcił Jan Paweł II
i ufundowaną przez Radę Powiatu Łańcuckiego ta-
blicę upamiętniającą pobyt w Łańcucie 31 sierp-
nia 1975 roku ks. kard. Karola Wojtyły. W daw-
nych zabudowaniach klasztoru oo. Dominikanów
mieści się Dom Wycieczkowy PTTK. Gmina Ży-
dowska opiekuje się barokową synagogą ufundo-
waną przez Lubomirskiego w 1761 roku, w któ-
rej wnętrzach zachowały się freski, autentyczna
bima oraz ocalałe macewy. Na terenie powiatu
znajduje się wiele obiektów pozostałych po byłej
Ordynacji Potockich, jak: dworek z Muzeum Go-
rzelnictwa w Łańcucie, modrzewiowy Pałacyk My-
śliwski w Julinie, stary spichlerz w Brzózie Stad-
nickiej.

Na Szlaku Zabytków Architektury Drewnia-
nej można zwiedzić Zagrodę-Skansen w Marko-
wej z przykładami budownictwa przysłupowego
z XIX wieku, obok pomnik rodziny Ulmów, która
podczas II wojny światowej została zmordowana
przez hitlerowców za ukrywanie Żydów. Sporą
atrakcją jest zagroda garncarska w Medyni Gło-
gowskiej, gdzie organizowane są jarmarki i warsz-
taty. Zabytkami architektury sakralnej są drew-
niane kościoły w Kosinie, Krzemienicy i Soninie. Kul-
tura i przyroda przenikają się wzajemnie, tworząc
doskonałe warunki do rekreacji i wypoczynku
w powiecie łańcuckim.

POWIAT ŁAŃCUCKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Łańcucie

ul. Mickiewicza 2
37-100 Łańcut

tel. (17) 225 70 00
fax (17) 225 69 70

starosta@powiat-lancut.com.pl
www.powiat-lancut.com.pl

Starostwo Powiatowe w Łańcucie

Fot. Robert Kochman

Powiat strzyżowski, w skład którego wcho-
dzi pięć gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec,
Strzyżów i Wiśniowa oraz jedno miasto
Strzyżów – stolica powiatu, położony

jest na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Dy-
nowskiego, rozdzielonych malowniczą doliną Wi-
słoka.

Na terenie powiatu znajdują się unikatowe ob-
szary przyrodnicze, między innymi Czarnorzecko-
-Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz obszary chro-
nionego krajobrazu: Sędziszowsko-Strzyżowski
i Hyżnieńsko–Gwoźnicki, a także rezerwaty przy-
rody: Góra Chełm, Wielki Las i Herby.

Walory turystyczne powiatu podnoszą także
liczne zabytki kultury materialnej, wśród nich: drew-
niane kościoły i cerkwie, stanowiska archeologiczne,
zespoły fortyfikacji z okresu II wojny światowej
(Strzyżów i Stępina), ciekawe układy urbani-
styczne (Czudec, Strzyżów, Niebylec), zespoły
dworskie i pałacowo-parkowe oraz charaktery-
styczne dla Podkarpacia przydrożne kapliczki i krzy-
że. Na obszarze powiatu zlokalizowane są źródła
wód naturalnych, stosowane do produkcji wód mi-
neralnych (Lutcza, Stępina, Strzyżów). Projekto-
wane są też działania w celu wykorzystania od-
krytego w latach 80. obfitego źródła wód geo-
termalnych o wysokiej temperaturze w gminie Wi-
śniowa. Infrastrukturę turystyczną tworzą wycią-

gi narciarskie (Strzyżów, Gogołów), lodowisko
w Strzyżowie, kryte i otwarte kąpieliska (Strzy-
żów, Frysztak), oznakowane szlaki turystyczne,
ścieżki rowerowe i przyrodnicze oraz nowoczesne
zaplecze gastronomiczne.

Tradycyjną kulturę Pogórza kultywują liczne ze-
społy i grupy artystyczne, a coraz większa liczba
gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych
oferuje atrakcyjne, zdrowe produkty i usługi.
Przez cały rok odbywa się na tym terenie wiele cie-
kawych wydarzeń kulturalnych, sportowych i tu-
rystycznych, w tym najbardziej znane: Podkarpackie
Prezentacje „Agromania” (sierpień), rekonstruk-

cje historyczne bitew z okresu II wojny światowej
w Strzyżowie i Stępinie (sierpień, wrzesień),
spływ kajakowy „Przełomami Wisłoka” (czer-
wiec–lipiec), rajd narciarsko-pieszy (luty).

W ostatnich latach dzięki staraniom władz
powiatu i samorządów gmin udało się zrealizować
wiele projektów dofinansowanych niemal ze
wszystkich dostępnych programów pomocowych,
w tym unijnych. Do niewątpliwych sukcesów na-
leżą zadania dotyczące dróg powiatowych, obiek-
tów oświatowych, pomocy społecznej, ochrony
zdrowia. Podejmowane są też przedsięwzięcia z za-
kresu sportu, kultury, turystyki i inicjatywy na-
stawione na bezpośrednią pomoc mieszkańcom,
jak choćby programy stypendialne czy projekty ad-
resowane do osób długotrwale bezrobotnych i nie-
pełnosprawnych.

POWIAT STRZYŻOWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Strzyżowie
ul. Przecławczyka 15

38-100 Strzyżów
tel. (17) 276 50 00

fax (17) 276 50 00 wew.13
starostwo@strzyzowski.pl

www.strzyzowski.pl

Plenerowe gotowanie w wykonaniu
Domenico Mammolitiego w ramach
Podkarpackich Prezentacji
Agromania 2009 w Strzyżowie
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Powiat rzeszowski to 1176 km kw. po-
dzielonych pomiędzy 14 gmin otaczają-
cych stolicę województwa podkarpackie-
go – miasto Rzeszów. Są to tereny do-

skonałe zarówno pod względem inwestycyjnym, jak
i do zamieszkania, czy też do uprawiania różnych
form turystyki weekendowej.

Obszar powiatu położony jest w centralnej czę-
ści południowo-wschodniej Polski, na skrzyżowa-
niu głównych szlaków komunikacyjnych, w bliskiej
odległości od granicy z Ukrainą i Słowacją. Przez
jego teren przebiegać będzie autostrada A4 oraz
droga ekspresowa S19. Jest tu także port lotni-
czy w Jasionce, zwany przez pilotów „lotniskiem
dobrej pogody”, dysponujący jednym z najdłuższych
w Polsce pasów startowych, pozwalających na
przyjęcie każdego typu samolotu. Dużą rolę w roz-
woju tego terenu odgrywają przedsięwzięcia re-
alizowane w otoczeniu lotniska, takie jak utworzenie
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologiczne-
go Aeropolis, nastawionego głównie na rozwój za-
korzenionego w historii tych terenów przemysłu
lotniczego. Działają w nim już takie firmy, jak: MTU
Aero Engines Polska, BorgWarner Turbo & Emis-
sions Systems, OPTeam SA oraz spółki Ultratech,
Yanko i MasterProfi, które ściśle współpracują
z Centrum Zaawansowanych Technologii „Aeronet
– Dolina Lotnicza”. Inwestorzy zainteresowani są
tą częścią powiatu rzeszowskiego również dlate-
go, że tereny te włączono do Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Euro-Park Mielec.

Spośród tutejszych ofert inwestycyjnych wy-
różniają się tereny nagrodzone w konkursie
„Grunt na medal”: w 2007 roku był to 35-hek-
tarowy teren w Boguchwale, a w 2008 roku 94-
hektarowy teren w miejscowości Dąbrowa. Roz-

wojowi gospodarczemu tego terenu ma również
służyć przygotowywany przez powiat rzeszowski
projekt dotyczący wyposażenia w odpowiednią in-
frastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych
w Przybyszówce, Miłocinie i Pogwizdowie Nowym.

Od wielu lat na terenie powiatu rzeszowskiego
prężnie rozwija się produkcja oparta na lokalnych
tradycjach oraz zasobach naturalnych, na przykład:
produkcja wody mineralnej, produkcja wyrobów
z wikliny skupiona w „Wiklinowym zagłębiu”, czy
też rolnictwo dostarczające żywność znacznie czyst-
szą ekologicznie niż inne regiony Polski.

Tereny powiatu rzeszowskiego, charaktery-
zujące się czystym, nieskażonym powietrzem,
niepowtarzalnymi krajobrazami, ciekawą kulturą lu-
dową z licznymi zabytkami i legendami, są wspa-
niałym miejscem do uprawiania różnych form tu-
rystyki. Malownicze widoki, od Płaskowyżu Kol-
buszowskiego po Pogórze Karpackie, a także licz-
ne atrakcje, takie jak chociażby podróż kolejką wą-
skotorową Przeworsk–Dynów z najdłuższym w Eu-
ropie liczącym 602 m tunelem, pozostawiają nie-
zapomniane wrażenia.

Gospodarze powiatu oraz tworzących go
gmin dokładają wszelkich starań, by okolicznym

mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Pozyskują unij-
ne środki, remontują drogi, szkoły i ośrodki zdro-
wia. Wiele troski wkładają w poprawę warunków
życia ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Wyliczając ważniejsze osiągnięcia kolejnych za-
rządów i rad powiatu rzeszowskiego, na począt-
ku należałoby wymienić modernizację 329 km dróg,
budowę hospicjum onkologicznego „Sue Ryder”
w Górnie, likwidację 12 składowisk stłuczki szkla-
nej zawierających rtęć i zrekultywowanie znisz-
czonych terenów po byłych rzeszowskich Zakładach
Lamp Wyładowczych „Polam”. Władze powiatu
mogą poszczycić się także licznymi działaniami
w dziedzinie oświaty – wybudowaniem obiektu dy-
daktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dy-
nowie i hali widowiskowo-sportowej przy Zespo-
le Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miłocinie.
Znacznie rozbudowano także Zespół Szkół w So-
kołowie Małopolskim. Powiat rzeszowski jest tak-
że autorem pilotażowych w skali kraju przedsię-
wzięć, takich jak oddanie do użytku Centrum Ak-
tywizacji Bezrobotnych oraz utworzenie w ramach
pomocy rządu brytyjskiego pierwszego w Europie
Srodkowo-Wschodniej Ośrodka Doradztwa Indy-
widualnego Bezrobotnym Centrum Plus.

POWIAT RZESZOWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów
tel. (17) 867 14 62
fax (17) 867 19 80

starostwo@powiat.rzeszow.pl
www.powiat.rzeszow.pl

Pałac Wodzickich – Zespół Szkół w Tyczynie

Hospicjum Sue Ryder w Górnie

Fot. J. Nieroda
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Pod względem fizyczno-geograficznym gmi-
na Boguchwała należy do prowincji Karpaty
i Podkarpacie i makroregionu Pogórze Kar-
packie. Administracyjnie znajduje się w po-

wiecie rzeszowskim województwa podkarpackie-
go i graniczy z sześcioma innymi gminami: Świlczą,
Rzeszowem, Tyczynem, Lubenią, Czudecem i Iwie-
rzycami.

Gminę tworzy 10 miejscowości: miasto Bo-
guchwała, Lutoryż, Mogielnica, Racławówka, No-
sówka, Zarzecze, Niechobrz, Kielanówka, Zgłobień
i Wola Zgłobieńska, liczących łącznie prawie 18,5
tys. mieszkańców na powierzchnia 8 897 ha.

Stolica gminy – miasto Boguchwała – znajduje
się przy drodze krajowej nr 9, wiodącej w kierunku
granicy państwa polskiego ze Słowacją i przejścia
granicznego w Barwinku. Dogodne położenie ko-
munikacyjne czyni gminę łatwo dostępną dla tu-
rystów. Ważne znaczenie dla gminy ma również jej
lokalizacja na obrzeżach miasta Rzeszowa, będą-
cego stolicą województwa podkarpackiego.

Duże nadzieje na gospodarcze ożywienie gmi-
ny i przyciągnięcie inwestorów wiążą się z plana-
mi i zainteresowaniem Boguchwałą ze strony władz
Krakowskiego Parku Technologicznego, który sta-
ra się o stworzenie na 32 ha podrzeszowskiego mia-
steczka specjalnej strefy ekonomicznej. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, za pół roku
przedsiębiorcy będą mogli kupić tu atrakcyjne dział-
ki pod inwestycje i otrzymać ulgi podatkowe.

Zarząd KPT zainteresował się Boguchwałą na
prośbę tutejszych samorządowców, początkowo
podchodząc do pomysłu z dystansem. Spotkanie,
do jakiego doszło w Boguchwale w październiku,
dowiodło, że plany są ze wszech miar zasadne. Fir-
my wykazały zainteresowanie skorzystaniem z ulg
podatkowych, jakie umożliwia tworzenie strefy,
a prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w Rze-
szowie, będącej właścicielem większości terenu pod

planowaną inwestycję, wyraził aprobatę dla pro-
jektu.

Taki obrót spraw zaowocował podjęciem
przez zarząd KPT decyzji o tworzeniu w Boguchwale
specjalnej strefy ekonomicznej. Jednym z argu-
mentów „za” był teren tak zwanego „Wisłoczyska”
o znakomitym potencjale inwestycyjnym ze wzglę-
du na usytuowanie blisko Rzeszowa, bliskość
drogi krajowej nr 9 oraz fakt, że większość dzia-
łek należy do jednego właściciela.

– Od paru lat przygotowujemy teren „Wi-
słoczyska” z myślą o firmach. Opracowaliśmy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego,
w którym przeznacza się te ziemie pod usługi ko-
mercyjne. W planie wpisane jest nawet małe lot-
nisko dla awionetek. Jednak do stworzenia tu spe-
cjalnej strefy ekonomicznej udało nam się przeko-
nać dopiero Krakowski Park Technologiczny. I wresz-
cie sprawa ruszyła – mówi Wiesław Dronka, bur-
mistrz Boguchwały. A jest pilna, bo specjalne stre-
fy ekonomiczne można w Polsce tworzyć tylko do
2020 roku. Toteż prace przygotowawcze rusza-
ją pełną parą, a samorząd buduje i jeszcze w tym

roku odda drogę, która zapewnia dogodny dojazd
z krajowej „9” do wszystkich działek „Wisłoczyska”.

Krakowski Park Technologiczny specjalizuje się
w tworzeniu stref na terenach dużych aglomera-
cji miejskich, a do takich należy właśnie Rzeszów
i jego okolice. KPT prowadzi w tej chwili 19 pod-
stref w 17 gminach, w których stworzono miej-
sca pracy dla 9,5 tys. osób. Planowany pod Spe-
cjalną Strefę Ekonomiczną teren w Boguchwale,
który ma poszerzyć zasoby parku, został uznany
za najlepszy teren inwestycyjny województwa pod-
karpackiego w 2007 roku.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
BOGUCHWAŁA

Urząd 
Miejski

w Boguchwale
ul. Tkaczowa 134

36-040 Boguchwała
tel. (17) 875 52 00
fax (17) 875 52 09
um@boguchwala.pl

www.boguchwala.pl

MPZP – Wisłoczysko

Boguchwała z lotu ptaka
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Marszałek: Jarosław Zygmunt Dworzański

Wojewoda: Maciej Żywno

Powierzchnia województwa: 20 187 km kw.

Gęstość zaludnienia: 59 osób/km kw.

Ludność ogółem: 1 194 587 (grudzień 2008 roku)

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51,3 proc., 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48,7 proc.

Liczba miast: 36, w tym 3 miasta na prawach powiatu i 23 miasta na prawach gminy

Liczba powiatów: 17, w tym 3 grodzkie i 14 ziemskich

Liczba gmin: 118, w tym 13 miejskich, 82 wiejskie, 23 miejsko-wiejskie

Wielkość gruntów pod inwestycje: około 100 lokalizacji o różnej powierzchni (największy teren w gminie Suwałki: 100 ha, 
natomiast najmniejszy w gminie Łapy: 0,13 ha)

Średni dochód na głowę mieszkańca: 2 781,21 zł brutto (2008 rok)

Stopa bezrobocia: 9,7 proc. (2008 rok)

Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: w 2009 roku przekroczono plan wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2007–2013, określony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zgodnie
z którym województwo miało do wykorzystania 326 479 000 zł, a wykorzystano 336 680 694 zł.
Wartość dofinansowania UE wyniosła 235 097 089 zł, co oznacza, że wykonano 103 proc. 
rocznego planu. Obecnie realizowanych jest 385 projektów o wartości ponad 1,5 mld zł 
i wartości dofinansowania przeszło 870 mln zł

Nakłady przeznaczane na działalność B+R: 74,7 mln zł (2008 rok)

WOJEWÓDZTWO 
PODLASKIE

Dane statystyczne
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Regiony partnerskie: Dolna Austria (Austria), Obwód Grodzieński (Białoruś), Departament Saône-et-Loire (Francja), 
regiony: Alytuski Olicki, Mariampolski, Land Brandenburgia (Niemcy), Autonomiczna Republika Krym 
(Ukraina), Autonomiczna Prowincja Bolzano i Lombardia (Włochy)

Wiodące gałęzie gospodarki: sektor spożywczy, w szczególności przetwórstwo mleka, mięsa, drobiu oraz zbóż. 
Duże znaczenie w regionie mają również sektory: lekki, drzewny, budowlany i maszynowy.

Posiadane SSE: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w skład której wchodzą podstrefy: Suwałki, Ełk, Gołdap, 
Grajewo, Małkinia Górna, Białystok

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Agencja Rozwoju Regionalnego ARES SA w Suwałkach, Agencja Rozwoju Regionalnego SA 

w Łomży, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Suwałkach, Izba Przemysłowo-Handlowa, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Podlaski 
Klub Biznesu, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, Zrzeszenie Kupców, Producentów 
i Usługodawców, Business Centre Club, Centrum Promocji Podlasia

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: Barter SA, Adampol SA, Bialchem Group, Budimex Danwood, Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, POLMOS Białystok, Suempol sp. z o.o.

zagraniczni: IKEA (Szwecja), Intrum Justitia (Szwecja), ILC (Wielka Brytania), Forte Fabryka Mebli, 
Pfleiderer AG (Niemcy), CEDC Central European Distribution Corporation (USA), Tiltra 
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów (Litwa), Inwido AB Sokółka Okna i Drzwi (Szwecja), 
British-American Tobacco Polska SA

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 0,8 mln

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka aktywna

Sztandarowe atrakcje turystyczne: parki narodowe (Białowieski, Biebrzański, Narwiański, Wigierski), Augustów, Tykocin, 
fortyfikacje (Osowiec-Twierdza), Ośrodek Sportów Zimowych Szelment

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów, Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Cerkiewnej, Suwałki Blues Festival, Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym, 
Mistrzostwa Europy w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”

Miasta/Obiekty wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO: Puszcza Białowieska

Baza hotelowa: 54 hotele, w tym 1 otwarty w 2009 roku

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Bocian – przyjaciel Podlasia

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

141

Fot. Mateusz Zakrzewski, arch. Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim
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Położony w północno-zachodniej części wo-
jewództwa podlaskiego powiat grajewski,
zajmujący powierzchnię 967,24 km. kw.,
zamieszkuje około 50 tys. osób. Wspólnotę

samorządową powiatu tworzą mieszkańcy Graje-
wa oraz gmin: Grajewo, Rajgród, Radziłów, Wąsosz,
Szczuczyn. Powiat grajewski, choć znajduje się
w obrębie granic województwa podlaskiego, nie na-
leży do Podlasia jako krainy historyczno-geogra-
ficznej. Stanowi swego rodzaju przedsionek Ma-
zur i Pojezierza Mazurskiego. 

Ze względu na dobrą jakość gleb i korzystne
warunki środowiskowe atutem powiatu jest rol-
nictwo, z którego utrzymuje się większość miesz-
kańców. To właśnie w nim, a zwłaszcza w rolnic-
twie ekologicznym, upatruje się  dalszy rozwój po-
wiatu. Użytki rolne zajmują 65,4 proc. powierzchni
ogólnej gruntów. Lokalne rolnictwo jest bazą dla
rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, szczegól-
nie mleczarskiego i mięsnego. Zasoby leśne sta-
nowią podstawę do funkcjonowania przedsię-
biorstw zajmujących się szeroko rozumianą obróbką
drewna. W Grajewie swoją siedzibę ma jedna z naj-
większych w kraju spółdzielni mleczarskich oraz je-
den z największych i najnowocześniejszych pro-
ducentów płyt meblowych oraz oklein w Polsce.

Wielkim bogactwem powiatu grajewskiego są:
środowisko przyrodnicze, niezwykły krajobraz,
ekologiczne, czyste i obfitujące w grzyby lasy, pięk-
nie położone i bogate w ryby rzeki i jeziora oraz wsie
i miasteczka o niepowtarzalnym klimacie. Teren ten
to jeden z ośrodków turystycznych Polski. Wy-
poczynek nad wodą zapewniają liczne ośrodki
wczasowe położone nad polodowcowym Jeziorem
Rajgrodzkim. W Rajgrodzie swoją siedzibę ma In-
tegracyjny Ośrodek Żeglarski  Yacht Club „Arcus”.
Budynek mariny YC „Arcus”, w pełni przystoso-
wany dla osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach, wraz z portem żeglarskim stanowi
piękny zakątek Rajgrodu. Nadrzeczne łąki Biebrzy,
Ełku i Wissy są atrakcyjne dla amatorów podglą-
dania wielu gatunków ptaków oraz są miejscem bez-
krwawych łowów z aparatem fotograficznym.
Część powiatu grajewskiego leży w obrębie Bie-
brzańskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny.
Unikalne w skali europejskiej obszary bagienno-
-torfowe są naturalną ostoją łosia. Na terenie po-
wiatu utworzone zostały rezerwaty przyrody: fau-
nistyczny Czapliniec Bełda (11,6 ha), kolonia cza-
pli siwej w lesie sosnowym i rezerwaty leśne: Ław-
ski Las I (108,9 ha) oraz Ławski Las II (74,1 ha),
olsy i łęgi jesionowo-olszowe, środowisko dla
129 gatunków ptaków.

Miłośnikom pięknej przyrody, ciszy i spokoju
oraz kameralnych form wypoczynku powiat oferuje
całą gamę możliwości spędzania urlopów w poło-
żonych wśród lasów, łąk i stawów gospodarstwach
agroturystycznych.

O dziedzictwie historycznym powiatu świadczą
do dziś zachowane zabytki. Najcenniejszym z nich jest
zespół poklasztorny w stylu barokowym w Szczu-
czynie. Klasztor, ufundowany przez Jana III Sobie-
skiego na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem, wy-
budował Antoni Szczuka na przełomie XVII i XVIII wie-
ku sprowadzonym przez niego ojcom pijarom. War-
tymi zobaczenia zabytkami architektury sakralnej są
również kościoły: późnogotycki pw. św. Stanisława
Biskupa i Męczennika w Niedźwiadnej, neogotycki
pw. NNMP w Rajgrodzie, pokarmelicki pw. NNMP
w Wąsoszu, pw. Trójcy Przenajświętszej w Graje-
wie, pw. św. Barbary w Kramarzewie, pw. Stani-
sława bp. w Białaszewie, pw. NNMP w Słuczu.
W południowo-zachodniej części powiatu, w miej-
scowościach Bęćkowo, Bzury, Chojnowo, Dybła, Ku-
rejwa, Modzele, Niećkowo, Słucz, Żebry, zachowało
się stosunkowo dużo dawnych siedzib ziemiańskich.

Połączenie walorów natury z historycznym
dziedzictwem kultury tworzy znakomite warunki do
rozwoju turystyki oraz gwarantuje przyjemny i uda-
ny wypoczynek.

POWIAT GRAJEWSKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Grajewie

ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo 

tel. (86) 273 84 63
fax (86) 273 84 62

starostwograjewo@poczta.onet.pl
www.starostwograjewo.pl

Kościół pw. Imienia NWP w zespole klasztornym Pijarów w Szczuczynie

Jezioro Rajgrodzkie
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Powiat łomżyński położony jest w zachod-
niej części województwa podlaskiego, na
terenie Zielnych Płuc Polski, Równiny
Kurpiowskiej oraz Doliny Narwi.

Swoim obszarem administracyjnym powiat łom-
żyński o powierzchni 1,354 km kw. obejmuje
9 gmin: Jedwabne, Nowogród, Łomżę, Miastkowo,
Piątnicę, Przytuły, Śniadowo, Wizną, Zbójną, w tym
2 miejsko-wiejskie. Zamieszkuje je 50 840 tys. osób.

Powiat łomżyński to teren typowo rolniczy,
w którego granicach znajdują się tereny o unikalnych
walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Uroz-
maicone i bardzo czyste środowisko naturalne za-
decydowało o włączeniu tych terenów do obszaru
Zielonych Płuc Polski, na którym znajdują się liczne
rezerwaty przyrody oraz Łomżyński Park Krajobra-
zowy Doliny Narwi i Biebrzański Park Narodowy.

Ze względu na wiele miejsc godnych polece-
nia: średniowieczne grodziska, liczne zabytki, mu-
zea z Muzeum Przyrody w Drozdowie, Północno-
Mazowieckim w Łomży i Skansenem Kurpiowskim
w Nowogrodzie na czele, powiat jest niezwykle
atrakcyjny pod względem turystycznym.

Różnorodność kulturowa regionu przejawia się
w oryginalnej i żywej kulturze kurpiowskiej w gmi-
nach Zbójna i Nowogród, ciekawej architekturze
wsi – od budowli z kamienia polnego po drewnia-
ne obiekty Kurpiowszczyzny, tradycjach związanych

z wydobywaniem i obróbką bursztynu na terenie
Puszczy Kurpiowskiej oraz specyfiką potraw kur-
piowskich i regionalnej kuchni łomżyńskiej.

Do najważniejszych imprez kulturalnych po-
wiatu łomżyńskiego należą: Ogólnopolskie Dni
Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie oraz Festi-
wal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.

Niepowtarzalna przyroda i ciekawe krajobra-
zy w połączeniu z bogatą kulturą i wciąż żywą hi-
storią, kuszą, aby odkryć zakątki ziemi łomżyńskiej.

POWIAT ŁOMŻYŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża
tel. (86) 215 69 00
fax (86) 215 69 04

starosta.blm@powiatypolskie.pl
www.powiatlomzynski.pl

Załomy Narwi – Stara Łomża

Powiat siemiatycki położony jest na południu
województwa podlaskiego, w środku hi-
storycznego Podlasia, na skrzyżowaniu
ważnych szlaków komunikacyjnych łączą-

cych południową i północną Polskę (droga krajo-
wa nr 19 Suwałki–Rzeszów) oraz centrum kraju
ze wschodnią granicą państwa. Na powierzchni
1460 km kw., w dziewięciu gminach, zamieszku-
je blisko 48 tys. osób. W powiecie dominuje go-
spodarka rolna oraz leśna z nowoczesnymi zakła-
dami przetwórstwa spożywczego.

Tereny powiatu leżą w regionie Podlasia Nad-
bużańskiego – „Polskiego Orientu” – mozaiki wie-
lu kultur, narodowości i religii, gdzie piękna przy-
roda splata się z bogatą historią i kulturą. Zoba-
czyć tu można strzeliste dachy kościołów i za-
okrąglone kopuły cerkwi prawosławnych. Tu swo-
je wody toczy majestatyczna rzeka Bug, nad któ-
rej brzegami leżą stare, nadbużańskie grody – Miel-
nik i Drohiczyn (historyczna stolica Podlasia). To
tu na Świętą Górę Grabarkę podążają tysiące
pątników na Święto Przemienienia Pańskiego
(17–19 sierpnia).

Turystów w Dolinę Bugu przyciągają: malow-
nicze panoramy nadbużańskie, szlak wodny na Bugu,
szlaki Podlasia Nadbużańskiego. Krajobraz kultu-
rowy uzupełniają zabytki Mielnika, Drohiczyna, Sie-
miatycz i okolic, tajemnicze cmentarzyska kurha-

nowe, bunkry linii Mołotowa, a także liczne ludo-
we zespoły pieśni i tańca oraz kapele prezentują-
ce folklor regionu. Nie brakuje także obszarów chro-
nionego krajobrazu oraz rezerwatów. Na turystów
czekają ośrodki wypoczynkowe i kwatery agrotu-
rystyczne, gdzie gościnni mieszkańcy proponują po-
znawanie życia codziennego wsi, zwyczajów, kul-
tury, regionalnej kuchni, czynny wypoczynek w ci-
szy i serdecznej atmosferze (Informacja Turystyczna
tel. (85) 655 58 56).

POWIAT SIEMIATYCKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Siemiatyczach
ul. Leg. Piłsudskiego 3

17-300 Siemiatycze
tel. (85) 656 58 41
fax (85) 656 58 46

powiat@siemiatycze.pl
www.siemiatycze.pl

Drohiczyn. Zespół Klasztorny Jezuitów (d. Pijarów), XVII w. ob. siedziba Biskupa
i Seminarium Duchowne
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Powiat sokólski leży w północno-wschodniej
części województwa podlaskiego i jest
ósmym pod względem terytorialnym po-
wiatem w Polsce. Graniczy on bezpo-

średnio z Republiką Białorusi co dzięki funkcjono-
waniu dwóch przejść granicznych: kolejowego Kuź-
nica-Grodno i drogowego Kuźnica-Bruzgi, stwa-
rza możliwości współpracy z rynkiem wschodnim.
Powiat sokólski zajmuje obszar o powierzchni
2055 km kw. i liczy 71 tys. mieszkańców. W jego
skład wchodzi 10 gmin, w tym 4 miejsko-wiejskie:
Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Krynki i Suchowola
oraz 6 wiejskich: Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy
Dwór, Sidra i Szudziałowo.

Na terenie powiatu sokólskiego funkcjonuje
wiele przedsiębiorstw z branży usługowej, handlowej
i produkcyjnej, zatrudniających pracowników z ca-
łego terenu powiatu. Do największych zakładów pra-
cy należą: Sokółka Okna i Drzwi SA, Spółdzielnia
Producentów Drobiu „Eko-Gril”, Metal-Fach
Sp. z o.o., Producent Ciągników Rolniczych „Far-
mer” Sp. z o.o., Saga Oddział w Sokółce, Spół-
dzielnia PH „Krynka” w Krynkach, „Eskimos” SA,
chłodnia w Sokółce, Gospodarstwo Ogrodnicze Je-
rzy Wilczewski.

Powiat wyróżnia się różnorodnością kultur oraz
licznymi atrakcjami kulturowymi, którymi są zabytki
sakralne różnych wyznań: kościoły katolickie, cer-

kwie prawosławne, synagogi oraz meczety (Szlak
Tatarski). Powiat sokólski ma także unikalne w ska-
li kraju walory przyrodnicze, które w połączeniu
z czystym powietrzem i niewielkim zanieczyszcze-
niem środowiska pozwalają na przynależność do ma-
kroregionu funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”.
Na wypoczynek w tym nieskażonym środowisku za-
praszają liczne gospodarstwa agroturystyczne. Po-
wiat słynie również z hodowli koni zimnokrwistych
typu sokólskiego.

Malowniczy krajobraz i zarazem cenne śro-
dowisko przyrodnicze tworzą takie obiekty, jak: Bie-
brzański Park Narodowy, Park Krajobrazowy
Puszczy Knyszyńskiej, który jest ostoją króla

puszczy – żubra, Obszar Chronionego Krajobrazu
Wzgórza Sokólskie, Dolina Biebrzy, 69 pomników
przyrody i 9 rezerwatów przyrody.

POWIAT SOKÓLSKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Sokółce

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

tel. (85) 711 08 11
fax. (85) 711 20 08

starostwo@sokolka-powiat.pl
www.sokolka-powiat.pl

Góra ekumeniczna nad zalewem Ozierany Starostwo Powiatowe w Sokółce

Malowniczo położony Augustów za-
prasza wszystkich, którzy nie lubią się
nudzić. Miasto jest bowiem wyma-
rzonym miejscem na wypoczynek z ro-

dziną. Tu na każdego czeka mnóstwo ciekawych
atrakcji.

Czyste jeziora i rzeki połączone Kanałem Au-
gustowskim tworzą niepowtarzalne warunki dla mi-
łośników uprawiania bez ograniczeń wszelkich
sportów wodnych. Amatorom mocnych wrażeń
miasto oferuje szaleństwo na wyciągu nart wod-
nych, skuterach wodnych, deskach windsurfin-
gowych czy loty na paralotni za motorówką. Ci, któ-
rzy nie lubią wysiłku fizycznego, mogą spokojnie
zwiedzać malownicze zakątki z pokładu gondoli lub
statku Żeglugi Augustowskiej.

Jednak urok Augustowszczyzny nie przemija
z odejściem lata. Jesienią tutejsze lasy są rajem
dla grzybiarzy, natomiast zimą gruba warstwa lodu
na augustowskich jeziorach stwarza doskonałe wa-
runki do uprawiania łyżwiarstwa, „żeglowania” na
bojerach i łowienia podlodowego. Okoliczne jezio-
ra pełne ryb przez okrągły rok wabią miłośników
wędkowania. Niezliczone drogi leśne znakomicie na-
dają się do urządzania kuligów lub uprawiania nar-
ciarstwa biegowego czy jazdy konno. Niezmierną
popularnością cieszą się sauny typu „bania”, naj-
częściej położone bezpośrednio nad wodą, stano-

wiące wspaniały relaks nie tylko dla duszy, ale i dla
ciała.

Dopełnieniem tych wszystkich atrakcji jest bo-
gaty kalendarz imprez o charakterze kulturalno-
sportowym, przygotowany przez miasto. Liczne fe-
styny, pokazy, konkursy oraz koncerty czoło-
wych gwiazd polskiej estrady zapewniają wspaniałą
zabawę.

GMINA MIEJSKA AUGUSTÓW

Urząd Miejski
w Augustowie

Centrum Informacji 
Turystycznej

Rynek Zygmunta Augusta 44
16-300 Augustów

tel. (87) 643 28 83
promocja@augustow.eu

www.augustow.eu

Śluza w Paniewie – Kanał Augustowski

Fot. J. Koniecko





Marszałek: Jan Kozłowski

Wojewoda: Roman Zaborowski

Powierzchnia województwa: 18 tys. km kw.

Ludność ogółem: 2166,2 tys.

Liczba miast: 42, w tym 4 miasta na prawach powiatu, 25 miast na prawach gminy

Liczba powiatów: 16, w tym 4 grodzkie i 16 ziemskich

Liczba gmin: 123, w tym 25 miejskich, 81 wiejskich, 17 miejsko-wiejskich

Port lotniczy: Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W planach jest jego rozbudowa i budowa drugiego 
lotniska Gdynia-Kosakowo na części terenów obecnego lotniska wojskowego, które ma 
stanowić alternatywę dla lotniska w Gdańsku, obsługując głównie loty czarterowe 
i biznesowe oraz część połączeń tanich linii lotniczych.

Stopa bezrobocia: 12 proc. (na 31.12.2009 roku)

Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: 7 471 dotacji o łącznej wartości 12 069 948 094 zł 

Nakłady przeznaczane na działalność B+R: 96 919 tys. zł (2008 rok)

Regiony partnerskie: Szlezwik – Holsztyn, Prowincja Wschodnio-Przylądkowa Republiki Południowej Afryki, 
Rejon Wileński, Republika Litewska, Region Limousin, Republika Francuska, Okręg Środkowej 
Frankonii, Województwa Kalmar, Kronoberg oraz Blekinge w Królestwie Szwecji, 
Land Meklemburgii Pomorze Przednie, Północna Holandia, Administracja Obwodu 
Kaliningradzkiego (Federacja Rosyjska), Duma Obwodu Kaliningradzkiego, 
Administracja Państwowa Obwodu Odeskiego

WOJEWÓDZTWO 
POMORSKIE

Dane statystyczne
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Wiodące gałęzie gospodarki: gospodarka morska, przemysł rafineryjny, energetyczny, spożywczy, elektroniczny, 
a także farmacja i biotechnologia

Posiadane SSE: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, 

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny, Centrum Transferu Technologii, 
Europejskie Centrum Transferu Innowacji, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Agencja Rozwoju Pomorza SA, 
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: Stocznia Gdynia SA, Gdańska Stocznia Remontowa, Grupa Lotos SA, 

Koncern Energetyczny Energa SA, Farm Frites Poland SA, Polpharma SA

zagraniczni: Flextronics International Poland Sp. z o.o., International Paper Kwidzyn SA, 
Intel Technology Poland Sp. z o.o., Cargill, Grupa GE, Jabil Circuit Poland Sp. z o.o., 
Lufthansa Systems, Scania Kapena, Johann A. Krause Polska Sp. z o.o. 
(należąca do koncernu Thyssenkrupp AG), Grupa Ergo Hestia, Farm Frites Poland SA, 
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Nordea Bank Polska SA, Auchan Polska, Metro Group, 
Deepwater Container Terminal Gdańsk SA, Skanska SA

Sztandarowe atrakcje turystycznych: molo w Sopocie, Monte Cassino, zamek w Malborku, CEPR – Szymbark, 
Główne Miasto Gdańsk (Droga Królewska), wydmy – Łeba

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: oblężenie Malborka, Jarmark św. Dominika, Festiwal Teatrów Ulicznych FETA, 

Vivat Vasa – Gniew, Heineken Open'er Festival

Miasta/Obiekty wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: zamek w Malborku, ruchome wydmy – Łeba

Baza hotelowa: 135 hoteli (stan na luty 2010 roku); 8 skategoryzowanych, nowo otwartych w 2009 roku

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Fragment martwego lasu
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Wlistopadzie 2008 roku minęło 10 lat
od przywrócenia w strukturach ad-
ministracyjnych Rzeczpospolitej Pol-
skiej powiatów. Na mapie Polski po-

nownie zaistniał również położony w województwie
pomorskim powiat chojnicki, który jest wspólno-
tą ponad 91 tys. mieszkańców z 5 gmin: Czerska,
Brus, Konarzyn, Chojnic i miasta Chojnice.

W minionym 10-leciu mieszkańcy doczekali się
nowego Szpitala Specjalistycznego za ponad
136 mln zł, nowego Domu Pomocy Społecznej i no-
wej Szkoły Specjalnej w Chojnicach. Udało się rów-
nież zrealizować takie zadania, jak: sala gimna-
styczna przy ZSP nr 1 w Chojniach i ZSP w Ma-
lachinie, kompleks boisk „Orlik 2012”, boisko wie-
lofunkcyjne przy II LO i ZSP nr 3, wymiana pokry-
cia dachu i termomodernizacja kilku szkół, wymiana
okien, montaż monitoringu, adaptacja pomieszczeń
na potrzeby pracowni komputerowych. W sumie
na modernizację bazy oświatowej wydano prawie
2 mln zł. W 2009 roku pozyskano 4 mln zł na roz-
budowę Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku. Roz-
poczyna się budowa sali gimnastycznej wraz z za-
pleczem przy Zespole Szkół w Chojnicach na kwo-
tę 5 mln zł.

W ciągu minionych 10 lat powiat chojnicki wy-
dał blisko 165 mln zł na inwestycje w infrastruk-
turę publiczną – zdrowotną, oświatową i sporto-
wą. Poza tym istnieje projekt utworzenia Zakładu
Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych.
W dawnych młynach powstanie Centrum Eduka-
cyjno-Wdrożeniowego, na które powiat pozyskał
5,1 mln zł w ramach RPO, przy całkowitej wartości
projektu 6,9 mln zł. Projekt „Budowa tras rowe-
rowych i infrastruktury turystycznej w powiecie
chojnickim w ramach programu „Kaszubska Mar-
szruta” uzyskał dofinansowanie z RPO WP w wy-
sokości 9,9 mln zł, przy wartości projektu
16,5 mln zł. Oznacza to budowę ponad 81 km no-
wych ścieżek rowerowych oraz oznakowanie i mo-
dernizację ponad 100 km już istniejących tras na
terenie całego powiatu.

Na realizację II etapu restauracji obiektów dzie-
dzictwa kulturowego w Chojnicach – remont za-
bytkowej auli przy Zespole Szkół w Chojnicach
w ramach projektu „Jezuici bez Jezuitów” wyda-
no już milion złotych.

Wśród projektów „miękkich” na uwagę za-
sługuje „Europejski program stypendialny dla
uczniów 2009”, w ramach którego powiat pozy-
skał z EFS ponad 1,2 mln zł. Samorząd realizuje też
projekt „Ty i Ja – Integracja osób niepełnospraw-
nych w powiecie chojnickim” o wartości 50 tys. zł
w ramach PO Kapitał Ludzki oraz Chojnicka Aka-
demia Zarządzania o wartości 574 tys. zł, przy do-
finansowaniu z EFS w kwocie 517 tys. zł.

W zakresie infrastruktury drogowej w mi-
nionym 10-leciu podejmowane prace były finan-
sowane z programu SAPARD i ZPORR oraz z bu-
dżetu powiatu, a ich łączna wartość osiągnęła
14,3 mln zł. W samym tylko roku 2008 wydano
1,9 mln zł. Powiat chojnicki ma swój wkład –

2 mln zł – w realizację modernizacji drogi Choj-
nice–Charzykowy, która kosztowała 29 mln zł. Pra-
wie 22 mln pochodziły z EFRR. W ramach tak zwa-
nych schetynówek powiat wykonał przebudowę
dwóch ulic na łączną kwotę 7,5 mln zł. Poza tym
przygotowywane i realizowane są inwestycje
drogowe na ternie gmin Brusy i Czersk na łączną
kwotę ponad 5,2 mln zł.

Wśród nagród i wyróżnień zdobytych przez po-
wiat warto wymienić I miejsce w województwie po-
morskim w ogólnopolskim konkursie „Samorząd
na 6!” 2008 za wspieranie promocji podległych pla-
cówek oświatowych i zacieśnianie wzajemnej współ-
pracy. W dziedzinie edukacji dużym osiągnięciem po-
wiatu był również laur w IV edycji konkursu „Sa-
morząd przyjazny oświacie” za wysoki poziom in-
westycji w oświacie, właściwe reagowanie na po-
trzeby środowiska i dobrą współpracę ze związka-
mi zawodowymi. Ponadto samorząd zajął zaszczyt-
ne I miejsce w rankingu „Gmina-Manager 2008” na
najlepiej zarządzany powiat w województwie po-
morskim w kategorii powiatów ziemskich.

Powodem do satysfakcji dla władz powiatu jest
z powodzeniem realizowana i pogłębiana współpraca
międzynarodowa. Do tej pory samorząd zawarł
umowy partnerskie z powiatem Korsuń Szew-
czenkowski na Ukrainie, powiatem Ludwigslust
w Niemczech i powiatem gorlickim.

POWIAT CHOJNICKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56

89-600 Chojnice
tel. (52) 396 65 00
fax (52) 396 65 03

starostwo@powiat.chojnice.pl
www.powiat.chojnice.pl

Budynek Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach

Muzeum Powiatowe



Leżący w północno-zachodniej części woje-
wództwa pomorskiego powiat lęborski, obej-
mujący obszar 707 km kw., zamieszkiwany
przez 66 tys. osób, to miejsce szczególne.

Naturalne szerokie morskie plaże, unikatowe w Eu-
ropie ruchome wydmy, Słowiński Park Narodowy,
rezerwaty przyrody, bogactwo świata fauny i flo-
ry sprawią, że każdy zachowa w pamięci niepo-
wtarzalne piękno odkrytych przez siebie miejsc.

W skład powiatu wchodzą dwa miasta: Lębork
i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś
Lęborska i Wicko. Dogodne położenie geograficz-
ne między linią brzegową Bałtyku a północnymi krań-
cami Pojezierza Bytowskiego oraz jeziora, bagna
i lasy spowodowały, że jest on jednym z bardziej
malowniczych regionów województwa pomor-
skiego. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Słowiński
Park Narodowy, uznany przez UNESCO Światowym
Rezerwatem Biosfery.

Uroku terenom powiatu dodają dzikie, nie-
zmienione gospodarką człowieka zakątki, malow-
nicze miejsca i interesujące formy krajobrazu. Czy-
ste, wolne od pyłów powietrze łatwo przepuszcza
promienie ultrafioletowe i podczerwone. Dla zdro-
wotnych warunków, szczególnie w miejscowościach
nadmorskich, nie bez znaczenia jest zwiększona za-
wartość niektórych składników chemicznych,
zwłaszcza jodu, występującego w powietrzu, wo-
dzie i roślinności morskiej.

Historycznie pojęcie ziemi lęborskiej datuje się
na II połowę XIV wieku., kiedy to komtur gdański
Zakonu Krzyżackiego Dawid von Cammerstein
stworzył wójtostwo lęborskie. Obszar ten, opar-
ty na naturalnych granicach rzeki Łeby, doliny Pia-
śnicy, Jeziora Żarnowieckiego i wybrzeża Bałtyku,
przetrwał władanie krzyżackie, a potem jako po-
wiat lęborski z małymi zmianami przetrwał do
XX wieku.

Działalność gospodarcza powiatu oparta jest
na jego naturalnych walorach. Jej podstawowy-
mi dziedzinami są: rolnictwo i przemysł spożywczy,
przemysł drzewny, przemysł materiałów budow-
lanych, gospodarka morska i turystyka. Wzrost
kontaktów międzynarodowych zaowocował po-
wstaniem firm z kapitałem zagranicznym: au-
striackim, holenderskim i szwedzkim. Wszech-
stronnej fachowej pomocy potencjalnym i działa-
jącym już w małym i średnim biznesie przedsię-
biorcom udzielają pracownicy Lęborskiego Centrum
Wspierania Biznesu oraz lokalni biznesmeni skupieni
w Lęborskim Klubie Przedsiębiorców. W rolnictwie
przeważają gospodarstwa do 20 ha, stanowiące
86,4 proc. wszystkich gospodarstw rolnych.
Użytki rolne stanowią 47 proc. powierzchni ogól-
nej powiatu, a lasy i zadrzewienia 38,5 proc.

Trudno przecenić rolę i znaczenie powiatu lę-
borskiego w turystyce. Ziemia lęborska, nazywa-
na „błękitną krainą”, i Łeba, uważana za „perłę Bał-
tyku”, przyciągają rokrocznie tysiące wczasowiczów.
Powiat lęborski oferuje turystom nie tylko uroki
leniwego plażowania, lecz także wiele możliwości
uprawiania turystyki czynnej. Dla rowerzystów przy-
gotowano 160-kilometrową trasę, zwaną „Szla-
kiem zwiniętych torów”, wiodącą z Łeby przez By-

tów do Miastka. Również miłośnicy pieszych wę-
drówek mogą poruszać się po wyznaczonych
szlakach.

Powiat spełni oczekiwania pasjonatów histo-
rii, na których czeka wiele zabytków, oraz amatorów
sportów wodnych i wędkowania. A wszystko to
w otoczeniu przepięknej, nieskażonej przyrody, gdzie
fantastyczne plenery znajdą fotograficy. Dla mi-
łośników żeglarstwa przygotowano port jachtowy,
który może przyjąć i zapewnić pełną obsługę
120 jednostkom różnych klas. Wszyscy przyjezd-
ni mają do dyspozycji dobrze przygotowaną bazę
noclegową i gastronomiczną, a mieszkańcy gmin
wiejskich coraz częściej przyjmują turystów w go-
spodarstwach agroturystycznych.

POWIAT LĘBORSKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Lęborku

ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork

tel. (59) 863 28 10
fax (59) 863 28 50

starostwo_lebork@poczta.onet.pl
www.powiat-lebork.com

Hotel Neptun w Łebie

Kultywowanie tradycji ludowych Idealne miejsce do aktywnego wypoczynku
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Powiat słupski położony jest w środkowej
części Wybrzeża Bałtyckiego. Admini-
stracyjnie dzieli się na 10 gmin, z których
Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce,

Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino i Ustka sta-
nowią gminy wiejskie, Ustka gminę miejską, a Kę-
pice miejsko-wiejską.

Magię powiatu tworzą piękne nadmorskie kra-
jobrazy, malownicze wzgórza, lasy pełne tajemnic
oraz liczne jeziora i rzeki, zachęcające do węd-
karstwa lub uprawiania turystyki wodnej. Znaleźć
tu również można całą sieć szlaków pieszych, ro-
werowych i kajakowych. Jedną z głównych atrak-
cji regionu jest Kraina w Kratę – teren nadmor-
ski, którego dominującym elementem jest bu-
downictwo szachulcowe. Najwięcej tego typu za-
budowań zobaczyć można w Swołowie, uznanym
za Pomorską Wieś Europejskiego Dziedzictwa
Kulturowego.

W Swołowie na szczególną uwagę zasługuje
także filialny kościół pw. Wniebowzięcia NMP,
wzniesiony w XV wieku oraz zrekonstruowana Za-
groda Albrechta, w której urządzono muzeum. In-
nym ważnym produktem turystycznym powiatu
jest szlak najstarszych elektrowni wodnych w Eu-
ropie w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi. Leżąca
na szlaku Elektrownia Gałąźnia Mała jest najcie-
kawszą z udostępnionych do zwiedzania, bowiem
znajduje się w niej sala wystawiennicza i centrum
informacyjne. Natomiast Muzeum Wsi Słowiń-
skiej w Klukach prezentuje kulturę materialną
i etnograficzną Słowińców na obszarze 10 ha
w 20 obiektach.

Powiat słupski jest niezwykle atrakcyjny tu-
rystycznie z uwagi na czyste nadmorskie plaże, ru-
chome wydmy przypominające pustynię, nazywa-
ne Polską Saharą. Położone są one na terenie Sło-
wińskiego Parku Narodowego, który posiada ran-

gę Światowego Rezerwatu Biosfery, wpisanego na
listę UNESCO.

W powiecie słupskim wielkim powodzeniem cie-
szy się agroturystyka aktywna. Jej najciekawsze
obiekty poznać można w folderze „Turystyka ak-
tywna na wsi” wydanym przez Starostwo Po-
wiatowe w Słupsku, które systematycznie wyda-
je publikacje dotyczące regionu.

W powiecie słupskim odbywa się wiele cy-
klicznych imprez, jak: Powiatowe Święto Plonów,
Pokopki – Powiatowe Święto Ziemniaka, Wybory
Miss i Mistera Wsi, Czarne Wesele, Festyn Dzie-
cięcy i Pożegnanie Lata w Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach, Gęsia Niedziela i Regionalny Konkurs
Nalewek w Swołowie oraz wiele festiwali letnich. 

Podobnie jak turystyka, prężnie rozwija się tak-
że gospodarka. Dominującym jej elementem jest
rolnictwo, rybołówstwo i przetwórstwo rybne. Po-
lityka proinwestycyjna powiatu słupskiego sprzy-
ja podpisywaniu porozumień z gminami, w ramach
których wykonywane są wspólne inwestycje dro-
gowe.

Ziemia słupska znana jest między innymi z pro-
dukcji markowych butów, narzędzi ogrodniczych,
komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, ło-
dzi z plastiku czy też nowoczesnych autobusów.
W celu wykorzystania silnych wiatrów panujących
na Bałtyku powstaje coraz więcej farm wiatrowych.
Jednak główną zachętą, przyciągającą inwestorów,
jest istniejąca od 1997 roku Słupska Specjalna
Strefa Ekonomiczna, gdzie liczyć oni mogą na ko-
rzystne ulgi i zwolnienia z podatków.

Z roku na rok coraz prężniej rozwija się rów-
nież współpraca partnerska z powiatami cieszyń-
skim i bełchatowskim w kraju oraz powiatem He-
rzogtum Lauenburg w Niemczech. Współpraca pol-
sko-niemiecka polega nie tylko na wymianie dele-
gacji oficjalnych, ale także na współpracy kulturalnej

i gospodarczej. Obejmuje również wymianę mło-
dzieży, lekarzy, pszczelarzy i strażaków. Szkoły
wspólnie realizują różne projekty, w których
uczestniczy także młodzież z Litwy, Holandii i Wę-
gier. Pod koniec 2009 roku został ponadto pod-
pisany list intencyjny ze Starostwem Miasta
Niemenczyn na Litwie.

Wszystkie te działania czynią powiat słupski
regionem atrakcyjnym dla potencjalnych inwe-
storów, turystów i mieszkańców. Nieprzypadko-
wo też maskotką powiatu słupskiego została
Sowa, której hasłem przewodnim jest „Powiat Słup-
ski – mądry wybór”.

POWIAT SŁUPSKI

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

Starostwo Powiatowe

Dolina Charlotty

Pałac z XVII wieku w Warcinie



Miasto jest niewielkie, całe murowane,
bardzo ładne dzięki pięknym ulicom
i ślicznym domom przy nich stojącym,
przepięknie położone na równinie po-

przecinanej licznymi strumykami, z wdzięcznymi pa-
górkami z jednej strony, na których wojewoda ka-
zał zbudować kamienną Kalwarię ze stacjami
Męki Pańskiej, kapliczkami i kościołem rozstawio-
nym w takich odległościach, jak to jest w Jero-
zolimie”. Tak została opisana osada Wejherowska
Wola – przyszła stolica powiatu wejherowskiego,
w relacji urzędnika nuncjatury warszawskiej Gia-
como Fantuzziego z 1652 roku. Już wtedy to wy-
jątkowe miasto, jedyne prywatne na Kaszubach
i ostatnie lokowane na prawie chełmińskim na Po-
morzu, rozwijało się dzięki walorom geograficznym
oraz niewątpliwym zabiegom swego założyciela Ja-
kuba Wejhera, a po jego śmierci poprzez starania
magnackich rodów Radziwiłłów, Sobieskich oraz
Przebendowskich.

Na przestrzeni wieków Wejherowska Wola
zmieniła się w Wejherowo, które od 1 stycznia
1999 roku jest stolicą powiatu wejherowskiego,
obejmującego również miasta Redę i Rumię oraz
gminy: Choczewo, Gniewino, Linię, Luzino, Łęczy-
ce, Szemud i Wejherowo. Pod względem liczby lud-
ności – około 190 tys. – jest to największy powiat
ziemski w województwie pomorskim.

Ziemia Wejherowska to urokliwa kraina je-
zior, wybujałych wzgórz morenowych, krę-

tych potoków, rozległych lasów i łąk.
Kraina zamieszkiwana od wieków

przez gościnnych, uczynnych i upartych w dąże-
niu do celu Kaszubów, którzy do dziś zachowali swój
odrębny język i kulturę. Nie brakuje tu zakątków,
które na długo pozostają w pamięci turystów. Lasy,
czyste jeziora i rozkołysane morze pozwalają
wypocząć zarówno tym, którzy wolny czas lubią
spędzać w ruchu, jak i tym, którzy preferują bło-
gie lenistwo.

Skuteczną i skoordynowaną promocją tury-
styki powiatu wejherowskiego zajmuje się lokalna
organizacja turystyczna Stowarzyszenie Tury-
styczne „Ziemia Wejherowska”, które zostało
powołane na początku 2004 roku.

O dotychczasowej aktywności stowarzysze-
nia najlepiej świadczą uzyskane efekty, a w szcze-
gólności wciąż zwiększające się zainteresowanie re-
gionem oraz dokonujące się przeobrażenia infra-
strukturalne i organizacyjne. Fakty te mają istot-
ny wpływ na jakość i zakres oferty turystycznej.
Dzięki temu coraz więcej osób wybiera za cel swo-
jego wypoczynku powiat wejherowski.

Turyści do najważniejszych atrakcji zaliczają
Szlak Dworów i Pałaców Północnych Kaszub. Ze-

społy pałacowo-parkowe obfitują w liczne walory
architektoniczne i przyrodnicze. Każdy z nich po-
siada bogatą historię i łączy przeszłość ze współ-
czesnością, oferując usługi hotelarsko-gastrono-
miczne (www.dworypomorza.pl).

Wśród obiektów kulturowych Szlaku Dworów
i Pałaców Północnych Kaszub jedna placówka wy-
różnia się szczególną dynamiką i zakresem dzia-
łalności. To Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które posia-
da bogate zbiory historyczne dotyczące historii Ka-
szub i Pomorza. Turyści i goście mogą zwiedzić
w Pałacu Przebendowskich ekspozycje stałe oraz
czasowe, a także zapoznać się z bogatą kulturą Ka-
szub. Mogą też korzystać z licznych materiałów pro-
mocyjnych oraz oglądać cenne zasoby piśmien-
nictwa i muzyki kaszubskiej (www.muzeum.wej-
herowo.pl). Ponadto co roku rzesze pątników przy-
ciągają niedalekie wzgórza Kalwarii Wejherowskiej.

Dostęp do morza zapewnia gmina Choczewo,
której dziewicze plaże Lubiatowa i Sasina są do-
skonałym miejscem dla spragnionych samotności
turystów. Warto też odwiedzić latarnię morską Sti-
lo, największą w kraju kolekcję kaktusów w Rumi,
fermę strusi w Kniewie oraz Jezioro Żarnowiec-
kie w Gniewinie, w pobliżu którego znajduje się wie-
ża widokowa „Kaszubskie Oko”. Z wysokości po-
nad 40 m n.p.m. rozpościera się z niej niezapo-
mniany widok na część powiatu.

Szczegółowe informacje na temat atrak-
cji turystycznych powiatu dostępne są na
stronie: www.ziemiawejherowska.eu.

POWIAT WEJHEROWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Wejherowie
ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo
tel. (58) 572 95 50
fax (58) 572 94 02

starostwo@powiat.wejherowo.pl
www.powiat.wejherowo.plMuzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
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Marszałek: Bogusław Śmigielski

Wojewoda: Zygmunt Łukaszczyk

Powierzchnia województwa: 12 334 km kw.

Gęstość zaludnienia: 377 osób/km kw.

Ludność ogółem: 4 645 665 osób

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 52, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48 

Liczba miast: 90, w tym 19 na prawach powiatu, 71 na prawach gminy

Liczba powiatów: 36, w tym 19 grodzkich, 17 ziemskich

Liczba gmin: 167, w tym 49 miejskich, 96 wiejskich, 22 miejsko-wiejskich

Wielkość gruntów pod inwestycje: obecnie w regionie jest blisko 200 lokalizacji typu greenfield o łącznej powierzchni 
powyżej 2 tys. ha, w bazie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej prawie 500 terenów 
poprzemysłowych, o łącznej powierzchni przekraczającej 11 tys. ha, które po przeprowadzeniu 
rewitalizacji mogą stać się terenami gospodarczo atrakcyjnymi

Port lotniczy: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach

Średni dochód mieszkańca: 1041,08 (przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym)

Stopa bezrobocia: 9,9 proc. (styczeń 2010)

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Dane statystyczne
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Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: wartość dotychczas zakontraktowanych przez IZ RPO WSL (wraz z IP2 RPO WSL) środków 
dofinansowania UE w ramach podpisanych umów z beneficjentami to 1 758 418 925,56 zł 
(na dzień 22.02.2010 roku); wartość dotychczas przyznanego przez IZ RPO WSL (wraz 
z IP2 RPO WSL) beneficjentom dofinansowania UE w ramach przedstawionych we wnioskach 
o płatność wydatków kwalifikowalnych to 360 163 100,55 zł na dzień 22.02.2010 roku

Nakłady przeznaczane na działalność B+R: 609,2 mln zł (2008 rok)

Główne rynki inwestujące na terenie województwa: USA, Niemcy, Francja, Włochy

Ważniejsze strategiczne dokumenty prorozwojowe: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000–2020, Program Rozwoju 
Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001–2002 (Program Operacyjny), 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Regionalna Strategia 
Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003–2013, Program Ochrony Środowiska Województwa 
Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015, Strategia Ochrony Przyrody 
Województwa Śląskiego, Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego, Strategia 
Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004–2013, Strategia Rozwoju Kultury, 
Program Współdziałania Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi
na lata 2007–2015, Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006–2020, 
Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006–2010, Strategia Komunikacji 
Marketingowej, Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Budżet województwa w 2009 roku: wydatki: 1,6 mld zł, dochody: 1,3 mld zł

Regiony partnerskie: Region Nord-Pas de Calais (Francja), Kraj Związkowy Północna Nadrenia-Westfalia (Niemcy), 
Obwód Lwowski (Ukraina), Kraj Morawsko-Śląski (Czechy), Obwód Czerniowiecki (Ukraina), 
Region Walii (Wielka Brytania), Samorządowy Kraj Żyliński (Słowacja), Kraj Związkowy Styrii 
(Austria), Autonomiczny Region Asturii (Hiszpania), Region Zachodniej Gotlandii (Szwecja) 
w oparciu o list intencyjny, Departament Dolnego Renu (Francja), Okręg Suczawa (Rumunia), 
Województwo Borsod-Abaúj-Zemplén (Węgry), Region Walonii (Belgia) w oparciu o umowę 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Walonii oraz Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, 
Obwód Doniecki (Ukraina)

Wiodące gałęzie gospodarki: górnictwo węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza i stali, przemysł paliwowo-energetyczny, 
motoryzacyjny, maszynowy, elektromaszynowy, energetyczny, spożywczy

Posiadane SSE: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Prasłowiański gród w Ogrodzieńcu
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Fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Zawierciu



Powiat będziński to miejsce wyjątkowe. Dzi-
siaj jest tylko niewielką częścią dawnego,
historycznego powiatu, obejmującego
całe Zagłębie Dąbrowskie. Zajmuje po-

wierzchnię „zaledwie” 364 km kw. i liczy około
150 tys. mieszkańców.

Jest to kraina o rozwiniętej gospodarce i wy-
jątkowych walorach historycznych, o których
przypominają 3 zamki: w Będzinie, Siewierzu i Sław-
kowie, pełna atrakcyjnych kompleksów leśnych
i zbiorników wodnych, a dzięki temu stanowiąca za-
plecze rekreacyjne aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.
To nie tylko spokojne, ciekawe i piękne miejsce do
wypoczynku w ciszy, lecz także przyjazne otocze-
nie dla biznesu, który może tu liczyć na życzliwe
przyjęcie i dogodne dla siebie warunki. Ponieważ
wszędzie stąd blisko, powiat będziński to także
świetne miejsce do zamieszkania.

Właśnie położenie to najcenniejszy atut po-
wiatu. Leży on na przecięciu głównych szlaków ko-
munikacyjnych. Niedaleko znajduje się Międzyna-
rodowy Port Lotniczy w Pyrzowicach, a Euroter-
minal w Sławkowie, będący początkiem „szerokiego
toru”, prowadzi w głąb Rosji i dalej do Chin.

Wizytówką powiatu, jak i jego stolicy – Będzina,
jest Wzgórze Zamkowe – swoisty rezerwat ar-
cheologiczno-historyczny, u którego podnóża prze-
pływa Czarna Przemsza. Głównym bogactwem na-

turalnym powiatu do niedawna był węgiel kamien-
ny. Dzisiaj podstawową gałęzią gospodarki jest pręż-
nie rozwijająca się energetyka. Znajduje się tu mię-
dzy innymi Elektrownia Łagisza, należąca do krajo-
wej czołówki przedsiębiorstw tej branży.

Powiat będziński był zawsze miejscem styku kul-
tur. Wynika to z jego bogatej przeszłości oraz nad-
granicznego położenia, tutaj bowiem Śląsk grani-
czy z Małopolską. Kulturalny wizerunek powiatu two-
rzą przede wszystkim ludzie, ale także instytucje,
różnorodne wydarzenia oraz wciąż żywy folklor.

POWIAT BĘDZIŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Będzinie

ul. Sączewskiego 6
42-500 Będzin

tel. (32) 368 07 01
fax (32) 267 79 33

powiat@powiat.bedzin.pl
www.powiat.bedzin.pl

Zamek króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie

154

20-LECIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego (Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, 

Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw oraz Fundusz Górnośląski), fundusze pożyczkowe, 
doręczeniowe (Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy), inkubatory przedsiębiorczości, 
parki przemysłowe i technologiczne, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości

Ważniejsi inwestorzy 
krajowi: Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa SA, Ekoland Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Górniczych „Famur” SA, 

Galia SA, Mokate SA, Polska Żywność, Bazaltex, TCC Polska, Inter Papier Polska 

zagraniczni: Meiko Trans, ArcelorMittal, Saint Gobain, Ficomirrors, Isuzu Motors, General Motors 

Roczna liczba turystów odwiedzających region: ponad 3 mln dorosłych Polaków; 2,4 mln turystów spoza województwa i 850 tys. turystów 
w ramach województwa. Ponad 600 tys. turystów zagranicznych (dane za 2008 rok)

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka industrialna – Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Zabytkowa Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, Jura Krakowsko-Częstochowska, Beskidy – Wisła, Szczyrk, 
Ustroń, Korbielów

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Tydzień Kultury Beskidzkiej, Międzynarodowy Festiwal Bluesowy „Rawa Blues” w Katowicach, 

Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny w Katowicach, Off Festiwal w Mysłowicach, 
Bielska Zadymka Jazzowa w Bielsku-Białej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
„Gaude Mater”

Baza hotelowa: 191 skategoryzowanych obiektów, w tym 27 w 2009 roku

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
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Powiat bielski usytuowany jest w połu-
dniowej części województwa śląskiego. Zaj-
muje powierzchnię 457 km kw. zróżnico-
wanego terenu rozciągającego się z pół-

nocy od Kotliny Oświęcimskiej w kierunku południa
Doliny Górnej Wisły, Pogórza Wilamowickiego, Po-
górza Śląskiego, Beskidu Śląskiego i Beskidu Ma-
łego. Mieszkańcy w liczbie około 150 tys. stano-
wią ciekawy melanż kultur – wpływy niemieckie,
żydowskie i flamandzkie (Wilamowice) sprawiają,
iż mentalność i obyczaje ludności są bogate i bar-
dzo atrakcyjne dla przyjezdnych.

Człowiek i przyroda, cywilizacja i natura,
miasto i wieś, nowoczesność i tradycja – taki jest
powiat bielski – miejsce zachęcające tak turystów,
jak i inwestorów, gdyż prężnie rozwija się tutaj prze-
mysł, rolnictwo i turystyka.

Powiat bielski buduje dziesięć gmin: Bestwi-
na, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica,
Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice oraz
Wilkowice, z których każda wnosi niepowtarzalne
wartości, sprawiające, że powiat bielski jest wy-
soko notowany w ogólnopolskich rankingach (zaj-
muje na przykład trzecie miejsce w prestiżowym
ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Pol-
skich).Warto wspomnieć, że na terenie powiatu
znajdują się miejscowości o walorach uzdrowi-
skowych (Bystra, Jaworze), a także stolica spor-
tów zimowych – Szczyrk.

Bogaty kulturowo powiat oferuje wiele rozry-
wek – występy zespołów folklorystycznych, muzea,
zabytki architektury dworskiej (zamki, dwory) i wiej-
skiej (kościółki drewniane i chaty), rarytasy kulinarne,

a wśród nich króluje karp polski wyhodowany w ka-
niowskich stawach, który podobnie jak zakopiański
oscypek podbił podniebienia Europy i stał się roz-
poznawalnym produktem powiatu bielskiego.

Powiat bielski to przede wszystkim piękno gór,
które o każdej porze roku kuszą swoją zmienną uro-
dą – budząca się na wiosnę przyroda, pachnące
latem dywany łąk, wszystkie barwy jesieni i spo-
kój białych szczytów zimą to coś, co wiecznie... za-
prasza.

POWIAT BIELSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40

43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 813 62 00
fax (33) 822 06 72

kancelaria@powiat.bielsko.pl
www.powiat.bielsko.pl

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Mały Ondraszek” ze Szczyrku

Kolejka linowa na SkrzycznePowiat bielski jesienią

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa,
Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie
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Powiat częstochowski jest największym
powiatem w województwie śląskim i jed-
nym z największych w kraju: powierzchnia
1519 km kw. stanowi 12,4 proc. całego

województwa śląskiego. Podzielony jest on na
16 jednostek administracyjnych, które obejmują dwie
gminy miejsko-wiejskie: Blachownia i Koniecpol oraz
czternaście gmin wiejskich: Dąbrowa Zielona, Ja-
nów, Kamienica Polska, Kłomnice (największa – 148
km kw.), Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, My-
kanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny,
Starcza (najmniejsza – 20 km kw.).

Powiat w znacznej części obejmuje tereny Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, jednak i poza jej
granicami ma wiele do pokazania i zaoferowania za-

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

Mstów – kompleks zabytkowych stodół

Kłomnice – Pałac w Nieznanicach, obecnie hotel i restauracja

Olsztyn – ruiny zamku z XIV wieku Kruszyna – stadnina koni w Widzowie

Konopiska – pole golfoweBlachownia – zalew Koniecpol – centrum miasta

Fot. P. Kras

Fot. P. Kras

Fot. K. Pierzgalski Fot. P. Kras

Fot. K. Pierzgalski Fot. P. Kras Fot. P. Kras
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równo turystom, jak i inwestorom. Na terenie po-
wiatu odnaleźć można bowiem szereg zabytków ar-
chitektonicznych, niezwykłą przyrodę i zróżnicowany
krajobraz ze skalnymi wzgórzami i tajemniczymi ja-
skiniami, a także sprzyjające warunki do pro-
wadzenia działalności w różnych dziedzinach go-
spodarki. Zaplecze hotelowo-gastronomiczne,
a zwłaszcza prężnie rozwijająca się w ostatnich la-
tach agroturystyka, zaspokoją gusta wszystkich
gości, niezależnie od zasobności ich portfeli.

Warto odwiedzić powiat częstochowski, by za-
poznać się z wszystkimi jego atrakcjami osobiście.
Kto wie… może wśród turystów znajdą się też po-
tencjalni inwestorzy, których okolica zachwyci na
tyle, by zostać na dłużej.

Starostwo 
Powiatowe 

w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9

42-217 Częstochowa
tel. (34) 322 91 00
fax (34) 322 91 11

starostwo@czestochowa.powiat.pl
www.czestochowa.powiat.pl

Dąbrowa Zielona – Kościół pw. św. Jakuba Basen w Kamienicy Polskiej

Szybowcowe Mistrzostwa Polski
na lotnisku w Rudnikach

Przyrów – Park Krajobrazowy „Stawki”Poczesna – trasa DK 1 przecinająca gminę

Lelów – Chasydzi podczas corocznej pielgrzymki do grobu cadyka Dawida Biedermana
zwanego Lelowerem

Mykanów – grób Edwarda Reszke
– na cmentarzu w Borownie

Janów – Dworek – Muzeum Zygmunta
Krasińskiego w Złotym Potoku

Starcza – Kościół pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej

Fot. P. Kras

Fot. P. Kras

Fot. M. Kuroń

Fot. M. Kuroń Fot. K. Pierzgalski

Fot. P. Kras Fot. P. Kras

Fot. K. Pierzgalski Fot. K. Pierzgalski
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Powiat cieszyński, rozciągający się wzdłuż po-
łudniowej granicy województwa śląskiego,
a zarazem granic Polski, w znacznej mie-
rze pokrywa się z obszarem Śląska Cie-

szyńskiego. Historyczną i jednocześnie admini-
stracyjną stolicą regionu jest Cieszyn – najstarsze
jego miasto. Specyficzne dla powiatu jest zróżni-
cowane ukształtowanie terenu i wynikająca z tego
faktu różnorodność charakteru poszczególnych jego
części. Na południowym wschodzie wznoszą się Be-
skidy z zalesionymi stokami, a im dalej na północ,
tym teren robi się coraz bardziej płaski, aby w koń-
cu przeobrazić się w krajobraz nizinny, obfitujący
w liczne akweny wodne ze Zbiornikiem Goczałko-
wickim na północnej granicy powiatu.

W skład powiatu cieszyńskiego wchodzi pięć
gmin miejskich i siedem gmin wiejskich. Na obsza-
rze 730,20 km kw. żyje ponad 170 tys. osób. Miesz-
kańcy powiatu cechują się silnym poczuciem toż-
samości regionalnej, co nabiera znaczenia w bez-
pośrednich kontaktach. Od góralskiej Trójwsi Be-
skidzkiej przez Wisłę, Strumień, Zebrzydowice, po
Cieszyn, mieszkańcy dają wyraz swemu przywiązaniu
do „małej ojczyzny”. I to jest piękne, niepowtarzalne.

Gospodarka powiatu oparta jest głównie o usłu-
gi i rolnictwo. Jego olbrzymi potencjał tkwi w tu-
rystyce. Takich miejscowości, jak Wisła, Ustroń,
Brenna oraz górskiej Trójwsi Beskidzkiej (Istebna,

Koniaków, Jaworzynka), nikomu nie trzeba reko-
mendować. Są popularne, atrakcyjne położenie, ce-
nione za ofertę i bogatą bazę hotelową, co prze-
kłada się na ogromną liczbę turystów, wczasowi-
czów i kuracjuszy zaglądających zimą i latem w Be-
skid Śląski. W powiecie cieszyńskim nie ma wielkiego
przemysłu, a dominują firmy małe i średnie. Te naj-
bardziej znane to Mokate w Ustroniu, Bracki Bro-
war Zamkowy w Cieszynie, Kraft Foods Polska
w Cieszynie, Kuźnia Polska w Skoczowie, Ustronianka
w Ustroniu, Teksid Iron Poland w Skoczowie.

POWIAT CIESZYŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

tel. (33) 477 71 44
fax (33) 477 73 33

sekretariat@powiat.cieszyn.pl
www.powiat.cieszyn.pl

Groniczek – Wisła Łabajów

Gmina Czernichów położona jest w części
pasma górskiego Beskidu Zachodniego,
zwanego Beskidem Małym. Najcenniej-
szymi jego obszarami są malownicze

przełomy rzeki Soły w Tresnej i Międzybrodziu Bial-
skim. Zostały one wykorzystane pod budowę za-
pór wodnych w Porąbce i Tresnej, dzięki którym
powstały dwa jeziora: Międzybrodzkie i Żywieckie,
zwane „perłami w koronie wierchów Beskidów”. 

Gmina Czernichów jest jedną z niewielu gmin
w Polsce, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
Malownicze położenie gwarantuje niezapomniane
wrażenia o każdej porze roku. Panują tu doskonałe
warunki zarówno dla weekendowego wypoczynku,
jak i do spędzenia dłuższego urlopu.

Góry, woda i lasy to największe bogactwa na-
turalne gminy, gwarantujące liczne atrakcje. Spa-
cery leśnymi dróżkami można połączyć ze zbiera-
niem runa leśnego i relaksem. Na amatorów pie-
szych wędrówek czekają szlaki turystyczne pro-
wadzące na szczyty okolicznych gór, skąd można
podziwiać rozległą panoramę okolicy oraz starty
lotniarzy i paralotniarzy na Górze Żar. Dla miłośników
szybownictwa góra ta jest legendarnym miejscem,

bowiem od 1936 roku funkcjonuje tutaj Górska
Szkoła Szybowcowa. Na jeziorach można uprawiać
sporty wodne i wędkarstwo, a dzięki silnym wia-
trom wiejącym w górach znalazły się tu również
bazy windsurfingowe. Ci, którzy kochają „białe sza-
leństwo”, mogą zimą skorzystać ze stoków nar-
ciarskich, a dla bardziej leniwych turystów mamy
coś specjalnego: całoroczną kolejkę linowo-tere-
nową prowadzącą na Górę Żar, z której można zo-
baczyć nie tylko całą gminę wraz z należącymi do
niej sołectwami, ale również panoramę Śląska.
Wspaniałe widoki można podziwiać także z oko-

licznych szczytów Beskidu Małego. Przy dobrej po-
godzie widać całą panoramę Beskidu Śląskiego i Ży-
wieckiego, a nawet Tatry.

Wymieniając atrakcje gminy Czernichów, nie
sposób pominąć Zespołu Elektrowni Wodnych
Porąbka-Żar SA, obejmujących elektrownię szczy-
towo-pompową Porąbka-Żar o mocy 500 MW,
elektrownie kaskadowe na rzece Sole o mocy
21 MW. W 1978 roku na szczycie góry Żar wy-
budowano zbiornik wody, a wewnątrz góry unikalny
w skali światowej obiekt energetyczny – podziemną
elektrownię szczytowo-pompową o największym
w świecie spadku wody 440 m.

GMINA WIEJSKA 
CZERNICHÓW

Urząd Gminy 
Czernichów

z siedzibą w Tresnej
ul. Żywiecka 2

34-311 Czernichów
tel. (33) 866 13 25
fax (33) 866 12 87

gmina@czernichow.com.pl
www.czernichow.com.pl

Panorama Czernichowa



Liczący ponad 90 tys. mieszkańców powiat
mikołowski prowadzi swoje działania po-
cząwszy od 1 stycznia 1999 roku, kiedy to
został utworzony w wyniku reformy admi-

nistracyjnej. Jego obszar, usytuowany w granicach
województwa śląskiego, zajmuje 232 km kw., na
których funkcjonuje pięć gmin, w tym największa
powierzchniowo – Orzesze (83 km kw.). Kolejnymi
są: Mikołów (79 km kw.), Wyry (35 km kw.), Ła-
ziska Górne (20 km kw.), Ornontowice
(15 km kw.). Geograficznie powiat mikołowski znaj-
duje się w południowo-zachodniej Polsce na gra-
nicy Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Kotliny Oświę-
cimskiej.

Położony w sąsiedztwie powiatów ziemskich
– tyskiego, pszczyńskiego, rybnickiego oraz gli-
wickiego, pomimo bliskości dużych miast, takich
jak Gliwice oraz Katowice, jest spokojnym zakąt-
kiem Górnego Śląska, a dzięki temu przystankiem
pomiędzy gwarnymi ośrodkami przemysłowo-na-
ukowymi oraz terenami wypoczynkowymi Beski-
dów.

Ziemie powiatu mikołowskiego mają piękną
i bogatą przeszłość. Od czasów średniowiecza przez
jego tereny przebiegały uczęszczane trakty
handlowe. Obecnie jednostka usytuowana jest
w pobliżu szlaków komunikacyjnych wiodących
z Krakowa do Wrocławia oraz z Cieszyna do War-
szawy.

Tutejsza kultura była kształtowana wpływami
z różnych kręgów cywilizacyjnych. Do dziś rozpo-
wszechnione są tu tradycje rzemieślnicze i han-
dlowe. Samorząd powiatu dużo uwagi poświęca

rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości, in-
westycjom w zakresie budownictwa mieszkanio-
wego, turystyki, sportu i rekreacji, a także ochro-
nie środowiska naturalnego, jako że równolegle do
przemysłu na ziemi mikołowskiej występują rozle-
głe tereny rolnicze i leśne.

Niewysokie domy, liczne kościoły, kapliczki przy-
drożne oraz unikalna dzięki swej różnorodności przy-
roda – wszystko to w powiecie mikołowskim in-
spiruje swoim pięknem.

Miniona dekada była dla władz lokalnych cza-
sem wytężonej pracy, która zaowocowała kon-
kretnymi efektami. Samorząd mikołowski wykazuje
się aktywnością w wielu dziedzinach życia pu-
blicznego, a zarazem otwartością na pojawiające
się możliwości rozwoju. Nie szczędzi przy tym środ-
ków na inwestycje, zarówno w infrastrukturę, jak
i w kapitał ludzki, wykorzystując swoje zasoby z po-
żytkiem dla powiatu i jego mieszkańców. Powiat mi-
kołowski jako wspólnota pięciu gmin działa bowiem
na rzecz wspólnego dobra ich społeczności lokal-
nych.

POWIAT MIKOŁOWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a

43-190 Mikołów
tel. (32) 324 81 00
fax (32) 324 81 47

kancelaria@powiat.mikolow.pl
www.sip.mikolowski.pl

Zabytkowy mikołowski rynek

Bazylika mniejsza św. Wojciecha w Mikołowie

Jezioro Baron w Orzeszu-Woszczycach

Elektrownia „Łaziska”– czysta energia
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Dla miasta leżącego w samym centrum
aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej „Sile-
sia” ostatnie dwie dekady nie były łatwe.
Z tej próby gród Siemiona wyszedł jed-

nak jak najbardziej obronną ręką.
Mijające 20 lat Polski samorządnej należy po-

dzielić na kilka etapów, niekiedy przenikających się
wzajemnie. Także analizując tę kwestię na przykła-
dzie Siemianowic Śląskich. Wszak na początku była
nauka – zderzenie z czymś nowym, z kapitalizmem.
Dla kiełkujących dopiero jednostek administra-
cyjnych często bywał to kontakt bolesny. Trans-
formacja gospodarcza odciskała swoje wyraźne
piętno.

W Siemianowicach Śląskich, od dziesięciole-
ci zwanych miastem węgla i stali, miało to spore
znaczenie. Okazało się bowiem, że najwięksi żywi-
ciele tutejszych mieszkańców: huta „Jedność” oraz
kopalnia „Siemianowice” nie dają sobie rady. W efek-
cie upadek tych zakładów oznaczał dla miasta go-
spodarczą katastrofę. Nie było bowiem wtedy al-
ternatywnych miejsc pracy. Wskaźniki bezrobocia
szalały. W końcu Siemianowice Śląskie pod wzglę-
dem bezrobocia stały się czerwoną latarnią całe-
go województwa śląskiego.

Równolegle jednak kolejni włodarze poszukiwali
rozwiązań, nowej tożsamości. Siemianowice Śląskie
celowały zwłaszcza pod względem innowacyjnych
rozwiązań gospodarczo-prawnych. To tutaj pierw-
szy raz w Polsce przekształcono Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w spółkę prawa handlowego. Także w Siemia-
nowicach Śląskich powstało pierwsze w kraju
ekologiczne składowisko odpadów komunalnych.
– Bez większego ryzyka można stwierdzić, iż wte-
dy zainicjowaliśmy dzisiejsze działania z zakresu
partnerstwa prywatno-publicznego – uważa Piotr
Madeja, pierwszy „samorządowy” prezydent Sie-
mianowic Śląskich w latach 1990–1994, obecnie
piastujący stanowisko sekretarza miasta.

Warto zaznaczyć, że właśnie w ramach owe-
go partnerstwa publiczno-prywatnego Siemiano-
wice Śląskie do dzisiaj wiodą prym w skali kraju za
sprawą spółki Aqua-Sprint, która przejęła już
część majątku Rejonowego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Katowicach. I w tym przy-
padku wprowadzane jest partnerstwo publiczno-
-prywatne, czemu bacznie przygląda się rząd. – Na-
sze rozwiązania mają być później powielane w ca-
łym kraju – mówi Jacek Guzy, prezydent Siemia-
nowic Śląskich. Innym przykładem poszukiwania
w mieście nowych dróg rozwoju było zainicjowa-
nie – także na skalę ogólnopolską – współpracy
w ramach miast partnerskich.

Kolejnym etapem była zmiana charakteru
miasta, którego wizerunek przestały budować wę-
giel i stal, a zaczęło przyjazne podejście do nowych
inwestorów, jak choćby Amerykanów i Francuzów,

którzy wybudowali tutaj swoje fabryki, a niebawem
Koreańczyków idących w ich ślady, oraz nastawienie
na sport, wypoczynek i rekreację. Wybudowano
profesjonale kompleksy sportowe: „Siemion”,
„Michał”, gdzie już kilka razy organizowano zawody
sportowe rangi europejskiej. Równolegle zadbano
o bazę hotelową, by Siemianowice Śląskie w koń-
cu nie były kojarzone zarówno przez zagranicznych,
jak i krajowych gości, tylko i wyłącznie jako mia-
sto sąsiadujące z Katowicami.

To wszystko, dzięki determinacji kolejnych wło-
darzy, spowodowało, że miasto nie tylko zmieniło
się, ale zdecydowanie złapało drugi oddech. O ka-
tastrofalnym poziomie bezrobocia nikt już tutaj nie
pamięta. Ale jednocześnie nikt nie zamierza spo-
cząć na laurach. W Strategicznych Celach Ka-
dencji 2006–2010 obecnej kadencji, przedsta-
wionych przez Jacka Guzego, znalazły się popra-
wa sieci komunikacyjnej, obejmująca budowę no-

wych rond, rewitalizacja centrum, w tym budowa
rynku miejskiego oraz działania proekologiczne
uwzględniające program ograniczania niskiej emi-
sji. – I chociaż niektórym trudno w to uwierzyć,
do tej pory spełniliśmy 100 proc. naszych założeń.
Siemianowice Śląskie to już jest inne, śmiem twier-
dzić, że o wiele lepsze miasto – nie ma cienia wąt-
pliwości Jacek Guzy.

MIASTO 
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Urząd Miasta 
Siemianowice 

Śląskie
ul. Jana Pawła II 10

41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 760 52 00

fax (32) 760 52 80 (81)
ratusz@um.siemianowice.pl
www.um.siemianowice.pl

Budowa nowych rond to nie tylko pozytywna zmiana układu komunikacyjnego, ale
także element upiększający miasto

Wizytówką Siemianowic Śląskich są m.in. obiekty sportowe. Na zdjęciu Kompleks
Sportowy "Siemion", gdzie w tym roku po raz trzeci zorganizowane zostaną
Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie

Fot. Szymon Duczek (2)
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Powiat wodzisławski położony jest w połu-
dniowo-zachodniej części województwa ślą-
skiego. Od zachodu graniczy z powiatem
raciborskim, a od północnego wschodu

z powiatem rybnickim oraz miastem Jastrzębie
Zdrój. Z kolei południowa granica jednostki samo-
rządowej stanowi również granicę państwa z Re-
publiką Czeską. 

W skład powiatu wchodzi pięć gmin wiejskich:
Marklowice, Mszana, Gorzyce, Godów i Lubomia
oraz cztery miasta: Wodzisław Śląski, Rydułtowy,
Radlin, Pszów. Łączna powierzchnia powiatu wy-
nosi 286,9 km kw., co stanowi około 5 proc. po-
wierzchni województwa śląskiego. Obszar za-
mieszkiwany jest przez około 155, 5 tys. miesz-
kańców, co plasuje go w ścisłej czołówce najbar-
dziej zaludnionych powiatów ziemskich w Polsce.

Powiat wodzisławski posiada dobrze rozwiniętą
sieć komunikacyjną. Przez jego teren przebiega je-
den z głównych szlaków komunikacyjnych – dro-
ga krajowa nr 78, która stanowi ułatwienie dla po-
dróżujących w kierunku Czech, Austrii czy Włoch.
Obecnie stanowi też łącznik pomiędzy polską au-
tostradą A4 w Gliwicach, a czeską autostradą D1
w Bohuminie. Trasa ta łączy również południową
część Górnego Śląska z portem lotniczym Kato-
wice–Pyrzowice. Wkrótce przez powiat przebie-
gać będzie końcowy odcinek autostrady A1
Gdańsk–Toruń–Łódz–Częstochowa–Gliwice–Msza-
na–Gorzyczki. Przedłużeniem autostrady A1 po
stronie czeskiej będzie autostrada Ostrawa–
Brno (D 47), otwierająca drogę na południe Eu-
ropy. 

Teren powiatu wodzisławskiego jest dobrze
uprzemysłowiony. Funkcjonują tu dwie kopalnie:
„Marcel” w Radlinie i „Rydułtowy-Anna” w Ry-
dułtowach oraz Koksownia Radlin. Przemysł wę-
glowy przeszedł proces restrukturyzacji, kopalnie
prowadzą działalność w sposób nowoczesny, wy-
kazując należytą dbałość o ochronę środowiska. Na
terenie powiatu znajduje się także sztolnia przy Po-
wiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wodzisławiu Śląskim, która jest zespołem wy-
robisk górniczych znajdujących się kilka metrów pod
powierzchnią ziemi. Pod względem struktury i wy-
posażenia imituje podziemie kopalni. Liczy ponad 500
metrów wyrobisk górniczych i jest największym
tego typu obiektem w Polsce.

O wartościach przyrodniczo-krajobrazowych
regionu świadczy duża ilość terenów zielonych, co
przeczy stereotypowemu wyobrażeniu o Śląsku jako
obszarze zdegradowanym przez działalność prze-
mysłową. Nawet kopalniane hałdy w północnej czę-
ści powiatu (na terenie gmin miejskich Radlina, Ry-
dułtów i Pszowa) stanowią specyficzne urozma-
icenie krajobrazu, tym bardziej, że część z nich jest
rekultywowana. Należy również wspomnieć o te-
renach malowniczo położonych w dolinie rzeki Olzy
i Odry.

Do cennych zabytków kultury, które koniecz-
nie trzeba zobaczyć, będąc na terenie powiatu wo-
dzisławskiego, należą między innymi: Bazylika pw.

NMP w Pszowie – sanktuarium maryjne odwiedzane
przez pielgrzymów z całej Europy, Zespół Pałacowo-
-Parkowy w Wodzisławiu Śląskim-Kokoszycach,
zamek w Wodzisławiu Śląskim z XIX wieku o cha-
rakterze klasycystycznym, Zespół Zabudowań Kal-
warii Pszowskiej, dawny klasztor pofranciszkański,
figury św. Nepomucena, Zespół Budynków Sana-
toryjnych w Wodzisławiu Śląskim-Wilchwach, kościół
drewniany w Łaziskach Rybnickich – gmina Godów,
czy stanowisko archeologiczne - wczesnośrednio-
wieczne grodzisko w Lubomi i wiele innych.

POWIAT WODZISŁAWSKI

Starostwo Powiatowe 
w Wodzisławiu 

Śląskim
ul. Bogumińska 2

44-300 Wodzisław Śląski
tel. (32) 453 97 10

tel./fax (32) 453 97 12
starostwo@powiatwodzislawski.pl

www.powiatwodzislawski.pl

Koksownia Radlin

Kościół drewniany pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Łaziskach Rybnickich

Autostrada A1 w budowie

Fot. Abvet Ballarin

Widok na Olzę – gmina Gorzyce

Fot. Archiwum Powiatu Fot. Łukasz Grycicha

Fot. Antoni Porembski
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Jeśli chcielibyście Państwo spędzić urlop, nie
nudząc się ani przez chwilę, przyjedźcie wraz
z rodziną na gościnną ziemię żywiecką. Tu,
zarówno w zimie jak i w lecie, każdy może

znaleźć coś dla siebie, zobaczyć góry w tysiącach
barw, podziwiać wspaniałe piękno natury. Cieniste
górskie lasy, dobrze oznakowane szlaki tury-
styczne zapraszają do wędrówek z plecakiem, Je-
zioro Żywieckie do uprawiania sportów wodnych
i wędkowania, góra Żar umożliwia próbę sił w lot-
niarstwie i szybownictwie, zaś wyższe partie Be-
skidu Żywieckiego są rajem dla narciarzy. Powiat
żywiecki ma nie tylko wspaniałe warunki przyrod-
nicze i bazę turystyczno-rekreacyjną, umożliwia-

jącą całoroczny wypoczynek, a także bogate dzie-
dzictwo kulturowe, nadal żywe tradycje, zwycza-
je i obrzędy górali beskidzkich, specyficzną gwarę,
bogate stroje, ekspresyjną muzykę, zabytki świad-
czące o wspaniałej przeszłości tej ziemi: siedziby
rodów magnackich, dworki, drewniane kościółki,
przydrożne kapliczki i góralskie chaty.

Termin urlopu warto dopasować do kalenda-
rium licznych imprez kulturalnych i sportowych
o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Po let-
niej wędrówce, zimowym szusowaniu lub space-
rach po romantycznym żywieckim parku warto, na-
karmiwszy ciało regionalnym jadłem, nasycić du-
szę muzyką ludową lub klasyczną. W czasie kar-

nawału corocznie odbywające się Gody Żywieckie,
na przełomie lipca i sierpnia Tydzień Kultury Be-
skidzkiej, a w grudniu cykl imprez Boże Narodze-
nie po Beskidzku – to tylko niektóre z atrakcji kul-
turalnych regionu. Tu poznacie Państwo ludzi przy-
wiązanych do swej „małej ojczyzny”, pielęgnujących
folklor i rodzime tradycje, którym „do szczęścia nie-
wiele potrzeba, byle była praca i kawałek chleba...”. 

Kto raz spojrzy ze szczytu na uśpione doliny,
ten powróci do powiatu żywieckiego, by jeszcze raz
zjednoczyć się z przyrodą, pooddychać zapachem
zielonych wierchów, uścisnąć spracowaną dłoń gó-
rala, posłuchać starych, ludowych opowieści i od-
począć od gwaru i zgiełku wielkich miast.

POWIAT ŻYWIECKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Żywcu
ul. Krasińskiego 13

34-300 Żywiec
tel. (33) 861 24 24
fax (33) 860 50 83

starostwo@zywiec.powiat.pl 
www.starostwo.zywiec.pl

Pałac Habsburgów Jezioro ŻywieckieFot. Marcin Mazurkiewicz (3)





Marszałek: Adam Jarubas

Wojewoda: Bożentyna Pałka-Koruba

Powierzchnia województwa: 11710 km kw.

Gęstość zaludnienia: 108,69 osób/km kw.

Ludność ogółem: 1 272 784

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51,3, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48,7 proc.

Liczba miast: 31, w tym 1miasto na prawach powiatu, 30 miast na prawach gminy

Liczba powiatów: 14 (1 miasto na prawach powiatu), w tym 13 grodzkich, 1 ziemski

Liczba gmin: 102, w tym 5 miejskich, 71 wiejskich, 26 miejsko-wiejskich

Wielkość gruntów pod inwestycje (w SSE): od 30.01.2010 roku SSE „Starachowice” zajmuje łącznie powierzchnię 595,8087 ha 
i jest zagospodarowana w 61 proc.

Port lotniczy: Lotnisko Masłów k./Kielc (loty czarterowe)

Stopa bezrobocia: 14,7 proc.

Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: środki PHARE (dofinansowanie) pozyskane w ramach programów przedakcesyjnych: Programu 
PHARE Odbudowa 2001 (I i II edycja) – zakontraktowano 9 615 696,00 euro, wydatkowano 

WOJEWÓDZTWO 
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dane statystyczne
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8 945 186,86 euro; Programu PHARE 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza (SSG) 
– zakontraktowano 18 711 449,35 euro, wydatkowano – 17 955 076,28 euro; Programu 
PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (SSG) – zakontraktowano 5 394 960,51 euro, 
wydatkowano – 5 173 431,74 euro; Programu PHARE 2003 Spójność Społeczna 
i Gospodarcza (SSG) – zakontraktowano 4 700 905,74 euro, wydatkowano  4 681 542,38 euro; 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006: przyznana alokacja 
– ponad 133 mln euro, w ramach ZPORR zakontraktowanych zostało 539 979 504 zł; 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013: 
alokacja środków 725 807 266 euro, trawa wdrażanie programu; w ramach 
PROW 2007–2013: do dnia 31.12.2009 roku w ramach wdrażanych przez samorząd 
województwa działań podpisane zostały umowy z beneficjentami na łączną 
kwotę 249 769 125,53 zł; w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
na dzień 04.01.2010 roku to kwota 440 665 087 zł, co stanowi 33,2 proc. ogólnej kwoty, 
jaka jest do wykorzystania

Główne rynki inwestujące na terenie województwa: francuski, holenderski, niemiecki, belgijski, hiszpański, brytyjski 

Regiony partnerskie: Obwód Winnicki (Ukraina) Region Centralnej Finlandii (Finlandia), Hrabstwo Aarhus (Królestwo 
Danii), Region Uppsala (Królestwo Szwecji), Region Komarom-Esztergom (Republika Węgierska)

Wiodące gałęzie gospodarki: przemysł hutniczy, metalowy, maszynowy, materiałów budowlanych, ceramiczny, odlewniczy, 
energetyczny 

Posiadane SSE: Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” SA i Tarnobrzeska SSE SA

Główne instytucje wspierające:
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu SA, 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Świętokrzyskie 
Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, 
Targi Kielce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacja Programów 
Pomocy dla Rolnictwa „FAPA”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Kielecki Park Technologiczny, 
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Regionalna Izba Gospodarcza 
w Starachowicach, Dom Doradztwa Biznesowego MM, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, 
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Hotel Kongresowy 
– Centrum Biznesu w Kielcach, Lotus Park Biznesu, Świętokrzyskie Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: Barlinek SA, Cersanit SA, Kolporter SA, Echo Investment, Ceramika Końskie Sp. z o.o., 

Fabryka Porcelany AS Ćmielów 

zagraniczni: Zakłady Wyrobów Metalowych „SHL” SA, DS Smith Polska SA, CSZ PKS Beneparts Sp. z o.o., 
Stokota Kamarg Sp. z o.o., Lhoist „Bukowa” Sp. z o. o., Cementownia Nowiny Sp. z o. o., 
Exbud Skanska SA, NSK Bearings Polska SA, Mitex SA, Schmidt Polska Sp. z o.o., 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Lafarge Cement Małogoszcz Małogoszcz, 
Sfw Energia sp. z o.o., Wienerberger 

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 1,1 mln turystów krajowych, 0,2 mln turystów zagranicznych

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka dzieci i młodzieży

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Jurapark w Bałtowie, Klasztor na Świętym Krzyżu wraz ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, 
Zespół Pałacowy w Kurozwękach, miasto Sandomierz, Jaskinia Raj i ruiny zamku królewskiego 
w Chęcinach 

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi, Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie, Spotkania 

z Kulturą Żydowską w Chmielniku, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz 
w Busku-Zdroju, Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego 
w Ujeździe

Baza hotelowa: ogółem w ewidencji marszałka jest 91 obiektów hotelarskich. W roku 2009 skategoryzowano 
9 obiektów, w tym 7 hoteli, 2 motele, 3 obiekty – zmiana kategoryzacji

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
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Powiat opatowski to obszar głęboko zako-
rzeniony w historii, bogaty w piękną ar-
chitekturę, krajobrazy i wyjątkowe miej-
sca. Tutejsze zabytki oraz pomniki histo-

rii świadczą o tym, że ziemie powiatu od począt-
ku istnienia państwa polskiego były zamieszkałe
i stanowiły kolebkę ośrodków ważnych dla ów-
czesnych władców.

W samym Opatowie, grodzie o ponad ty-
siącletniej tradycji, uwagę zwraca klasztor oo. ber-
nardynów, kolegiata pw. św. Marcina z Tours oraz
Podziemna Trasa Turystyczna. Miejsca te przenoszą
w czasy, kiedy ziemię opatowską przemierzali tem-
plariusze, a piwnice wypełniały dobra wszelakie,
świadczące o zamożności tutejszych gospodarzy.

Ewenementem w skali kraju jest miejscowość
Ptkanów, na którą składa się kościół o charakte-
rze obronnym z XII wieku oraz cmentarz. Legen-
da głosi, iż ów kościół połączony był niegdyś z oko-
licznymi miejscowościami podziemnymi korytarzami.

Jednak najbardziej znanym zabytkiem jest Za-
mek Krzyżtopór w Ujeździe, którego pierwszymi wła-
ścicielami byli członkowie rodu Ossolińskich. Dziś
są to urokliwe ruiny, które tworzą jedne z naj-
większych pod względem wielkości i znaczenia za-
bytków tego typu w Europie.

Warto również pamiętać o najstarszych w Eu-
ropie Górach Świętokrzyskich. Te skutecznie za-
chęcą do spacerów, zaś meandry rzek Koprzy-
wianka i Opatówka ukoją spokojem i zachwycą ma-
lowniczymi widokami.

Trzeba pamiętać, że powiat opatowski to nie
tylko bogata historia, której ślady odnaleźć moż-

na w każdym jego zakątku. Bardzo ważne, zarówno
dla mieszkańców, jak samorządów lokalnych, było
sprawne włączenie się w mechanizm wykorzystania
środków pomocowych w latach 2004–2006. War-
tość działań inwestycyjnych w zakresie infra-
struktury drogowej, zrealizowanych wspólnie
z gminami w pierwszym okresie finansowania dzię-
ki wsparciu Unii Europejskiej, wyniosła około
35 mln zł.

Umiejętności i doświadczenie zdobyte w pierw-
szym okresie finansowania ułatwiają podejmowa-
nie decyzji o przygotowaniu do realizacji projektów
w latach 2007–2013, których łączna wartość
może przekroczyć 145 mln zł.

Wszystkie działania władz samorządowych mają
na celu poprawę atrakcyjności powiatu opatow-
skiego w jak najszerszym aspekcie. Najważniejsze
inwestycje spośród obecnie realizowanych to
rozbudowa szpitala powiatowego oraz remont pla-
cówek oświatowych. Ponadto nieustannie re-
montowane i rozbudowywane są drogi, będące pod
opieką samorządu powiatowego.

POWIAT OPATOWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Opatowie
ul. Sienkiewicza 17

27-500 Opatów
tel. (15) 868 29 71
fax (15) 868 47 21
powiat@opatow.pl

www.opatow.pl

Ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujeździe

Kolegiata pw. św. Marcina w Opatowie
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Powiat skarżyski, położony na północy wo-
jewództwa świętokrzyskiego, ze względu
na znakomite ulokowanie komunikacyjne
przy drodze międzynarodowej nr 7 oraz du-

żym węźle kolejowym, ogromny potencjał ludzki, do-
brze rozwijającą się infrastrukturę i bogate tra-
dycje przemysłowe jest miejscem atrakcyjnym dla
inwestycji gospodarczych.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w powiecie
skarżyskim nastąpił intensywny rozwój sieci dróg
powiatowych. Jest to wynik priorytetowych za-
łożeń i strategicznych wieloletnich planów inwe-
stycyjnych samorządu powiatowego, który reali-
zuje zadania w zakresie rozwoju i modernizacji dróg,
wykorzystując środki unijne i dostępne programy
operacyjne na lata 2007–2013. To także efekt do-
brej współpracy z samorządami gmin powiatu skar-
żyskiego, które partycypują w kosztach budowy
i modernizacji dróg powiatowych. W okresie
10 lat zmodernizowano 30 proc. dróg powiato-
wych, a w samym roku 2009 na ten cel prze-
znaczono prawie 12 mln zł.

Jednym z ważniejszych osiągnięć samorzą-
dowych minionego dziesięciolecia jest przepro-
wadzona reorganizacja sieci szkół poprzez upo-
rządkowanie stanu prawnego placówek oświato-
wych, racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy oraz
zapewnienie pracy pracownikom oświaty. W ramach
reorganizacji, poprzez połączenie kilku szkół, po-
wstały dwie nowe, które swoją ofertę edukacyj-
ną dostosowały do potrzeb i oczekiwań współ-
czesnej młodzieży oraz rozwoju rynku pracy.

Na uwagę zasługuje rozwój powiatu poprzez
wykorzystanie możliwości, jakie od 2004 roku daje
Unia Europejska. Z pozyskanych środków na terenie
powiatu wykonano wiele inwestycji drogowych,
a nowoczesny blok operacyjny i Oddział Intensyw-
nej Terapii w szpitalu powiatowym wyposażono
w sprzęt medyczny. Systematycznie realizowane
są zadania w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej,
powstają szlaki turystyczne, obiekty sportowe przy
placówkach oświatowych. Uczniowie szkół powia-
towych mogą korzystać między innymi z zagra-
nicznych praktyk zawodowych

i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Do 2009 roku
powiat skarżyski na rozwój społeczno-gospodar-
czy pozyskał łącznie prawie 104 mln zł.

Powiat ma również duże osiągnięcia
w zakresie promocji zdrowego stylu
życia poprzez aktywność sporto-

wo-rekreacyjną mieszkańców. Inicjatywy samo-
rządu, takie jak: wiosenne i jesienne gwieździste
rajdy rowerowe, marszobiegi, półmaratony, two-
rzenie sezonowego lodowiska spotkały się z apro-
batą i ogromnym zainteresowaniem społeczności
lokalnej i już na stałe wpisały się w bogaty kalen-
darz imprez powiatowych. W powiecie nie braku-
je także takich atrakcji sportowych, jak choćby za-
wody motocrossowe, wyścigi kolarskie, zloty
motocyklowe, turnieje tańca, oraz kulturalno-edu-
kacyjnych, odbywających się na terenach wszyst-
kich gmin powiatu.

Dogodnie usytuowany powiat z dobrymi wa-
runkami komunikacyjnymi jest nie tylko znakomi-
tym miejscem inwestycyjnym, lecz także stanowi
doskonałe miejsce do rekreacji. Turyści odwiedzający
go cenią sobie panującą tu ciszę, spokój, czyste
powietrze, możliwość aktywnego wypoczynku
w pięknym otoczeniu niepowtarzalnej przyrody.
Smaczku i pikanterii dodają powiatowi urokliwe za-
kątki doliny rzeki Kamiennej, wyróżniające się oso-
bliwymi miejscami utworzonymi przez naturę,
ciekawostkami historycznymi i sakralnymi oraz licz-
nymi zabytkami techniki. Na zwiedzających czekają
gościnne gospodarstwa agroturystyczne, ser-
wujące regionalne smakołyki, i pokazy rzemiosła ar-
tystycznego: garncarstwa, tkactwa, hafciar-
stwa.

Jedną z atrakcji powiatu jest Muzeum im. Orła
Białego – drugie w Polsce pod względem ilości zgro-
madzonych militariów muzeum, gdzie można oglą-
dać jedną z największych w kraju plenerowych eks-
pozycji ciężkiego sprzętu bojowego. Tylko w skar-
żyskim muzeum, położonym w malowniczej części mia-
sta, nad zalewem Rejów, znajdziemy jedyny zacho-
wany pełnomorski kuter torpedowy ORP „Odważ-
ny” rodzimej konstrukcji, zbudowany w polskiej stocz-
ni i używany przez polską marynarkę wojenną.

Powiat skarżyski to także raj dla węd-
karzy, grzybiarzy, koneserów pięknych

plenerów, fotografików przyrody
i artystów krajobrazu.

POWIAT SKARŻYSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Skarżysku-Kamiennej
ul. Konarskiego 20

26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (41) 395 30 00
fax (41) 252 40 01

starostwo@skarzysko.powiat.pl
www.skarzysko.powiat.pl

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej

Kuter torpedowy – Muzeum im. Orła Białego
w Skarżysku-Kamiennej

Półmaraton Rejów

Zmodernizowany most w Henrykowie
(gmina Bliżyn)
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Marszałek: Jacek Protas

Wojewoda: Marian Podziewski

Powierzchnia województwa: 24 173,17 km kw.

Gęstość zaludnienia: około 59 osób/km kw.

Ludność ogółem: 1 426 155

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51,3, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48,7

Liczba miast: 49, w tym 2 na prawach powiatu, 33 na prawach gminy

Liczba powiatów: 19, w tym 2 grodzkie, 19 ziemskich

Liczba gmin: 116, w tym 16 miejskich, 67 wiejskich, 33 miejsko-wiejskie

Wielkość gruntów pod inwestycje (w SSE): 728 ha

Średni dochód na głowę mieszkańca: 2615,32 zł

Stopa bezrobocia: 20,2 proc. (stan na koniec grudnia 2009 roku)

Regiony partnerskie: Prowincja Heilongjiang (Chiny), Regionalna Gmina Bornholm (Dania), 
Departament Côtes d’ Armor (Francja), Autonomiczny Region La Rioja (Hiszpania), 
Okręg Taurogi (Litwa), Obwód Kaliningradzki (Rosja), Województwo Bańsko-Bystrzyckie (Słowacja), 
Województwo Halland (Szwecja), Obwód Rówieński (Ukraina), 
Autonomiczny Region Vallée d’Aoste (Włochy), Prowincja Perugia (Włochy)

WOJEWÓDZTWO 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Dane statystyczne
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Wiodące gałęzie gospodarki: Główne działy gospodarki to produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna 
gospodarka leśna, ekoturystyka, produkcja opon, maszyn i urządzeń – gdzie stosuje się czyste 
technologie przemysłowe i korzysta z odnawialnych źródeł energii. Dominuje produkcja 
artykułów spożywczych i napojów (ok. 32,2% produkcji sprzedanej w przemyśle), produkcja 
mebli (ok. 14,3%), produkcja maszyn i aparatury elektrycznej (ok. 4,3%), produkcja odzieży 
i wyrobów futrzarskich (ok. 1,6%). 42,5 % produkcji krajowej wyrobów gumowych pochodzi 
z Olsztyna, gdzie zlokalizowana jest fabryka opon

Posiadane SSE: 22 Podstrefy zlokalizowane na terenie następujących miast i gmin: Bartoszyce, Ciechanów, 
Dobre Miasto, Elbląg, Iława, Iłowo, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nidzica, 
Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Olsztynek, Orzysz, Ostrołęka, Ostróda, Pasłęk, 
Piecki, Szczytno i Wielbark

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 

BISNEP –Business and Innovation Support for North – East Poland, 
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, 
Regionalny System Wspierania Innowacji

Ważniejsi inwestorzy zagraniczni: Michalin, Safilin, Philips Lighting, Heineken, Schieder, Ikea, Alstom Power, Smithfield Food 

Roczna liczba turystów odwiedzających region: średnio 5 mln turystów 

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: Warmia i Mazury są regionem idealnym dla turystów chcących aktywnie spędzić czas. Liczne 
trasy rowerowe, piesze jak i konne umożliwiają aktywne zwiedzanie regionu po malowniczych 
terenach. W sezonie letnim na Warmię i Mazury przyjeżdżają pasjonaci żeglarstwa, którzy 
doceniają piękno i magię naszych jezior. Także miłośnicy kajakarstwa będą zadowoleni z pobytu na 
Warmii i Mazurach. 
Warmia i Mazury są regionem atrakcyjnym turystycznie nie tylko latem. Zimą znikają z jezior 
żaglówki a ich miejsce zajmują bojery. Fani mocnych wrażeń mogą także zimą kąpać się w naszych 
jeziorach i wziąć udział w spływie „Twardzieli”, którego uczestnicy pokonują wpław 8 kilometrów 
rwącej Krutyni. Do dyspozycji turystów są także stoki i wyciągi narciarskie. Istnieje również 
możliwość przejażdżki psim zaprzęgiem, jak i zabawy w tradycyjnych strojach eskimoskich i indiańskich 
(Biegnący Wilk).

Piekiełko nad Welem Fot. Arch. Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim
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Powiat ełcki, położony we wschodniej czę-
ści województwa warmińsko-mazurskie-
go, obejmuje Pojezierze Ełckie i część Ma-
zur Garbatych, co stanowi o jego atrak-

cyjności turystycznej i odpowiada za popularność
ziemi ełckiej wsród wczasowiczów. W jego skład
wchodzą miasto Ełk oraz gminy wiejskie: Ełk, Ka-
linowo, Prostki i Stare Juchy. Powiat zajmuje ob-
szar 1112 km kw., a zamieszkuje go około 86 tys.
osób. Niepowtarzalny krajobraz tworzy pagórko-
waty teren z kopulastymi wzniesieniami poprze-
cinanymi dolinami rzek i jezior oraz dużymi kom-
pleksami leśnymi i małymi zagajnikami, mokradła-
mi i bagnami. Niemal cały powiat znajduje się w do-
rzeczu rzeki Ełk.

Od początku istnienia, czyli od 1999 roku, Po-
wiat Ełcki należy do najbardziej aktywnych samo-
rządów powiatowych w Polsce. W minionym
dziesięcioleciu działał we wszystkich dziedzinach
przewidzianych w ustawie o samorządzie teryto-
rialnym. Bardzo szybko poprawiła się sytuacja
w służbie zdrowia (w miejsce szpitala powiatowego
utworzono spółkę handlową, której właścicielem
został samorząd miejski). Inwestycje drogowe
w regionie, który komunikacyjnie jest bardzo za-
niedbany, szczególnie w ostatnich latach realizo-
wane są dość intensywnie, czego wymierne efek-
ty można dostrzec na każdym kroku.

Powiat Ełcki należy do liderów wśród samo-
rządów, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych, zwłaszcza na realizację inwestycji. Tyl-
ko w 2009 roku pozyskał ponad 40 mln zł (najwięcej
z funduszy Unii Europejskiej). Dużo inwestuje się
tu w oświatę; dla przykładu w 2010 roku zosta-
nie otwarte nowoczesne Centrum Gastrono-
miczno-Hotelarskie przy Zespole Szkół nr 6, zbu-
dowane za 4 mln euro. Wiele projektów realizo-
wano z myślą o poprawie sytuacji na rynku pra-
cy, a dzięki profesjonalizmowi urzędników powia-
towych samorząd brał udział we wszystkich edy-
cjach programu Przejrzysta Polska.

Efektywna praca władz, współpraca z samo-
rządami, przyjaźni ludzie, piękne krajobrazy – nie
bez powodu powiat ełcki to najlepsze strony Ma-
zur.

POWIAT EŁCKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Ełku
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk
tel. (87) 621 83 00 
fax (87) 621 83 39

powiat@powiat.elk.pl
www.powiat.elk.pl

W powiecie ełckim można doliczyć się
prawie 100 jezior
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� Sztandarowe atrakcje turystyczne: Zabytkiem klasy światowej jest Kanał Elbląski funkcjonujący od 150 lat w niezmienionej postaci. 
Rok 2010 to rok jubileuszu 150 lat pływania statków po Kanale. Niezapomnianych wrażeń 
dostarcza wycieczka statkiem Kanałem Elbląskim z Elbląga do Ostródy. Na trasie znajdują się 
unikatowe, jedyne czynne na świecie pochylnie służące do pokonania 100 metrowej różnicy 
wysokości między poziomami jezior. Jednostki pływające przemieszczają się na szynowych 
wózkach-platformach połączonych linami (poprzez koła zamachowe) z turbinami napędzanymi 
energią spadającej wody.
Przez cały nasz region biegnie Szlak Zamków Gotyckich będących siedzibami muzeów, 
galerii czy bazy noclegowej. Odbywa się w nich szereg imprez, takich jak wystawy, 
biesiady i koncerty.
Szlak Fortyfikacji Mazurskich - Dużą atrakcją turystyczną na Warmii i Mazurach są bunkry, 
twierdze i umocnienia z XIX i początku XX wieku. Najbardziej znane są umocnienia z II wojny 
światowej. Do dyspozycji turystów jest kwatera Adolfa Hitlera w Gierłoży, kwatera niemieckich 
wojsk lądowych w Mamerkach, ruiny kwatery polowej dowódcy SS i policji Himmlera 
w Pozezdrzu, a także Twierdza Boyen w Giżycku – znakomity przykład pruskiej architektury 
obronnej.
Krutynia jest istnym rajem dla miłośników kajakarstwa. Szlak kajakowy tą rzeką liczy ponad 
100 km i biegnie wśród wzniesień morenowych, równiny porośniętej lasami Puszczy Piskiej 
a następnie wpływa do malowniczych jezior mazurskich. 
Wielkie Jeziora Mazurskie to niezwykle cenny przyrodniczo zakątek Polski. Miłośnicy sportów 
wodnych i relaksu co roku zjeżdżają na Mazury aby nacieszyć się pięknem krajobrazu tej cudownej 
krainy, oddawać się swoim pasjom i wypoczywać na łonie natury. 

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem, cykl imprez żeglarskich w Giżycku, 

Piknik Country Mrągowo, Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, 
Mazury Grand Slam 

Baza hotelowa: 91 (stan na 05.02.2010 roku), w 2009 roku otwarto 6 hoteli

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego



Powiat bartoszycki położony jest w północnej
części województwa warmińsko-mazur-
skiego. Zajmuje powierzchnię 1216 km kw.,
którą zamieszkuje około 61,5 tys. osób.

Na terenie powiatu bartoszyckiego, przy
drodze krajowej nr 51, znajduje się międzynaro-
dowe przejście graniczne z Obwodem Kalinin-
gradzkim Federacji Rosyjskiej w Bezledach. Dzię-
ki przygranicznemu położeniu w powiecie mogą roz-
wijać się wymiana kulturalna i kontakty gospo-
darczo-handlowe z Obwodem Kaliningradzkim.
W gospodarce powiatu przeważa produkcja rolna
oraz przemysł nieuciążliwy dla środowiska. Nato-
miast za sprawą licznych walorów przyrodniczych,
czystego powietrza i zdrowej żywności ekologicz-
nej wiodącą dziedziną turystyki w powiecie jest
agroturystyka.

Przez powiat bartoszycki przepływa rzeka Łyna
– najdłuższa rzeka Warmii i Mazur, która stano-
wi ciekawy szlak turystyki kajakowej o urozma-
iconym przebiegu. Brzegi Łyny przygotowano na po-
trzeby turystów. Dzięki stanicom wodnym można
swobodnie dobić do brzegu, a odpoczynek zapewnią
ławeczki, wiaty oraz miejsca na ognisko i grill, a tak-
że małe punkty gastronomiczne. 

Symbolem – logo powiatu bartoszyckiego
jest bocian biały. Na Szlaku Bocianich Gniazd ob-
serwujemy ptasie rodziny podczas codziennych czyn-
ności. Bociania wieś Żywkowo stanowi swoisty fe-
nomen – na jedno gospodarstwo przypada tam pięć
bocianich gniazd. Ponadto powiat może się po-
szczycić jednym z największych skupisk ptaków błot-
nych na Warmii i Mazurach – rezerwatem przyrody
„Polder Sątopy-Samulewo”. Wyjątkowość tego za-
kątka ujawnia się podczas przelotów, kiedy gromadzą
się tutaj wielotysięczne stada ptaków.

Ten teren dawnej Warmii kryje w sobie wie-
le pięknych zabytków. Najbardziej cenne to obiek-
ty architektury sakralnej – gotyckie kościoły z XIV
i XV wieku, na przykład: kościół pw. św Jana Ewan-
gelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Barto-
szycach, kościół farny pw. św. Macieja w Bisztynku,
cerkiew greckokatolicka Podwyższenia Krzyża
Świętego w Górowie Iławeckim. Zachwycają rów-
nież liczne wiekowe kościoły wiejskie, na przykład
kościół w Pieszkowie. Rodnowie, Sokolicy czy Woj-
ciechach, w których odnajdujemy zabytkowe rzeź-
bione ołtarze oraz piękne dzieła snycerskie.

Na terenie powiatu bartoszyckiego
zachowało się wiele pałaców i dwo-
rów. Część z nich funkcjonuje obec-
nie jako obiekty hotelowe, proponu-
jące szereg atrakcji, takich jak: jaz-
da konna, zabiegi spa, organizację kon-
ferencji itp. Należą do nich: Zespół pa-
łacowo-dworski w Galinach, pałac Bia-
ły Książę w Osiece, zespół pałacowo-

ogrodowy Dębówko pod Bartoszycami, pałac w Su-
łowie.

Przez ostatnie dziesięć lat udało się zre-
alizować szereg inwestycji, które popra-
wiły dostępność usług turystycznych
powiatu, a także podniosły jakość życia
jego mieszkańców. Wśród tych inwestycji
należy wymienić między innymi zakończony
w 2010 roku projekt „Modernizacja go-
spodarki cieplnej budynków należących
do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży
przy ulicy Limanowskiego w Barto-
szycach z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii”, w ramach któ-

rego wymieniono instalację CO
z parowej na wod-

ną, stolarkę okienną i drzwiową, zaizolowano
stropy i dachy, wybudowo kotłownię oraz za-
montowano dwa kotły na biomasę (zrębki drzew-
ne) wraz z linią technologiczną, a ponadto zaku-
piono sprzęt niezbędny do codziennej obsługi ko-
tłowni. Łączna wartość projektu to około
2,4 mln euro. Ponadto w czerwcu 2009 roku zo-
stała zakończona największa inwestycja Szpitala Po-
wiatowego w Bartoszycach o łącznej wartości
9 637 208 zł. Wdrożono system pełnego odzysku
ciepła wraz z wprowadzeniem komputerowego sy-
temu sterowania, co czyni szpital liderem w tej ma-
terii wśród placówek ochrony zdrowia. Natomiast
największy zakres działań dotyczył oświaty. Inwe-
stycje na szeroką skalę objęły szkoły prowadzone
przez powiat. Natomiast w placówkach opieki spo-
łecznej w ciągu minionej dekady opracowano i zre-
alizowano programy naprawcze oraz zbudowano
system opieki nad dzieckiem i rodziną.

POWIAT BARTOSZYCKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Bartoszycach
ul. Grota Roweckiego 1

11-200 Bartoszyce
tel. (89) 762 17 20
fax (89) 762 53 10

starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl
www.powiatbartoszyce.pl

Zespół pałacowo-dworski w Galinach

Bociany w miejscowości Żywkowo

Kościół Farny w Bartoszycach

Spływ na rzece Łyna w miejscowości Stopki
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Władze samorządowe powiatu od lat
dążą do poprawy jakości życia miesz-
kańców i warunków pracy przedsię-
biorców. Dotychczas zrealizowano

liczne inwestycje z zakresu infrastruktury drogo-
wej, edukacyjnej, turystycznej oraz zaplanowano
kolejne przedsięwzięcia. Na realizację wielu pro-
jektów pozyskano środki zewnętrzne.

Powiat Działdowski samodzielnie lub we współ-
pracy z gminami zrealizował wiele zadań inwesty-
cyjnych na drogach powiatowych. Z wykorzysta-
niem środków z EFRR z RPO WiM 2007–2013
w latach 2009–2010 realizuje wart 5,15 mln zł
projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1280N
Lidzbark–Koszelewy, dofinansowany w kwocie
3,6 mln zł, a w latach 2010–2011 przebudowę
drogi powiatowej nr 1254N Tuszewo (granica po-
wiatu)–Truszczyny–Dębień o wartości 3,3 mln zł,
z czego z EFRR 2,3 mln zł.

Dzięki 779,2 tys. zł NPPDL 2008–2011 prze-
budowano drogę powiatową Płośnica–Prioma–dro-
ga wojewódzka 544 na dł. 2,68 km. Fundusze
z NPPDL w kwocie 755,5 tys. zł wsparły też prze-
budowę skrzyżowania ulic: Rydygiera, Leśnej (dro-
ga powiatowa nr 1587N) i św. Wojciecha w Dział-
dowie na małe rondo wraz z przebudową istnieją-
cej infrastruktury technicznej. Powiat zdobył tak-
że dofinansowanie z NPPDL (600 tys. zł) na „Prze-
budowę ciągu dróg powiatowych: 1284N od dro-
gi woj. Nr 542 granica powiatu–Ruszkowo–Lipów-
ka–Dziurdziewo w km 0+000-1+626 i 1542N (od
skrzyżowania z drogą Nr 1284N) Ruszkowo–Sław-
kowo – do drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 0+000-
0+762”. Koszt tej inwestycji to 1,35 mln zł. Dzię-
ki współpracy z samorządami wybudowano 1,5 km
ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej
nr 1363N Działdowo–Księży Dwór o wartości
571,9 tys. zł oraz wyremontowano 1,5 km drogi

powiatowej nr 1554N Iłowo–Białuty–Napierki do dro-
gi krajowej E7 Warszawa–Gdańsk.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości 1,9 mln zł pozwoliły na wybudowa-
nie w latach 2008–2009 hali sportowej z zaple-
czem przy Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie-
-Osadzie. Hala o wymiarach 37 m x 54 m może
być dzielona ruchomymi kurtynami na 3 niezależ-
ne boiska. Ponadto w obiekcie, otoczonym tere-
nem sportowym i parkingiem na 40 miejsc, mie-
ści się aula na 200 osób z zapleczem kuchennym,
sala do gier stołowych i siłownia. Koszt przedsię-
wzięcia wyniósł 6,6 mln zł.

Dążąc do podniesienia jakości kształcenia za-
wodowego i wyrównania szans edukacyjnych,
Powiat pozyskał środki EFS z PO KL na realizację
w Zespole Szkół w Lidzbarku projektu „Edukacja za-
wodowa naszą przyszłością – uczyć i kształcić le-
piej” o wartości 353 tys. zł, przy dofinansowaniu
w kwocie 308 tys. zł. Zakłada on organizację kur-
sów zawodowych, obozów językowych, wyjazdów
dydaktyczno-kulturalnych, spotkań z pedagogiem,
psychologiem i doradcą zawodowym oraz dodat-
kowych zajęć pozalekcyjnych, a także wsparcie
i pomoc dydaktyczną dla uczestników.

Co roku Powiat przeznacza znaczne środki na
organizację imprez kulturalno-społecznych: kon-
kursów, wystaw, przeglądów chórów i orkiestr dę-
tych, rajdów pieszych. Fundusze powiatowe umoż-
liwiają też nawiązywanie współpracy między szko-
łami oraz publikację przewodników, map i zbiorów
poetyckich, jak również sprzyjają rozwojowi kultury
fizycznej i promocji aktywnego trybu życia.

Wraz z samorządem wojewódzkim Powiat re-
alizuje wart 1,8 mln zł projekt, zakładający wyko-
nanie i umiejscowienie znaków turystycznych
wskazujących atrakcje turystyczne na terenie wo-
jewództwa oraz wielkogabarytowych tablic infor-

macyjnych opisujących obszary i zasoby turystyczne
regionu. Na realizację tej inwestycji pozyskano
1,5 mln zł z EFRR z RPO WiM 2007–2013. Cen-
ną inicjatywą jest też podjęcie działań zmierzają-
cych do integracji społeczności lokalnej na rzecz
wdrożenia Koncepcji Zagospodarowania Tury-
stycznego Dorzecza Rzek Wel i Wkra, w ramach
którego planuje się zagospodarowanie i urucho-
mienie trasy kajakowej na pilotażowym odcinku rze-
ki Wel: Lidzbark–Kurojady.

Podejmowane przez samorząd działania, w tym
wdrażane projekty: „Unia – nowe szanse, nowe
perspektywy” i „Powiatowy Urząd Pracy w Dział-
dowie na rzecz aktywizacji bezrobotnych”, dofi-
nansowywane z EFS z PO KL, są ukierunkowane na
świadczenie usług na rzecz aktywizacji zawodowej
bezrobotnych i biernych zawodowo oraz podno-
szenie jakości usług PUP na rynku pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dział-
dowie ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela dofinan-
sowania niepełnosprawnym i ich opiekunom do tur-
nusów rehabilitacyjnych. Środki te wspierają li-
kwidację barier architektonicznych, zakup sprzę-
tu ortopedycznego, organizację imprez kulturalno-
turystycznych, wyposażenie stanowisk pracy i roz-
poczęcie działalności gospodarczej.

POWIAT DZIAŁDOWSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Działdowie
ul. Kościuszki 3

13-200 Działdowo
tel. (23) 697 59 40
fax (23) 697 59 41

sekretariat@dzialdowo.starostwo.gov.pl    
www.powiatdzialdowski.pl

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark - Koszelewy
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Powiat gołdapski powstał w 2002 roku
w wyniku podziału powiatu Olecko-Goł-
dapskiego. Od strony północnej graniczy
z Obwodem Kaliningradzkim, a od wscho-

du z województwem podlaskim. Powierzchnia po-
wiatu zajmuje obszar 77 189 ha i zamieszkuje ją
28 tys. mieszkańców. Powiat tworzą: miasto i gmi-
na Gołdap, gmina Dubeninki i gmina Banie Ma-
zurskie. Siedzibą powiatu jest miasto Gołdap.

Powiat gołdapski to jeden z najpiękniejszych
zakątków Mazur. Czyste powietrze, duże obszary
wodne i leśne sprzyjają rozwojowi turystyki i lecz-
nictwa uzdrowiskowego. Morenowe Szeskie
Wzgórza, lasy, jeziora i czyste powietrze czynią to
miejsce wyjątkowo atrakcyjnym przez cały rok dla
turystów i miłośników sportów. Pobliskie jeziora
przyciągają wędkarzy i żeglarzy. Miłośnicy wędrówek
pieszych, rowerowych i kajakowych mogą korzy-
stać z oznaczonych tras.

Wchodząca w skład powiatu gmina Gołdap leży
na terenie tak zwanych Mazur Garbatych oraz sta-
nowi ośrodek turystyczno-wypoczynkowy usytu-
owany na skraju Garbu Szeskiego, tam gdzie roz-
ciąga się legendarna Puszcza Romincka z Parkiem
Krajobrazowym. Dzięki czystemu naturalnemu
środowisku oraz walorom przyrodniczo-krajobra-
zowym jest to jeden z najatrakcyjniejszych obszarów
w kraju. Miasto od października 2000 roku posia-
da status uzdrowiska klimatyczno-borowinowego
o profilu leczniczym. Możliwości inwestycyjne
gminy Gołdap wiążą się ściśle z produkcją nieza-
grażającą środowisku naturalnemu. W wiejskiej czę-
ści gminy Gołdap coraz częściej pojawiają się go-
spodarstwa agroturystyczne, na co bez wątpie-
nia ma wpływ położenie nad jeziorem Gołdapskim
oraz niewielka odległość od wysokiej – jak na wa-
runki geograficzne Mazur – Góry Gołdapskiej
(272 m n.p.m.), z której można podziwiać wspa-
niały widok na pobliskie okolice.

Do najważniejszych zabytków na terenie gmi-
ny można zaliczyć następujące obiekty: kościół pa-
rafialny pw. Najświętszej Marii Panny Matki Ko-
ścioła wzniesiony w latach 1570–1580 i koś-
ciół parafialny św. Leona w stylu neogotyckim
z 1894 roku, wieżę ciśnień z przełomu XIX i XX wie-
ku, kompleks poniemieckich bunkrów – kwaterę
Luftwaffe z drugiej wojny światowej, dziewiętna-
stowieczne domy, zespół pałacowy z połowy
XIX wieku w Galwieciach, dwory dziewiętnasto-
wieczne w Wilkasach i Niedrzwicy.

Kolejna gmina powiatu gołdapskiego – Banie
Mazurskie – to gmina rolnicza. Przez jej teryto-
rium przepływają rzeki Gołdapa i Węgorapa połą-
czone Kanałem Brożajckim (doskonałym do spły-
wów kajakowych). Malownicze szlaki wśród lasów
i wzdłuż rzek służą turystyce pieszej i rowerowej,
rozległe tereny leśne zachęcają do odwiedzenia zbie-
raczy runa leśnego, wielbicieli zwierząt i ptaków.

Do najważniejszych zabytków na terenie gmi-
ny można zaliczyć następujące obiekty: grobowiec
pruskiej rodziny von Fahrenheit – popularnie
zwany „piramidą w Rapie”, grobowiec rodziny Ste-

inertów pozostały po gospodarujących tu przed
II wojną światową pruskich junkrach, ruiny Pała-
cu w Mieduniszkach Wielkich z XIX wieku, będą-
ce niegdyś posiadłością rodziny von Fahrenheit. Do-
datkowymi atrakcjami są głazy narzutowe, które
występują pomiędzy miejscowościami Jagoczany–
Skaliczkiejmy.

Gmina Dubeninki, ze względu na swój rolniczy
i turystyczny charakter, inwestuje w infrastruk-
turę turystyczną. Bardzo atrakcyjne tereny znaj-
dują się nad jeziorami Czarne, Przerośl, Stańczy-
ki, Sumowo Niskie, Sumowo Wysokie, Pluszkiejmy,
Kiepojcie. W 1998 roku na terenie gminy utwo-
rzono Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej,
która niegdyś była zamkniętym rewirem łowieckim
cesarza niemieckiego i króla pruskiego Wilhelma II.
Do dziś zachowały się pamiątki po najsłynniejszych
cesarskich polowaniach zwane Głazami Wilhelma.
Na terenie całej Puszczy zachowało się 14 głazów,
w tym 8 po stronie polskiej. Do unikatowych za-
bytków technicznych należą mosty kolejowe o wy-
sokości 32 m i długości 150 m zbudowane na po-
czątku XX wieku, zwane Akweduktami Północy lub
Akweduktami Puszczy Rominckiej. Rozmiary mo-
stów oraz ich konstrukcja budzą podziw, a otoczenie
i piękne widoki z góry wprawiają w zachwyt.

POWIAT GOŁDAPSKI  

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

Piramida w Rapie

Bliźniacze wiadukty w Kiepojciach

Wieża ciśnień w Goldapi
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Ziemia olecka to „kraina z miodu i mleka sły-
nąca”. Jest doskonałym miejscem do wy-
poczynku zarówno dla chcących aktywnie
spędzić urlop, jak i dla turystów spragnio-

nych spokoju i kontaktu z przyrodą.
Powiat olecki jest położony w północno-

wschodniej części województwa warmińsko-ma-
zurskiego na obszarze Zielonych Płuc Polski. Two-
rzą go gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno
oraz Wieliczki.

Powiat może poszczycić się wieloma osią-
gnięciami w realizacji projektów infrastrukturalnych
i miękkich, współfinansowanych ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Z pozyskanych funduszy utworzono Ma-
zurskie Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych, do-
konano inwestycji budowy i przebudowy dróg po-
wiatowych i gminnych, zmodernizowano szpital po-
wiatowy w Olecku, zrealizowano programy sty-
pendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i studentów.

Na terenie powiatu działa szpital, który
w 2003 roku został przekształcony przez władze
powiatu w spółkę handlową Olmedica w Olecku.
Szpital obejmuje opieką medyczną mieszkańców po-
wiatu oleckiego, sąsiednich powiatów oraz osoby
odwiedzające region.

Powiat olecki odnosi sukcesy i uzyskuje wie-
le wyróżnień. Jest także wysoko oceniany w nie-
zależnych opracowaniach i rankingach. Wśród
ostatnich wyróżnień warto wymienić 3. miejsce
w Polsce w kategorii powiatów w rankingu przed-
stawiającym dochody budżetowe w przeliczeniu na
jednego mieszkańca za 2006 rok, przeprowadzo-
nym przez pismo samorządowe „Wspólnota” i na-
ukowców Uniwersytetu Warszawskiego. 2007 rok
przyniósł wyróżnienie „Rzeczpospolitej” za sku-
teczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych
w 2006 roku. W kolejnym roku powiat zajął 5. miej-
sce pod względem wartości dofinansowania w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca, a 9. miejsce po-
śród 21 powiatów i miast na prawach powiatu łącz-
nie ze środkami pozyskanymi przez gminy w pod-
sumowaniu ZPORR w województwie warmińsko-
-mazurskim w latach 2004–2006 (publikacja
„Warmia i Mazury – wykorzystane szanse”), na-
tomiast w rankingu „Wspólnoty” i naukowców Uni-
wersytetu Warszawskiego 2. miejsce w Polsce
w kategorii powiaty ziemskie pod względem wiel-
kości wykorzystanych środków zagranicznych na
inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca
za 2007 rok. 

W „Rankingu szpitali 2008”, przygotowanym
przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochro-
nie Zdrowia – „Rzeczpospolita” z 28 październi-
ka 2008 roku na 10. miejscu uplasowało się Cen-
trum Medyczne – Zakład Opieki Zdrowotnej w Olec-
ku Olmedica w zestawieniu 229 szpitali niepu-
blicznych z całego kraju. 

Sukcesem okazało się 1. miejsce w subregionie
ełckim pod względem liczby składanych wnio-
sków o dofinansowanie do Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-ma-

zurskim według stanu na 30.09.2009 roku (w od-
powiedzi na ogłaszane konkursy z powiatu oleckiego
złożono 137 projektów).

W 2010 roku realizowane będą projekty in-
westycyjne dofinansowane ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
łączną wartość około 23,7 mln zł. Zostanie roz-
budowana, zmodernizowana i doposażona baza
kształcenia zawodowego. Ponadto będą przebu-
dowane i zmodernizowane drogi powiatowe. Szpi-
tal w Olecku zostanie doposażony w nowoczesny
sprzęt i aparaturę medyczną.

Z pozyskanych środków finansowych z Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego powiat olec-
ki zrealizował projekt turystyczno-ekologiczny
„Wirtualny przewodnik po krainie EGO”, w ramach
którego powstał między innymi portal turystycz-
ny promujący walory środowiska naturalnego i atra-
kcje turystyczne „krainy EGO” (Ełk–Gołdap–Olec-
ko) – www.egoturystyka.pl.

Warto odwiedzić powiat olecki, by zasmakować
w mazurskich przygodach i kuchni regionalnej.

POWIAT OLECKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Olecku
ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko

tel. (87) 520 24 75
fax (87) 520 32 19

starostwo@powiat.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl

Szpital powiatowy w Olecku

Powiatowe Święto Mleka w Giżach

Ekoprodukty powiatu oleckiego
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Obszar powiatu ostródzkiego obejmuje
malowniczo położone tereny północno-
-wschodniej Polski. Zajmuje zachodnią
część województwa warmińsko-mazur-

skiego, a pod względem wielkości powierzchni
(176 489 hektarów) jest 22 powiatem w Polsce.
Od północy jednostka samorządowa sąsiaduje z po-
wiatem elbląskim i lidzbarskim, od wschodu – z olsz-
tyńskim, od południa – z działdowskim i nidzickim,
a od zachodu – ze sztumskim i z iławskim. Przez
gminy Małdyty i Morąg przebiega kolej z Olszty-
na do Elbląga. Powiat tworzą: gmina miejska Ostró-
da, gminy wiejskie Ostróda, Dąbrówno, Grunwald,
Łukta, Małdyty oraz gminy miejsko-wiejskie Mo-
rąg, Miłakowo, Miłomłyn.

Powiat ostródzki to wymarzone miejsce do wy-
poczynku i przyjazny klimat do inwestowania. Nie-
skażone powietrze, soczysta zieleń, bogactwo na-
tury, bliska odległość od rynków zbytu, dogodne
połączenia komunikacyjne i odpowiednie otoczenie
biznesu – to tylko niektóre walory terenu. Powiat,
liczący ponad 105 tysięcy mieszkańców, dysponuje
bogatą i zróżnicowaną bazą noclegową oraz in-
frastrukturą turystyczno-rekreacyjną z wyciągiem
nart wodnych na Jeziorze Drwęckim w Ostródzie,
co plasuje go wśród liderów turystycznych w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim.

Głównymi atutami przyciągającymi turystów
są tu trzy „skarby”: Park Krajobrazowy Wzgórz Dy-
lewskich, Kanał Ostródzko-Elbląski – jeden z cu-
dów Polski, oraz historyczne Pola Grunwaldzkie.
Wśród wielu różnorodnych zalet tego terenu są
także zabytki architektury z gotyckim zamkiem krzy-
żackim w Ostródzie na czele. 

Świetną okazją do odwiedzenia powiatu są licz-
ne uroczystości, które odbywać się będą w tym
roku z okazji różnych jubileuszy. Kilka spośród nich
wybija się na plan pierwszy. Główna rocznica o cha-
rakterze ogólnopolskim i międzynarodowym to

sześćsetlecie bitwy pod Grunwaldem. Drugą waż-
ną okazją jest sto pięćdziesiąta rocznica oficjalnego
otwarcia Kanału Ostródzko-Elbląskiego, łączące-
go powiat z Bałtykiem. 

Władze powiatu robią wiele dla poprawy życia
mieszkańców. Tylko w ostatnim okresie na zadania
drogowe przeznaczyły ponad 14 mln zł, szkoły i pla-
cówki szkolne wyposażyły w nowoczesny sprzęt dy-
daktyczny na miarę XXI wieku. W 2009 roku od-
dano do użytku nowoczesną szkołę Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostródzie,
która zaliczana jest do najlepszych placówek tego
typu w Polsce. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad
2 mln zł. Warto także dodać, że dzięki decyzji po-
przedniej władzy możliwy jest rozwój Powiatowe-
go Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie, który
w 2001 roku został przekształcony w spółkę ak-
cyjną. Dziś, gdy większość szpitali boryka się z pro-
blemami finansowymi, ostródzki szpital za 2008 rok
miał ponad 1,5 mln zysku netto. To bardzo duży suk-

ces, bowiem równolegle szpital remontuje oddziały,
pozyskuje środki finansowe, dokonuje zakupów no-
woczesnego sprzętu oraz buduje nowe budynki.
W ostatnim czasie oddano do użytku wyremonto-
wany oddział ginekologiczno-położniczy, nową izbę
przyjęć, blok operacyjny, a w pierwszym kwartale
2010 roku zostanie uruchomiona w nowym budynku
supernowoczesna centralna sterylizatornia, której
koszt wynosi ponad 3 mln zł.

POWIAT OSTRÓDZKI 

Starostwo 
Powiatowe 

w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 19 A

14-100 Ostróda
tel. (89) 642 98 00
fax (89) 642 98 17

sekretariat@powiat.ostroda.pl
www.powiat.ostroda.pl

Panorama Ostródy

Statek na Kanale Ostródzo-Elbląskim
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Gospodarczym fundamentem gminy Olsz-
tynek jest rolnictwo i przetwórstwo rol-
no-spożywcze, a ze względu na oczywi-
ste walory rekreacyjne i przyrodnicze tak-

że turystyka. Olsztynek to miasto położone wy-
jątkowo atrakcyjnie, na obszarze krainy geogra-
ficznej zwanej Pojezierzem Mazurskim, w północ-
no-zachodniej części Zielonych Płuc Polski. Okoli-
ce Olsztynka obfitują w piękne krajobrazy. Ich róż-
norodność, rozgałęziona sieć małych rzek i licznych
jezior, a przede wszystkim spokój i cisza gwaran-
tują wspaniały wypoczynek w harmonii z naturą.
Na terenie gminy nie brakuje urokliwych miejsc,
a na amatorów turystyki aktywnej czekają trasy
rowerowe, piesze i kajakowe. Bogactwem Olsz-
tynka jest także dziedzictwo kulturowe ziemi war-
mińsko-mazurskiej. „Bezcenną perłą” gminy jest
niewątpliwie Park Etnograficzny – Skansen, jed-
no z najstarszych w Europie muzeów na wolnym
powietrzu. Wyliczając atuty gminy, nie sposób po-
minąć Olsztyneckiego Letniego Kalendarium Imprez

– oferty bogatej w różnego rodzaju atrakcje: kon-
certy, wystawy, zabawy.

Rozwój gminy gwarantują inwestycje, których
w ostatnim czasie w Olsztynku nie brakuje. Spo-
wodowały one, że w wielu istotnych dziedzinach
życia społecznego i gospodarczego nastąpiła
znaczna poprawa warunków zamieszkiwania na te-
renie miasta i gminy. Wybudowano wiele nowo-
czesnych placówek oświatowych, nowoczesną
infrastrukturę sportową zarówno na terenach wiej-
skich, jak i w Olsztynku. W ubiegłym roku zakoń-
czono projekt „Moje Boisko – Orlik 2012”, wy-
remontowano i rozbudowano Gminne Centrum
Zdrowia, unowocześniono wyposażenie gabinetów
i środków transportu sanitarnego. W ramach zrów-
noważonego rozwoju gmina Olsztynek inwestu-
je w infrastrukturę w zakresie ochrony środowi-
ska. Dotychczas rozbudowano i zmodernizowano
oczyszczalnię ścieków, wykonano kolektory sani-
tarne, wodociągi wiejskie. Przy wsparciu finan-
sowym ze środków Unii Europejskiej wybudowa-

no Stację Uzdatniania Wody, a także rozbudowa-
no sieć gazową i energetyczną. Obecnie na tere-
nie gminy realizowane są dwa projekty budowy ko-
lektorów sanitarnych oraz sieci wodociągowej.
W roku 2010 władze gminy zrealizują dofinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej projekt rewi-
talizacji rynku miasta, w pięciu wsiach powstaną
również Wiejskie Centra Kultury i Rekreacji.

Gmina Olsztynek od wielu lat cieszy się dobrą
współpracą z organizacjami pozarządowymi, któ-
rych na jej terenie funkcjonuje aż czterdzieści pięć.
Wszystkie w istotny sposób wspierają działania sa-
morządu. Gmina oraz organizacje pozarządowe po-
zyskują unijne środki finansowe i wspólnie realizują
projekty. Gmina Olsztynek może się również po-
chwalić bogatą współpracą zagraniczną. Dotych-
czas podpisano umowy partnerskie z Niemcami, Li-
twą, Rosją, Węgrami, Francją, Szwecją, Słowacją.
Umowy obejmują szeroki zakres działań: począw-
szy od wymiany doświadczeń w dziedzinie budo-
wania samorządności, przez współpracę w dziedzinie
szkolnictwa, kultury, turystyki, do wspólnego
uczestnictwa w projektach unijnych.

Bilansując okres samorządowego dwudzie-
stolecia, można śmiało stwierdzić, że władzom gmi-
ny Olsztynek wspólnie udało się uporządkować wie-
le spraw zarówno w sferze restrukturyzacji służ-
by zdrowia, oświaty, infrastruktury komunalnej, po-
lityki mieszkaniowej, jak i ciągle rosnących potrzeb
w zakresie pomocy społecznej.

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
OLSZTYNEK

Urząd 
Miejski 

w Olsztynku
ul. Ratusz 1

11-015 Olsztynek
tel. (89) 519 27 05
fax (89) 519 54 57
ratusz@olsztynek.pl
www.olsztynek.plOlsztynek na skraju Warmii i Mazur

Olsztynek z lotu ptaka
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Marszałek: Marek Woźniak

Wojewoda: Piotr Florek

Powierzchnia województwa: 30 tys. km kw.

Gęstość zaludnienia: 113,9 osób/km kw.

Ludność ogółem: 3,4 mln

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51,5 proc., 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48,5 proc.

Liczba miast: 109, w tym 4 miasta na prawach powiatu,105 miast na prawach gminy

Liczba powiatów: 35, w tym 4 grodzkie i 31 ziemskich

Liczba gmin: 226, w tym 19 miejskich, 117 wiejskich, 90 miejsko-wiejskich

Wielkość gruntów pod inwestycje: ponad 3270 ha

Port lotniczy: Poznań – Ławica im. Henryka Wieniawskiego

Średni dochód na głowę mieszkańca: 3203,76 zł brutto (w sektorze przedsiębiorstw, dane za grudzień 2009)

Stopa bezrobocia: 9,1 proc.

Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: Szacuje się, że łączna kwota środków dotychczas pozyskanych przez Wielkopolskę wynosi około 
15 mld zł. Jej dokładne określenie jest niemożliwe ponieważ część projektów realizowanych była 
także na terenie województw sąsiadujących. Z obecnej perspektywy finansowej wzięto pod 
uwagę całkowitą kwotę alokacji WRPO 2007–2013 (1 272,79 mln euro), kwotę alokacji 
przeznaczoną na finansowanie komponentu regionalnego PO KL (605,9 mln euro) oraz projekty 
realizowane na terenie województwa z PO IiŚ, PO IG i PROW 2007–2013, które mają
podpisane umowy (według stanu na listopad 2009 roku).

WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE

Dane statystyczne
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Nakłady przeznaczane na działalność B+R: 611,5 mln zł (dane na koniec 2008 roku)

Główne rynki inwestujące na terenie województwa: amerykański, brytyjski, holenderski, irlandzki, japoński, niemiecki, szwajcarski, szwedzki

Regiony partnerskie: Hrabstwo Nottinghamshire (Wielka Brytania), Hrabstwo Västernorrland (Szwecja), Hrabstwo 
Västerbotten (Szwecja), Kraj Związkowy Dolna Saksonia (Niemcy), Kraj Związkowy Brandenburgia 
(Niemcy), Kraj Związkowy Hesja (Niemcy), Obwód Charkowski (Ukraina), Obwód Południowo-
-Kazachstański (Republika Kazachstanu), Prowincja Chungcheongnam-do (Republika Korei 
Południowej), Prowincja Hainaut (Belgia), Prowincja Północna Brabancja (Holandia), Bretania 
(Francja), Emilia-Romagna (Włochy), Marché (Włochy). Poza tym województwo wielkopolskie 
realizuje wspólne projekty oraz inicjatywy z: Prowincją Katalonia, Obwodem Samarskim i Krajem 
Związkowym Berlin.

Wiodące gałęzie gospodarki: zróżnicowany przemysł (produkcja pojazdów mechanicznych, farmaceutyczny, chemiczny, meblarski, 
wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, oponiarski, włókienniczy i odzieżowy), 
wysoko towarowe rolnictwo, rozbudowana sieć usług, zwłaszcza finansowych i handlowych

Posiadane SSE: w Wielkopolsce nie ma siedziby SSE, funkcjonują natomiast 22 podstrefy pięciu SSE: Kamiennogórskiej, 
Kostrzyńsko-Słubickiej, Łódzkiej, Wałbrzyskiej, Słupskiej

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski, Agencja Rozwoju Regionalnego, Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Współpracy Gospodarczej,
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa 
Wielkopolskiego, Instytut Logistyki i Magazynowania, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej 
Wielkopolski, Loża Wielkopolska BCC, Międzynarodowa Platforma Biznesu, Nickel Technology Park 
Poznań, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Polska Izba Gospodarcza Importerów, 
Eksporterów i Kooperacji, Polskie Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Poznański Inkubator Przedsiębiorczości, Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości PUP, 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Regionalna Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Przemysłowo-
-Handlowa, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Stowarzyszenie Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu Centrum 
Edukacji i Doradztwa Europejskiego, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie 
Ziemia Gnieźnieńska, Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Wielkopolska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: Andre Abrasive Articles Zwaś-Robert Andre, Asket, PH Arko, Ataner, Bartex – Bartol, Biofarm, 

Fabryka Mebli Biurowych Maro, Groclin, Komputronik, Kreisel, Lena Lightning/Decora, Novol, 
Limaro Tymińska, Mania Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych, Opal Ryszard Szulc Wacław 
Olejniczak, PBG SA, Piotr i Paweł, Solaris Bus & Coach, Spółdzielnia Mleczarska Lazur, Średzka 
Spółdzielnia Mleczarska Jana w Środzie Wielkopolskiej, Stary Browar, Terravita, Utal, 
UWI Inwestycje, Wechta, Vox Industrie SA, Zakłady Chemiczne Unia Spółdzielnia Pracy, 
Zakłady Drobiarskie Koziegłowy

zagraniczni: Allied Irish Bank, Beiersdorf, Bertelsmann, Bridgestone Poznań, Dalia, Exide, GlaxoSmithKline 
Pharmaceuticals, Grupa Raben, Intermarche, Jeronimo Martins, Kompania Piwowarska, 
Man Bus, Matsushita, Nestle, Pernod Ricard, Philips Lighting Poland, Pratt & Whitney, Reemtsma, 
Stollwerck, SKF, Unilever, Volkswagen Poznań, Wrigley Company

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 2,4 mln (przyjazdy turystów krajowych do miejscowości położonych na terenie województwa), 
1,4 mln (przyjazdy turystów zagranicznych do miejscowości położonych na terenie województwa) 
– dane za 2008 rok

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka aktywna (rowerowa, wodna), turystyka kulturowa, turystyka kolejowa

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Poznań jako biznesowy i kulturowy produkt turystyczny, Wielkopolska Piastów (Szlak Piastowski), 
zabytkowe szlaki kolejowe Wielkopolski, Sanktuarium w Starym Licheniu, Wielka Pętla Wielkopolski 
– szlak wodny Warty i Noteci

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Parada Parowozów w Wolsztynie, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” w Poznaniu, 

Noc Muzeów, Dzień Spieczonego Bliźniaka w Czarnkowie, Imieniny ulicy św. Marcin w Poznaniu

Baza hotelowa : 227 hoteli, w tym 18 otwartych i skategoryzowanych w 2009 roku

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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Konin to miasto położone w centralnej Pol-
sce, we wschodniej części Wielkopolski,
nad rzeką Wartą. Liczba mieszkańców wy-
nosi blisko 80 tys. Na granicy miasta prze-

biega autostrada A2, a przez miasto – alternatywna
dla niej droga krajowa 92 oraz droga krajowa 25
z północy na południe. Konin przecina też między-
narodowa trasa kolejowa. To doskonałe położenie
logistyczne daje dobre warunki dla rozwoju przed-
siębiorczości.

Z myślą o krajowych i zagranicznych inwe-
storach samorząd Konina przygotował specjalną
ofertę inwestycyjną, obejmującą dwie grupy zwol-
nień z podatku od nieruchomości. W opinii anali-
tyków ekonomistów w perspektywie długoletniej
oferta Konina jest równie korzystna jak oferty pro-
ponowane inwestorom w specjalnych strefach eko-
nomicznych.

Należy dodać, że Konin jest jednym z naj-
większych ośrodków przemysłu paliwowo-ener-
getycznego, reprezentowanego przez Zespół Elek-
trowni Patnów–Adamów–Konin oraz Kopalnię
Węgla Brunatnego ,,Konin”. To właśnie jemu za-
wdzięcza swój dynamiczny rozwój. Dominująca rola
wspomnianego sektora sprzyja rozwojowi takich
gałęzi przemysłu, jak hutnictwo aluminium, prze-
mysł rolno-spożywczy czy przemysł materiałów bu-
dowlanych. Z dużym powodzeniem na konińskim ryn-
ku gospodarczym rozwija się sektor małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Z myślą o inwestorach sa-
morząd prowadzi działania służące rozbudowie in-
frastruktury. Tworzone są także nowe plany za-
gospodarowania przestrzennego. Wydatki inwe-
stycyjne Konina w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca należą do jednych z najwyższych w kraju.
Obecnie na terenie miasta działa ponad sto spó-
łek z kapitałem zagranicznym, w tym z Niemiec,
Francji, Anglii, Belgii, Holandii, Szwecji.

Konin to także największy w regionie ośrodek
kultury. Na szczególną uwagę zasługuje odbywa-
jący się tu corocznie Międzynarodowy Dziecięcy
Festiwal Piosenki i Tańca, który gości 2–2,5 tys.
młodych artystów z kraju i zagranicy. Jest to naj-
większa w Polsce i jedna z największych w Euro-
pie tego typu impreza. Ponadto Konin jest Me-
cenasem Polskiej Ekologii. Miasto posiada nowo-
czesną sortownię odpadów oraz składowisko od-
padów komunalnych. Od ponad 10 lat w mieście
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, któ-
rą objętych jest 100 proc. mieszkańców.

Samorząd Konina każdego roku przeznacza na
inwestycje ponad 20 proc. wysokości budżetu mia-
sta. Dodatkowe wsparcie dla realizacji inwestycji
stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej.
Tylko w latach 2005–2007 miasto wydało na za-
dania inwestycyjne blisko 370 mln zł, z czego
150 mln stanowiło dofinansowanie z UE. Kwotę tę
samorząd pozyskał na realizację największej w po-

wojennej historii miasta inwestycji – budowę dru-
giej przeprawy przez Wartę. Koszt przedsięwzię-
cia wyniósł ponad 200 mln zł.

Właśnie dzięki wydatkom na inwestycje Konin
został laureatem prestiżowej nagrody im. Kazi-
mierza Wielkiego. Miejsce w pierwszej trójce naj-
lepszych samorządowych inwestorów wśród
miast na prawach powiatu to dla samorządu Ko-
nina ogromy sukces, będący uwieńczeniem starań
o rozwój miasta i jego pozycję w kraju. Przez cały
czas w Koninie prowadzone są inwestycje drogo-
we i kanalizacyjne, budowane są nowe obiekty
oświatowe, sportowe i kulturalne oraz mieszka-
nia. W ramach Miejskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego miasto oddało do użytku
538 mieszkań. Budownictwo MTBS to doskona-
łe rozwiązanie dla młodych ludzi czy rodzin, których
nie stać na zakup mieszkania własnościowego.

Najbliższe okolice Konina są rejonem znako-
mitym do uprawiania sportów wodnych, wędko-
wania i wypoczynku. Dlatego też bardzo często te-
reny te nazywane są „małymi Mazurami”. Wiele
jezior poprzez kanał Warta–Gopło posiada połączenia
żeglowne z Wisłą i wybrzeżem Bałtyku. 10 kilo-
metrów od Konina znajduje się Sanktuarium Ma-
ryjne w Licheniu. Wybudowana tam bazylika jest
jedną z największych świątyń w Europie.

MIASTO KONIN

Urząd 
Miejski 

w Koninie
Plac Wolności 1

62-500 Konin
tel. (63) 240 11 11
fax (63) 242 99 20
um_konin@konet.pl

www.konin.pl

Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25

Miejskia Biblioteka Publiczna w Koninie
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Historia powiatu kościańskiego sięga
XIII wieku. Po reaktywacji obchodzi swo-
je dziesięciolecie. Wobec faktu, że wszyst-
kie powiaty w Polsce cieszą się takim ju-

bileuszem, nie jest to rzecz wyjątkowa. Wyjątko-
wym jest natomiast to, że każdy rok jego istnie-
nia potwierdzał fakt integracji mieszkańców pięciu
tworzących go gmin. Gminy: Czempiń, Kościan,
Krzywiń i Śmigiel oraz miasto Kościan to, jak chce
ustawa o samorządzie powiatowym, zweryfikowana
czasem wspólnota mieszkańców. Poczucie tej
więzi rzutuje na pracę samorządu powiatowego
i jego współpracę z gminami.

Dziesięcioletnie efekty działań samorządu po-
wiatu kościańskiego są widoczne i w sposób
mniej lub bardziej bezpośredni wpływają na poprawę
standardu życia mieszkańców powiatu.

Jednym z podstawowych zadań samorządu po-
wiatowego jest oświata. Dziesięć lat powiatu to
dla czterech podlegających mu szkół czas zmian
i poważnych inwestycji. Najważniejsze z nich to:
wybudowana w 2002 roku przy Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Nietążkowie hala sportowa,
nowoczesne, wybudowane w 2005 roku za kwo-
tę ponad 3,6 mln zł Centrum Sportu i Rehabilita-
cji przy Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Ko-
ścianie, rozbudowane w 2008 roku Liceum Ogól-
nokształcące w Śmiglu oraz wyremontowana sala
sportowa i wybudowane w 2009 roku nowe bo-
isko przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ko-
ścianie. Te cztery znaczące inwestycje szkolne, zre-
alizowane z budżetu powiatu i ze środków pozy-
skanych z zewnątrz, uzupełniają mniejsze remon-
ty i inwestycje, które zmieniły jakość powiatowej
edukacji.

Wyedukowane społeczeństwo musi się prze-
mieszczać. Tę potrzebę w znakomity sposób uła-
twiają dobre drogi. Inwestycje powiatu kościań-
skiego realizowane w mieście Kościanie, w tym
przebudowa – za kwotę ponad 7 mln zł – ulic Śmi-
gielskiej, Surzyńskiego, Piłsudskiego i Poznańskiej,
zmieniły oblicze miasta. Na zmianę tę miała
wpływ współpraca z samorządem miasta i woje-
wództwa. Sukcesem kończyły się także starania
powiatu kościańskiego o dofinansowanie remon-
tów dróg w ramach różnych programów. Zanim
Polska została członkiem UE powiat pozyskał z ze-
wnątrz środki na remont trzech dróg: Bielewo–
Bieżyń, Wydorowo–Sierpowo i Zgliniec–Jurkowo.
Remonty dróg: Zbęchy–Łuszkowo, Czempiń–Iłó-
wiec, Czarkowo–Gryżyna i głównej ulicy Lubinia to
przykłady największych etapów modernizacji sie-
ci dróg w powiecie. Ich realizacja nie byłaby moż-
liwa, gdyby inicjatywie starostwa nie towarzyszył
sukces w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy
i wsparcie władz gmin.

Paletę wspólnych powiatowo-gminnych inicja-
tyw uzupełniają między innymi inwestycje w sprzęt,
choćby zakupiony w 2007 roku za 940 tys. zł no-
woczesny podnośnik dla straży pożarnej albo no-
woczesny aparat rentgenowski dla kościańskiego
szpitala – placówki, która nie tylko nieustannie się

rozwija, lecz jako jeden z nielicznych w Wielkopol-
sce szpitali nie była i nie jest zadłużona.

Przejawem wspólnotowego myślenia o po-
wiecie kościańskim są także inne zrealizowane lub
realizowane przedsięwzięcia. Z jednej strony – sku-
teczny lobbing na rzecz budowy drogi ekspreso-
wej S5 czy uwieńczone sukcesem starania o to,
by gaz ziemny wydobywany w powiecie trafiał do
jego mieszkańców, a także, również zakończone suk-
cesem, starania o utworzenie w gminie Kościan pod-
strefy wałbrzyskiej strefy ekonomicznej. Z drugiej
strony efektem współpracy są wspólnie organi-
zowane powiatowe imprezy, jak Dożynki Archi-
diecezjalno-Wojewódzkie w 2007 roku czy rok póź-
niej festyn historyczny, upamiętniający Powstanie
Wielkopolskie, a także na stałe wpisane do kalen-
darza sportowego Mistrzostwa Powiatu w Nar-
ciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie czy jesienny
Półmaraton im. H. Florkowskiego.

Dziesięć lat nie kłamie. Powiat kościański to
ugruntowana wspólnota mieszkańców, można
rzec: udany samorządowy eksperyment.

POWIAT KOŚCIAŃSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Kościanie
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

tel. (65) 512 17 85
fax (65) 512 08 25

powiatkoscian@post.pl
www.powiatkoscian.pl

Na remont głównych ulic w mieście
Kościanie starostwo powiatowe wydało
kwotę ponad 7 milionów złotych.
Remonty zmieniły miasto

Pokaz musztry ułanów i rekonstrukcja bitwy to części programu zorganizowanego przez
samorządy Ziemi Kościańskiej festynu historycznego upamiętniającego w 2008 roku
dziewięćdziesiątą rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
W imprezie wzięło udział kilka tysięcy widzów
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Powiat nowotomyski to rozwinięte gospo-
darczo ogniwo Wielkopolski – regionu sły-
nącego z tradycyjnej gospodarności. To
sześć gmin, w których warto żyć. To ob-

szar nieograniczonych możliwości rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. 

Cecha szczególnie wyróżniająca powiat no-
wotomyski w skali całego kraju to niezwykle ko-
rzystne położenie geograficzne na szlaku wschód–
zachód. Przez teren powiatu przebiegają dwa waż-
ne międzynarodowe węzły komunikacyjne Europy
Środkowej – kolejowy oraz drogowy. Pierwszy
z nich to zmodernizowana linia kolejowa z Pozna-
nia do Berlina, będąca częścią międzynarodowej ma-
gistrali kolejowej Paryż–Berlin–Warszawa–
Moskwa, drugi to trasa krajowa nr 2, będąca czę-
ścią międzynarodowego szlaku E 30, który łączy
Berlin z Moskwą. Najnowsze udogodnienie komu-
nikacyjne to autostrada A2, przecinająca obszar
powiatu i mająca tutaj dwa węzły wjazdu oraz zjaz-
du. Obecnie trwa budowa kolejnego odcinka au-
tostrady z Nowego Tomyśla do Świecka. Dopeł-
nieniem bardzo korzystnej dostępności komuni-
kacyjnej jest bliskość międzynarodowego Portu Lot-
niczego Poznań-Ławica, skąd bezpośrednio lub przez
Frankfurt nad Menem docieramy do wszystkich za-
kątków świata.

Oferta turystyczna poszczególnych sześciu
gmin powiatu jest zróżnicowana ze względu na ich
położenie. W jednej części powiatu, na terenie gmi-
ny Zbąszyń, jest jezioro Błędno, będące rajem dla
miłośników sportów wodnych. Odpoczywają tutaj
jednak nie tylko sportowcy korzystający z ofert klu-
bu żeglarskiego, lecz także wędkarze i ci, którzy
propagują bierny wypoczynek na plaży. 

Podobnie jest także na terenie gminy Lwówek,
malowniczej zwłaszcza wiosną, kiedy zakwitają ota-
czające ten teren sady wiśniowe, a życie miesz-
kańcom umila ptactwo z Rezerwatu na Jeziorze
Zgierzynieckim im. Bolesława Papiego, w którym
ostoję znalazło ponad 160 gatunków ptaków
oraz bobry. Z kolei do Miedzichowa – jednej z naj-
bardziej zalesionych gmin w Wielkopolsce, nazy-
wanego przez lokalną społeczność „Bieszczadami
Wielkopolski” – przyjeżdżają grzybiarze z całej Pol-
ski, którzy – podobnie jak w innych gminach – mogą
pojeździć konno, odpocząć nad wodą i wybrać się
na ryby. Dla miłośników turystyki pieszej i rowe-
rowej na terenie powiatu nowotomyskiego przy-
gotowano ponad 300 km tras turystycznych wśród
najbardziej malowniczych i atrakcyjnych zakątków.
Narzekać nie mogą także miłośnicy jazdy konnej,
którzy do dyspozycji mają już trzy oznakowane szla-
ki konne. 

Nowy Tomyśl chmielem i wikliną stoi, o czym
świadczy nie tylko wybudowany w centrum mia-
sta największy na świecie wiklinowy kosz, lecz tak-
że sierpniowy Jarmark Chmielo-Wikliniarski, na któ-
ry od kilkudziesięciu lat tłumnie przyjeżdżają goście
z całego kraju, a nawet spoza jego granic. To tu-
taj, podczas ogólnopolskich Big Band Festiwali, od-
bywa się też majowy jazzowy weekend. Opaleni-

ca to z całą pewnością najsłodsza w powiecie gmi-
na. Impreza „Najsłodsze Dni w Roku” i turniej Re-
mes Cup to nie tylko uczta dla smakoszy słodkich
łakoci, bowiem ze sceny do wspólnego, aktywne-
go spędzenia czasu nawołują sportowcy z tutej-
szego klubu piłkarskiego. 

Dla jak najlepszego wizerunku przydomo-
wych ogródków i ogrodów ich właściciele pieczo-
łowicie wybierają nowe rośliny podczas odbywa-
jących się w kwietniu na terenie gminy Kuślin Tar-
gów Ogrodniczo-Działkowych Powiatu Nowoto-
myskiego oraz czerwcowych Wielkopolskich
Targów Rolniczych w Sielinku koło Opalenicy. We
Lwówku powodzeniem cieszy się sierpniowe
„Święto Chleba”, a miesiąc wcześniej do Posadowa
na zawody konne z całego kraju zjeżdżają miłośni-
cy hippiki. 

Zabytki, lasy, rzeki, stawy, jeziora, szlaki tu-
rystyczne piesze i dla cyklistów, widoki będące
atrakcyjnymi plenerami dla malarzy, możliwość pod-
patrywania zwierząt z aparatem fotograficznym,
wędkowanie, grillowanie, jazda konna, sporty
wodne, a przede wszystkim serdeczni i przyjaźni
właściciele gospodarstw agroturystycznych po-
wiatu nowotomyskiego zapraszają do odwiedzin
tego terenu przez cały rok.

POWIAT NOWOTOMYSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33 

64-300 Nowy Tomyśl 
tel. (61) 44 26 700
fax (61) 44 23 589 

nowytomysl@home.pl
www.nowotomysl.com.pl

Wiklinowe formy są ozdobą wielu
miejscowości 

Rzeźba – postać koźlarza w Zbąszyniu

W powiecie nowotomyskim można
odpocząć w ciszy i spokoju
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Powiat obornicki położony jest na północ od
aglomeracji poznańskiej w jej bezpośred-
nim sąsiedztwie, nad rzekami: Wartą, Weł-
ną i Flintą. Siedzibą powiatu są Oborniki,

które rolę miasta powiatowego pełniły już wcze-
śniej, w latach 1793–1975. 

Powiat obornicki zajmuje obszar 712,7 km kw.
Obejmuje trzy jednostki samorządu terytorialne-
go: gminy miejsko-wiejskie Oborniki i Rogoźno oraz
gminę wiejską Ryczywół. Obecnie tereny te za-
mieszkuje prawie 56 tys. osób, przy czym blisko
52 proc. z nich mieszka w miastach. Samorząd po-
mocniczy stanowią 74 sołectwa. 

Powiat obornicki to ważny węzeł drogowy i ko-
lejowy. Położony jest wzdłuż drogi krajowej Poznań–
Koszalin i linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski
z Pomorzem Środkowym. Do drogi krajowej włą-
czają się cztery drogi wojewódzkie: w kierunku
Czarnkowa, Szamotuł, Murowanej Gośliny oraz Wą-
growca. 

Powiat obornicki jest ciekawym zakątkiem Wiel-
kopolski. Obfituje w rzeki, jeziora, lasy, rezerwa-

ty i pomniki przyrody oraz cenne zabytki archi-
tektury. O walorach krajoznawczych świadczy obec-
ność siedmiu rezerwatów przyrody, siedmiu jezior
i siedmiu rzek oraz trzystu pomników przyrody. Lasy
zajmują jedną trzecią powierzchni całego powiatu,
co z pewnością zainteresuje grzybiarzy, zbieraczy
runa leśnego, myśliwych i wielbicieli dzikiej przy-
rody. Przez teren powiatu przebiega kilkanaście szla-
ków pieszych, rowerowych i konnych oraz dwa szla-
ki wodne. 

Bazę turystyczną stanowią gospodarstwa
agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe i nocle-
gowe oraz liczne obiekty gastronomiczne. Istnie-
je możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego,
jazdy konnej oraz zwiedzania muzeum w Jaraczu
i w Rogoźnie. 

Powiat obfituje w cenne zabytki architektu-
ry. Znajdują się tu obiekty wpisane do rejestru za-
bytków: dwadzieścia pięć zespołów dworskich, je-
denaście parków, czternaście kościołów, jeden ze-
spół szpitalny w Kowanówku, zespół osady młyń-
skiej w Jaraczu, młyn wodny w Stobnicy, kuźnia
w Skrzetuszu, wiatrak w Piotrowie, zespół domów
w Rogoźnie, cały układ urbanistyczny w Obornikach.
Można tu znaleźć ślady pobytu królów Polski oraz
wielkich Polaków.

Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarki
są: przemysł drzewny, meblowy oraz metalowy. Do-
brze działa i rozwija się przetwórstwo płodów rol-
nych oraz przetwórstwo mięsno-wędliniarskie. Po-
wiat posiada również rozwinięte usługi w zakre-
sie rolnictwa, budownictwa, transportu, handlu
hurtowego i detalicznego oraz usług w zakresie in-
frastruktury społecznej.

Powiat obornicki współpracuje na zasadach
umowy partnerskiej z powiatem Lüchow-Dan-
nenberg z Niemiec. Umowa o współpracy zosta-

ła podpisana w 2001 roku i obejmuje wymianę mło-
dzieży szkolnej, współpracę rolników oraz wymia-
nę kulturalną. 

W ciągu dziesięciu lat istnienia powiatu prze-
prowadzono szereg inwestycji w szpitalu i bu-
dynkach oświatowych, w tym termomodernizację
trzech szkół ponadgimnazjalnych, modernizację blo-
ków żywienia, spełniających wszelkie wymogi
HACCP. W zakresie administracji w stu procentach
skomputeryzowano urząd i wprowadzono elek-
troniczny obieg dokumentów. W województwie wiel-
kopolskim powiat obornicki znajduje się w gronie
powiatów o największym poziomie rozwoju admi-
nistracji elektronicznej. Wybudowano ponad 16 km
chodnika oraz zmodernizowano, naprawiono lub wy-
budowano ponad 52 km dróg.

Starostwo Powiatowe w Obornikach w 2008
roku uzyskało certyfikat „Wielkopolska Jakość”, na-
tomiast w 2009 wdrożyło system zarządzania ja-
kością i otrzymało certyfikat ISO 9001. Powiat
obornicki jest też laureatem wielu nagród i wy-
różnień. W 2009 roku otrzymał Order Radości
w kategorii „powiat przyjazny niepełnospraw-
nym” oraz wyróżnienie Samorząd Przyjazny Biz-
nesowi, przyznawane przez Magazyn Przedsię-
biorców „Europejska Firma”. 

POWIAT OBORNICKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Obornikach
ul. 11 listopada 2a 

64-600 Oborniki 
tel. (61) 297 31 00 
fax (61) 297 31 01

sekretariat@oborniki.starostwo.gov.pl
www.oborniki.starostwo.gov.pl

Spływ kajakowy rzeką Wełną

Pałac w Objezierzu
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Atutem powiatu rawickiego jest jego poło-
żenie w zachodniej części Polski, na połu-
dniowo-zachodnich krańcach Wielkopolski,
pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem. W jego

skład wchodzi pięć gmin: Rawicz, Bojanowo, Ju-
trosin, Miejska Górka, Pakosław. Siedzibą powia-
tu jest Rawicz.

Ziemia rawicka, podobnie jak cała Wielkopol-
ska, znana jest z bogatych tradycji gospodarczych.
Zaradność mieszkańców tej ziemi oraz liczne suk-
cesy i osiągnięcia rolników powiatu w produkcji
zwierzęcej to czynniki, które plasują rolnictwo po-
wiatu na wysokich miejscach w gospodarce regionu.
Mocną stroną powiatu rawickiego jest także
przyjazny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, któ-
rej sprzyja doskonale rozwinięte otoczenie orga-
nizacyjne gospodarki, usługi bankowe i ubezpie-
czenia. Dzięki temu w regionie powstało wiele za-
kładów rolno-spożywczych, usługowych oraz skle-
pów wielkopowierzchniowych, wśród których naj-
bardziej znane to: PKM Duda, Gazomet, Rawag,
Cukrownia Miejska Górka.

Na turystów czekają atrakcyjne krajobrazy, ma-
lownicze tereny, zabytkowe parki, pałace i kościoły.
Miłośnicy przejażdżek konnych mogą skorzystać
z czynnego wypoczynku na trasach konnych, wy-
tyczonych na terenie gmin: Jutrosina, Pakosławia
i Miejskiej Górki. Wielbiciele pieszych i rowerowych
wędrówek powinni docenić szlaki turystyczne
wytyczone ścieżkami i drogami ziemi rawickiej, tra-
sę spacerową ulicami Rawicza i jego dzielnicy Sar-
nowy oraz „Szlak miodowy” zlokalizowany na te-
renie gminy Pakosław. Warto tu przyjechać, aby
obejrzeć ciekawe zabytki i aktywnie wypocząć.

Imprezą organizowaną cyklicznie są Ogólno-
polskie Dni Wędliniarstwa, które odbywają się każ-
dego roku. Dwudniowa impreza o charakterze han-
dlowo-promocyjnym ma na celu między innymi roz-
wój przedsiębiorczości, promocję miejscowych za-
kładów mięsnych i ich wyrobów oraz całego sek-
tora przetwórstwa mięsnego.

Okazją do poznania tradycji i obyczajów ludo-
wych ziemi rawickiej są organizowane corocznie do-
żynki powiatowe wieńczące zakończenie żniw
przez rolników powiatu. Obchody dożynkowe każ-
dego roku połączone są z występami zespołów ar-
tystycznych i folklorystycznych. W kalendarz im-
prez kulturalnych powiatu na stałe wpisały się po-
wiatowe prezentacje: „Pod Dębami Śpiewanie”

– przegląd zespołów folklorystycznych, Powiato-
wy Konkurs Piosenki Dziecięcej oraz Chazackie Spo-
tkania Kapel Dudziarskich.

Cały rok miłośnicy kultury zapraszani są do Mu-
zeum Ziemi Rawickiej na wernisaże, wystawy ma-
larskie, fotograficzne oraz koncerty. Każdego
roku osoby fizyczne i prawne są uhonorowane pre-
stiżową Nagrodą Społeczno-Gospodarczą Powia-
tu Rawickiego, będącą wyrazem szczególnego uzna-
nia za wkład w rozwój i promocję regionu.

POWIAT RAWICKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Rawiczu

Rynek 17
63-900 Rawicz

tel/fax. (65) 546 22 11
powiatrawicki@home.pl
www.powiatrawicki.pl

Ośrodek Jeździecki „Leśny Dwór”

Budynek Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Rynek 17

Mapa powiatu rawickiego

Przegląd zespołów folklorystycznych

Budynek Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy ulicy J. Dąbrowskiego
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Powiat wągrowiecki jest jednym z większych
powiatów Wielkopolski, leżącym w północ-
no-wschodniej części województwa. Zajmuje
powierzchnię 1040,8 km kw. i leży w hi-

storycznym i etnograficznym regionie Pałuk, na prze-
cięciu Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cysterskim.
Zamieszkuje go ponad 68 tys. mieszkańców w gmi-
nach: Wągrowiec, Skoki, Gołańcz, Damasławek, Mie-
ścisko, Wapno i w mieście Wągrowiec.

Odwiedzając wągrowiecką ziemię, można za-
poznać 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, sprowadzo-
nych około 1142 roku do Łekna, leżącego nieopodal
Wągrowca.

Wągrowiec jest miejscem, w którym urodził
się ksiądz Jakub Wujek, jezuita, teolog, autor pierw-
szego i najbardziej znanego przekładu Biblii na ję-
zyk polski. Wśród znanych osobowości, pocho-
dzących ze stolicy powiatu, jest Adam z Wągrowca,
cysters, organista w kościołach w Wągrowcu i Lą-
dzie, znakomity kompozytor muzyki organowej. Tu-
taj też swoją młodość spędził pisarz Młodej Pol-
ski, Stanisław Przybyszewski.

W powiecie znajdują się liczne obiekty sakralne,
wśród nich najstarszy, będący zabytkiem klasy „0”,
drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pa-
łuckim. Warto także zwiedzić inne świątynie, pa-
łace i dworki oraz pomniki przyrody. Przyjazne śro-
dowisko, liczne jeziora i lasy, dobrze oznakowane
ścieżki piesze i szlaki rowerowe, baza noclegowa
stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku oraz
uprawiania sportów wodnych i turystyki rowero-

wej. Jeziora obfitujące w różne gatunki ryb sta-
nowią zaś raj dla wędkarzy. 

Miłośników przyrody zachwyci rezerwat leśny
„Dębina”, położony zaledwie kilka kilometrów od
Wągrowca. Tworzą go: blisko trzystuletnie dęby
(wśród nich uznany za pomnik przyrody Dąb Kor-
fantego), lipy, wiązy, klony, buki, jawory. W chro-
nionych gatunkach roślin znajdują się gniazda cza-
pli siwej i sokoła wędrownego. Przez powiat wą-
growiecki przepływają rzeki, między innymi Wełna
i Nielba, które krzyżują się, tworząc unikalne zja-
wisko hydrograficzne zwane bifurkacją.

Wągrowiec jest miastem z silnie rozwiniętą
strukturą szkół ponadgimnazjalnych, z bogatą
ofertą edukacyjną i nowoczesną bazą dydaktycz-
ną. Istnieje także możliwość zdobycia wykształcenia
wyższego w filiach dwóch uczelni. Bogata oferta
kierunków kształcenia sprawia, że powiat wągro-
wiecki jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem
nauki.

Na terenie powiatu znajdują się liczne kom-
pleksy sportowe do uprawiania różnych dyscyplin
– lekkoatletyki, piłki nożnej, piłki ręcznej. Samorządy
dążą do zwiększenia aktywności fizycznej swoich
mieszkańców. W tym celu w Wągrowcu w 2010
roku powstanie nowoczesny obiekt sportowo-re-
kreacyjny „Aquapark”. 

Ziemia wągrowiecka „kulturą stoi”. Odbywa
się tutaj szereg imprez istotnych dla życia kul-
turalnego nie tylko regionu, Wielkopolski, lecz tak-
że całego kraju. W stolicy powiatu i gminach dzia-
łają amatorskie teatry, chóry, młodzieżowe or-
kiestry dęte, liczne zespoły muzyczne, artyści lu-
dowi.

POWIAT WĄGROWIECKI

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

Wągrowiecki rynek

Kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła
w Wągrowcu z XIV w.

Fot. Marek Chełminiak (2)
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Gmina Wierzbinek położona jest w północno-
-wschodniej części Wielkopolski, bezpo-
średnio przy szlaku turystycznym Li-
cheń–Ciechocinek–Inowrocław. Turystów

przyciągają ciekawe obiekty przyrodnicze, między
innymi park otaczający urząd gminy, oraz zabyt-
kowe, w tym kościoły i wiatraki.

Gmina Wierzbinek jest terenem w przeważa-
jącej części równinnym. Na jej obszarze występują
młode lasy mieszane z dominującą sosną. Przez gmi-
nę przepływa rzeka Noteć i prawobrzeżny jej do-
pływ – Pichna. Walory środowiska przyrodnicze-
go sprawiły, że wyznaczone tereny, jak choćby obej-
mujący południowo-wschodnią część gminy Go-
plańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu,
objęto ochroną prawną. Występują tu liczne ga-
tunki roślin i zwierząt chronionych. Obecność zi-
morodków, czapli, remizów, bekasów, a także żu-
broni, borsuków i jenotów świadczy o nieskażonym
środowisku naturalnym tych terenów. Gmina ma
charakter typowo rolniczy, a kluczową rolę od-
grywają na jej obszarze gospodarstwa tradycyj-
ne. Oprócz popularnych upraw bardzo szeroko sto-
sowana jest tu uprawa warzyw oraz ziół, zwłasz-
cza majeranku, tymianku i mięty.

Wierzbinek należy do najdynamiczniej rozwi-
jających się gmin Wielkopolski. Nie bez znaczenia
są tu z sukcesami pozyskiwane na inwestycje środ-
ki ze źródeł zewnętrznych, jak choćby funduszy
SAPARD, PAOW. W Sadlnie pobudowano nowo-
czesny kompleks boisk sportowych Orlik 2012.
W Boguszycach przy Gimnazjum im. Jana Pawła
II powstała hala sportowa, natomiast w Wierzbinku
oddano do użytku nowoczesną stację uzdatniania
wody. Ponadto gmina realizuje Program Gospodarki
Odpadami.

W sferze inwestycji władze szczycą się po-
wstającą na terenie gminy odkrywką węgla bru-
natnego „Tomisławice”. KWB Konin to pierwszy od
lat tak potężny inwestor, który już zainwestował
w gminie około 200 ml zł. W ramach rekultywa-
cji na terenach pokopalnianych planowane jest po-
sadzenie kilku hektarów różnych odmian wierzby,
a w parku przy urzędzie gminy stworzenie alei
wszystkich gatunków, jakie występują, a w przy-
szłości również muzeum regionalnego. Przed sa-
morządem i Radą Gminy decyzja o odpowiedniej re-
kultywacji terenów kopalnianych, która pozwoli
wpłynąć na poziom ich atrakcyjności zarówno dla
turystów, jak i rolników. Brane pod uwagę jest mię-

dzy innymi budowa strzelnicy i wieży widokowej na
zwałowisku zewnętrznym.

W 2010 roku Zarząd Gminy skupi się na bu-
dowie nowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji, bu-
dowie dróg, chodników, dokończeniu moderniza-
cji szkół i wyposażenia. Istotnym działaniem prze-
widzianym na najbliższą przyszłość jest rewitalizacja
parku w Wierzbinku oraz budowa bloku mieszkal-
nego. Priorytetem jest podjęcie działań zmierza-
jących do budowy nowego budynku Urzędu Gmi-
ny w Wierzbinku, aby poprawić warunki pracy, kom-
fort obsługi mieszkańców, a także wizerunek gmi-
ny. Pozyskane w 2009 roku około 4,5 mln zł ze
środków unijnych na różnego rodzaju inwestycje
uczyniło gminę wielkim placem budowy. Należy też
podkreślić, iż gmina Wierzbinek ze wskaźnikiem za-
dłużenia 6,73 proc. należy do najmniej zadłużonych
gmin w regionie.

Na wizerunek gminy wpływają nie tylko dobrze
wydatkowane środki i kolejne inwestycje, lecz tak-
że sztandarowa impreza cykliczna. Od 1998 roku
w Wierzbinku corocznie w dzień Zielonych Świątek
w parku okalającym urząd gminy odbywają się Ogól-
nopolskie Targi Wierzby i Wikliny SALIX, pokazują-
ce możliwości praktycznego wykorzystania natu-
ralnych surowców takich jak: wiklina, korzenie drzew,
suszone kwiaty, siano, słoma. Impreza w formie jar-
marku cieszy się uznaniem wśród twórców ludo-
wych z całej Polski. Mają oni okazję nie tylko do pre-
zentacji i sprzedaży swoich wyrobów, lecz także do
wymiany doświadczeń. Gmina Wierzbinek ma za-
szczyt gościć producentów wyrobów wikliniarskich,
rzeźbiarzy oraz firmy różnych branż. Najlepsze z za-
prezentowanych przez nich produktów są hono-
rowane specjalnymi nagrodami.

Osiągnięcia gminy w dużej mierze są zasługą
kreatywności i zaangażowania jej gospodarza
Pawła Szczepankiewicza – najmłodszego wójta
w  Polsce, uhonorowanego w ubiegłorocznym kon-
kursie na Najbardziej Podziwianego Samorzą-
dowca tytułami: „Człowieka Polskiego Samorządu”
oraz „Najbardziej Podziwianego Wójta”. Głosują-
cy z całej Polski podkreślali jego kompetencje, uczci-
wość i komunikatywność, które przekładają się na
społeczne zaufanie, dobrą współpracę z samo-
rządami i wymierne efekty działań podejmowanych
na rzecz gminy.

GMINA WIEJSKA 
WIERZBINEK

Urząd 
Gminy 

w Wierzbniku
Wierzbinek 40

62-619 Sadlno
tel. (63) 261 13 80
fax (63) 261 13 81

ug@wierzbinek.pl
www.wierzbinek.pl

Zabytkowy pałac z połowy XIX wieku – obecnie siedziba Urzędu Gminy w Wierzbinku

Pomnik Powstańców Styczniowych
w Ruszkowie

Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny
„Salix”



Marszałek: Władysław Husejko

Wojewoda: Marcin Zydorowicz

Powierzchnia województwa: 22 892 km kw. (stan na 01.01.2009 roku)

Gęstość zaludnienia: 74 osób/km kw. (stan na 31.12.2008 roku)

Ludność ogółem: 1 694 113 (stan na 30.09.2009 roku)

Dane demograficzne: procentowy udział kobiet w liczbie mieszkańców województwa – 51,5, 
procentowy udział mężczyzn w liczbie mieszkańców województwa – 48,5

Liczba miast: 63, w tym 3 miasta na prawach powiatu, 60 miast na prawach gminy (stan na 01.01.2010 roku)

Liczba powiatów: 18, w tym 3 grodzkie, 15 ziemskich

Liczba gmin: 114, w tym 11 miejskich, 51 wiejskich, 52 miejsko-wiejskie

Wielkość gruntów pod inwestycje: 5–10 ha – 38 terenów inwestycyjnych, powyżej 10–20 ha – 22 tereny inwestycyjne, 
powyżej 20–40 ha – 19 terenów inwestycyjnych, powyżej 40 ha – 46 terenów inwestycyjnych 
(stan na 03.02.2010 roku)

Port lotniczy: Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność 

Średni dochód na głowę mieszkańca: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie zachodniopomorskim ukształtowało 
się na poziomie 2979,41 zł, dochody na jednego mieszkańca (gminy łącznie z miastami na 
prawach powiatu) – 2902,71 zł, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę 
w gospodarstwach domowych – 1048,91 zł w 2008 roku

Stopa bezrobocia: 16,5 proc. (grudzień 2009 roku) 

WOJEWÓDZTWO 
ZACHODNIOPOMORSKIE

Dane statystyczne
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Wartość dotychczas pozyskanych środków unijnych: według stanu na koniec grudnia 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) złożono 957 poprawnych formalnie wniosków 
o dofinansowanie o łącznej wartości wydatków kwalifikowanych 2 867 508 614,38 zł (łączna 
wartość wnioskowanego dofinansowania: 1 642 838 122,29 zł). Podpisano 280 umów 
o dofinansowanie o łącznej wartości wydatków kwalifikowanych 1 158 948 530,53 zł 
(łączna wartość zapisanego w umowach dofinansowania: 1 026 806 060,35 zł). Zatwierdzono 
do wypłaty 109 wniosków o płatność na łączną kwotę do refundacji 471 272 245,15 zł, 
co oznacza wykorzystanie w 10,53 proc. wszystkich środków zapisanych w RPO WZ 
na lata 2007–2013

Nakłady przeznaczane na działalność B+R: 79,7 mln zł w 2008 roku (źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie)

Główne rynki inwestujące na terenie województwa: skandynawski, niemiecki

Regiony partnerskie: Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy), Kraj Związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie 
(Niemcy), Obwód Kaliningradzki (Rosja), Obwód Mikołajewski (Ukraina), Departament Loary 
Atlantyckiej (Francja), Departament Gironde (Francja), Skania (Szwecja), Prowincja 
Guangdong (Chiny), Prowincja Overijssel (Holandia),  Region Apulia (Włochy), 
Starostwo miasta Niemenczyn (Litwa), Bawaria (Niemcy), Berlin na prawach kraju 
związkowego (Niemcy), Prowincja Ourense (Hiszpania)

Wiodące gałęzie gospodarki: odnawialne źródła energii, przemysł rolno-spożywczy, logistyka, przemysł chemiczny, turystyka,
gospodarka morska (stan na 03.02.2010 roku)

Posiadane SSE: Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Główne instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie, 

Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Fundacja Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, 
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Centrum Obsługi Inwestora, 
Specjalne Strefy Ekonomiczne, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Północna Izba 
Gospodarcza, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Obsługi Inwestora,
Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości US, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ZUT, Naczelna Organizacja 
Techniczna, Politechnika Koszalińska, Pomorska Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Bankowa

Ważniejsi inwestorzy
krajowi: Carlsberg Polska, Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., Hekon-Hotele Ekonomiczne SA

– Hotel Novotel Szczecin, OK. DEWELOPER Sp. z o.o., Firma Kozłowski, Jan Kozłowski, Contel Sp. z o.o. 

zagraniczni: Bridgestone Stargard Sp. z o.o., Cargotec Polska Sp. z o.o., Gavekal Analytics Polska Sp. z o.o.,
N.V. Van Heyghen Stal Sp. z o.o., Valassis Sp. z o.o., LM Glasfiber Polska Sp. z o.o., 
Swedwood Polska Sp. z o.o., Royal Greenland Seafood Sp. z o.o., Espersen Polska Sp. z o.o., 
Homanit Polska Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o., Faymonville Polska Sp. z o.o., HG Polska Sp. z o.o. 

Roczna liczba turystów odwiedzających region: 1740 osób (rok 2008)

Szczególnie rozwijany rodzaj turystyki: turystyka wodna, wypoczynkowa, golfowa, uzdrowiskowa, Nordic Walking

Sztandarowe atrakcje turystyczne: Centrum Słowian i Wikingów, Umocnienia Wału Pomorskiego, okolice Wałcza, Podziemne Trasy 
Turystyczne w Szczecinie, Fortyfikacje Świnoujskie, Barlinek – Europejska Stolica Nordic Walking, 
parki i ogrody: Park „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej, ogród „Różanka” w Szczecinie, Ogrody 
Zmysłów „Hortulus” w Dobrzycy k/Koszalina, Ogród Dendrologiczny w Przelewicach

Ważniejsze imprezy cykliczne 
o zasięgu ponadregionalnym: Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie, Akademia Słońca – Letnia Szkoła Aktywnego 

Wypoczynku, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, 
Karuzela Cooltury w Świnoujściu, Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „Interfolk” w Kołobrzegu, 
Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Darłowie oraz  Międzynarodowy 
Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i podkowy” w Bornem Sulinowie 

Baza hotelowa: 94 hotele według stanu na 02.02.2010 roku. W roku 2009 otwarto 8 obiektów

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
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Jubileusz 20-lecia samorządu terytorialne-
go skłania do podsumowania dokonań i re-
fleksji nad jego przyszłością, której wizji speł-
niającej oczekiwania na miarę XXI wieku na-

daje kształt starosta drawski wraz z gronem sa-
morządowców oddanych ziemi drawskiej, regionem
będącego cząstką naszego kraju i rodziny euro-
pejskiej.

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej przed
powiatami w Polsce otworzyła się ogromna szan-
sa na sięgnięcie po fundusze unijne. Zdobywanie
środków z różnych programów rządowo-unijnych
zdeterminowało działalność starostwa w ostat-
nim okresie, ponieważ są one podstawą realiza-
cji ambitnych zamierzeń. Wszystkie jednostki
organizacyjne podległe starostwu złożyły kilkaset
wniosków na realizację swoich projektów. Wysoka
skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych stawia powiat drawski w czołówce woje-
wództwa.

Starania te skutkują konsekwentnym finan-
sowaniem prac w zakresie modernizacji i budowy
infrastruktury drogowej w powiecie. W ostatnich
kilku latach zrealizowano wspólnie kilkadziesiąt pro-
jektów drogowych. Wraz z gminami przeprowa-
dzane są także wszelkiego rodzaju projekty ma-
jące na celu ożywienie gospodarki w regionie,
a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy.
Środki, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pra-
cy na walkę z bezrobociem, stale rosną, poczy-
nając od niewiele ponad 2 mln zł do prawie
12 mln zł ze środków na finansowanie prac
w ostatnim roku. Część tych środków przezna-
czona jest na zasiłki, reszta pozwala finansować
prace interwencyjne w gminach oraz udzielać
wsparcia istniejącym lub tworzonym podmiotom
gospodarczym, które mogą zatrudnić bezrobot-
nych bądź stażystów. Dzięki tym działaniom bez-
robocie w powiecie systematycznie maleje.

Wpływ na sytuację ekonomiczną mieszkańców
regionu ma przedsiębiorczość i mobilność młode-
go pokolenia, które z powodzeniem radzi sobie na
trudnym, unijnym rynku pracy. Obserwuje się co-
raz więcej przypadków inwestowania kapitału za-
robionego za granicą w gospodarcze przedsięwzięcia
na terenie powiatu drawskiego. Krok po kroku re-
alizowane są zadania postawione i zapisane w Stra-
tegii Rozwoju Powiatu Drawskiego, choć wiele pra-
cy pozostaje jeszcze do wykonania. Władze lokal-
ne mają świadomość, że znajdują się na początku
drogi realizowania ambitnego programu rozwoju
powiatu drawskiego.

Powiat postrzegany jest jako unikalna kraina
pięknych jezior, bogactwa lasów, nieskażonego śro-
dowiska oraz czystych, urokliwych i zadbanych mia-
steczek o niepowtarzalnej atmosferze. W turystyce
tkwi olbrzymi potencjał ziemi drawskiej. Nadszedł
czas, aby od projektów przejść do działania. Sa-
morząd drawski chciałby, aby następny jubileusz
był obchodzony pod znakiem zaistnienia powiatu
i całego Pojezierza Drawskiego na mapie Polski
i Europy jako wyjątkowej krainy turystycznej w kra-

ju. Tak jak Zakopane jest rajem dla narciarzy, tak
ziemia drawska powinna być postrzegana jako jed-
no z ostatnich miejsc nieskażonych przez cywili-
zację: raj dla wędkarzy, kajakarzy, żeglarzy, tury-
stów pieszych i rowerowych, myśliwych i ornito-
logów oraz poszukiwaczy archeologicznych śladów
przeszłości.

Współpraca powiatu z gminami i organizacjami
pozarządowymi oraz wyzwolenie społecznej ener-
gii ma szansę zaowocować sukcesami w podno-
szeniu jakości życia mieszkańców ziemi drawskiej
i ich dobrobytu. Największą gwarancją tego postępu
są żyjący i pracujący na jej terenie mieszkańcy,
przedsiębiorcy oraz oddani regionowi samorzą-
dowcy.

W przewodniku turystycznym ziemia drawska
powinna być zdefiniowana jako: „Raj dla wszystkich
poszukujących ciszy i spokoju na łonie natury,
wśród przyjaznych i otwartych ludzi”.

POWIAT DRAWSKI

Starostwo Powiatowe 
w Drawsku 
Pomorskim

Plac Elizy Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. (94) 363 07 80
fax (94) 363 20 23

powiatdrawski@powiatdrawski.pl
www.powiatdrawski.pl

Przystań żeglarska na jeziorze Drawsko

Rajd rowerowy Nieocenione bogactwo natury

Piękno przyrody
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Powiat myśliborski, w skład którego wcho-
dzą gminy: Barlinek, Dębno, Myślibórz, Bo-
leszkowice, Nowogródek Pomorski, po-
łożony jest na Pojezierzu Myśliborskim. Te-

reny te to prawdziwy raj dla grzybiarzy, wędka-
rzy oraz kajakarzy. I choć słowa te brzmią może
banalnie, doceni to każdy, kto zmęczony jest ulicz-
nym hałasem i miejskim zgiełkiem. W powiecie są
bowiem liczne rezerwaty i osobliwości przyrod-
nicze, duże kompleksy leśne z bogactwami natu-
ry oraz czyste jeziora i rzeki pełne ryb. To praw-
dziwy raj dla miłośników wypoczynku nad wodą.
Jeziora ziemi myśliborskiej cieszą się uznaniem urlo-
powiczów z całej Polski oraz Europy i wprost za-
chęcają do uprawiania sportów motorowodnych
oraz do kajakowych i żeglarskich wycieczek. Po-
jezierny charakter powiatu sprzyja także wędko-
waniu. Tutejsze wody są bogate w różne gatun-
ki słodkowodnych ryb. Lasy, ze względu na swój
urok oraz różnorodność drzewostanu, stanowią
szczególne miejsce spotkań człowieka z naturą. Re-
gion ten urzeka naturalnością środowiska, bo-
gactwem unikalnych okazów fauny i flory, które
występują w okolicznych lasach, na terenach ba-
gien i torfowisk, rozległych łąk i na obszarach licz-
nych jezior.

Na atrakcyjność powia-
tu myśliborskiego mają wpływ, oprócz
bogactw przyrody, zabytki historyczne i ar-
chitektoniczne związane z wielowiekową tradycją.
Świadczą one o kulturowej różnorodności regionu.
Te najstarsze są budowlami późnoromańskimi – ko-
ścioły w Cychrach, Czernikowie, Derczewie – i go-
tyckimi, między innymi Kościół św. Jana Chrzciciela,
Klasztor Dominikanów w Myśliborzu. Szeroką gamę
walorów przyrodniczych i krajobrazowych
uzupełniają dobra spuścizny kulturowej:
dwory, dworki i pałace oraz unikato-
we zabytki o charakterze sa-
kralnym, na przykład pałac
w Czernikowie czy póź-
nobarokowy ratusz
w Myśliborzu.

Poprzez najpiękniejsze zakątki powiatu pro-
wadzą liczne szlaki turystyczne o łącznej długości
200 km, które zachęcają do pieszych i rowerowych
wypraw. Turyści mogą także wziąć udziału w licz-
nych imprezach kulturalnych i sportowych. Lokalni
włodarze organizują imprezy, które cieszą się du-
żym powodzeniem, jak chociażby rokroczne Bar-
lineckie Świętojanki, podczas których odbywa się
koronacja Królowej Puszczy Barlineckiej, czy Tur-
niej Rycerski, przyciągający do Chwarszczan brać
rycerską z Polski i zagranicy. Wielkim przedsię-
wzięciem sportowym, o czym świadczy certyfikat
Złoty Bieg, jest Maraton Dębno, jedna z najstar-
szych tego typu imprez w kraju, podczas której roz-
grywane są Mistrzostwa Polski Kobiet, Mi-
strzostwa Polski Mężczyzn oraz Mistrzostwa Pol-
ski Policjantów. 

Powiat myśliborski to miejsce z jednej
strony pełne tajemnic i magicznych za-
kątków, z drugiej – pełne wigoru i tęt-
niące życiem. To obszar przez wielu
nadal nie odkryty, dysponujący sze-
roką gamą walorów przyrod-
niczych, kulturowych i hi-
storycznych, które sta-
nowią wizytówkę po-
wiatu i jednocześnie
prawdziwy skarb.

POWIAT MYŚLIBORSKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Myśliborzu
ul. Marcinkowskiego 2

74-300 Myślibórz
tel. (95) 747 20 21
fax (95) 747 31 53

starostwo@powiatmysliborski.p
www.powiatmysliborski.plChwarszczany – dawna Kaplica Templariuszy

Fot. W. Adamiok

Fot. W. Adamiok

Zbytkowa kamienica
w Myśliborzu

Maraton w Dębnie

Barlinek – Europejska Stolica Nordic Walking

Fot. D. Brąszkiewicz

Fot. P. Herbin
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Zamieszkiwany przez około 38 tys. osób po-
wiat łobeski o powierzchni 1066 km kw. kon-
stytuuje 5 gmin: Dobra, Łobez, Radowo
Małe, Resko, Węgorzyno. Przez ich obszar

przebiega sieć dróg: droga krajowa nr 20 Szcze-
cin–Gdynia, linie kolejowe: Szczecin–Gdańsk i Ru-
nowo Pomorskie–Szczecinek.

Powiat leży w centralnej części województwa
zachodniopomorskiego, w zlewisku Regi – naj-
dłuższej samodzielnej rzeki Przymorza. Teren po-
chyla się od południa (góra Sarnikierz o wysoko-
ści 169 m n.p.m.) ku północnemu zachodo-
wi (cofka zalewu Makowiska–Likowo na Redze
– 30 m n.p.m.). Południowy zachód obejmuje kul-
minacja Pojezierza Ińskiego, oddzielonego rynną
Brzeźnickiej Węgorzy od Pojezierza Drawskiego na
południowym wschodzie. Środkowy pas stanowi
mniej sfałdowana Wysoczyzna Łobeska, uboższa
w jeziora. Krajobraz uspokaja się w pasie Równi-
ny Nowogardzkiej i na północy powiatu, na zale-
sionych terenach części Równiny Gryfickiej. Obok
Regi i jej dopływów do sieci wodnej należą jeziora
(głównie rynnowe): Woświn, Węgorzyno, Przytoń,
Brzeźniak, Klępnica, Mielno, Okrzeja, Stara Do-
brzyca. Atrakcją krajoznawczą są coraz mniej licz-
ne w Polsce bagna i torfowiska.

Historia powiatu łobeskiego łączy się z rodem
Borków. Ci założyciele lub właściciele miast Łobez,
Resko i Węgorzyno skolonizowali teren nad Regą.
W XVIII wieku oficjalnie powstały ziemskie powia-
ty szlachty pomorskiej: Borkische Kreis, a w jego
sąsiedztwie Ostenscher Kreis i Daberscher Kre-
is na pograniczu z Brandenburgią. Po śmierci ostat-
niego księcia z rodu Gryfitów Pomorze zostało włą-
czone do Brandenburgii. Borkowie, Ostenowie i De-
witzowie z Dobrej w 1815 roku., wraz z likwida-
cją przez władze pruskie pańszczyzny, podpo-
rządkowali się rozporządzeniom administracyj-
nym państwa. Powstał powiat Regenwalde (reski),
obejmujący jeszcze miasto Płoty i okolice. Nastą-
piła korekta granic i likwidacja enklaw. Rok po wy-
budowaniu w 1859 roku pierwszej w powiecie li-
nii kolejowej Stargard–Koszalin stolicę powiatu
przeniesiono do Łobza. Jednak powiat nadal zwał
się reski. Miał wtedy 1191 km kw. i należał do Re-
jencji Szczecińskiej.

Po objęciu Ziem Odzyskanych przez polską ad-
ministrację powierzchnia okręgu-powiatu Ławicz-
ka–Resko z siedzibą w Łobzie nie zmieniła się. Do-
piero w latach 1954–58 odłączono od powiatu ło-
beskiego rejon płotowski, a powierzchnia zmniej-
szyła się do 949 km kw. W takim kształcie dotrwał
do 1975 roku, kiedy to zlikwidowano ten poziom
administracji. Pominięty w 1999 roku na powia-
towej mapie Polski, uaktywnił wszystkie siły spo-
łeczne gmin: Radowo Małe, Resko, Węgorzyno, Do-
bra oraz Łobez. Drogą zabiegów administracyjnych
i samorządowych, posuwając się aż do protestów
na torach, wywalczył sobie prawo istnienia od
1 stycznia 2002 roku w obecnym kształcie.

Zmęczony życiem w mieście? Ziemia łobeska
zaprasza do korzystania z atrakcji turystycznych,

przede wszystkim szlaków turystyki pieszej, ro-
werowej i kajakowej. Zachęca też możliwościami
wędkowania, jazdy konnej (między innymi w Sta-
dzie w Łobzie i ośrodkach w Boninie, Sarnikierzu,
Mołdawianie i Dobrkowie), zbierania jagód i grzy-
bów w lasach oraz do korzystania ze wzgórz lot-
niarskich i żeglowania. Znajdą tu atrakcje zmoto-
ryzowani – wodni i lądowi, a nawet biegacze z psim
zaprzęgiem. Zimą łatwo o stoki dla narciarzy lub
trasy biegowe. W razie niepogody do wypoczyn-
ku zapraszają stadiony, boiska i hale sportowe.

Na terenach powiatu łobeskiego gniazdują:
orzeł bielik, czapla siwa, bocian czarny, żuraw, ka-
nia, orlik krzykliwy, derkacz i zimorodek. Poza po-
wszechnie występującą roślinnością, rosną tu stor-
czyki, rosiczki, cebulica syberyjska, bagno zwyczajne,
zaś w jeziorze Chełm – rzadka lobelia.

Miłośnicy historii mogą oddać się fotografii ruin
zamku i starego miasta w Dobrej oraz gotyckie-
go kościoła mariackiego w Resku. Do wartościo-
wych zabytków należą także kościółki wiejskie i pa-
łacyki. Przetrwała też po części zieleń parków dwor-
skich i zadrzewionych alei. Pasjonujący się kultu-
rą ludową, tradycją polską i rękodziełem mile wi-
dziani są na corocznym jarmarku Łobeska Baba
Wielkanocna, odbywającym się w Niedzielę Pal-
mową.

POWIAT ŁOBESKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Łobzie
ul. Konopnickiej 41

73-150 Łobez
tel. (91) 397 60 99
fax (91) 397 56 03

lobez@hot.pl
www.powiatlobeski.pl

Brzeźnicka Węgorza – Las Boniński

Dobrkowo – ośrodek jazdy konnej

Raj dla wędkarzy

Powiat Łobeski – naturalnie!
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Powiat policki jest jednym z 21 powiatów
ziemskich województwa zachodniopo-
morskiego, położonym w jego północno-
-zachodniej części, nad rzeką Odrą, Roz-

toką Odrzańską i Zalewem Szczecińskim. Graniczy
ze Szczecinem, powiatami gryfińskim i goleniow-
skim, a także z niemieckimi landami Meklembur-
gia-Pomorze Przednie i Brandenburgia.

Powiat policki wyróżnia się na tle regionu bo-
gactwem zasobów fauny i flory. Położony jest wśród
lasów Puszczy Wkrzańskiej – jednego z najpięk-
niejszych kompleksów leśnych w Polsce, którego
obszar zajmuje blisko 40 proc. powierzchni powiatu.
Szczególnie świat ptaków prezentuje tu ogromną
różnorodność gatunków. W ciągu kilkunastu
ostatnich lat ornitolodzy obserwowali na jej ob-
szarze 205 gatunków ptaków spośród 403 od-
notowanych w Polsce. Gnieżdżą się tutaj przy-
kładowo pary orlików, a na potężnych sosnach
– orły bieliki. Równie rzadkimi, a często spotyka-
nymi w puszczy gatunkami są także: kania rdza-
wa, sokół kobuz, trzmielojad, myszołów i żuraw oraz
puchacz. Ponadto spotkać w nich można jelenie,
w tym rzadkie okazy jeleni medalistów ze wspa-
niałym porożem, sarny, daniele, dziki, borsuki, lisy
i zające. Nie brak tu także licznych pomników przy-
rody i historii.

Na terenie powiatu polickiego znajduje się tak-
że rezerwat ornitologiczny Świdwie. Jest to ob-
szar wpisany w 1984 roku do Międzynarodowej
Konwencji Ramsar jako jeden z ważniejszych ob-
szarów wodno-błotnych w skali światowej. Na nie-
dostępnych bagnach i trzcinowiskach mają tu swo-
je miejsca lęgowe bąki, błotniaki stawowe, gęsi gę-
gawy, chruściele, żurawie i wiele innych. W sumie
na obszarze Świdwia lęgnie się 118 gatunków pta-
ków. Pojawiają się tutaj także setki gatunków pta-
ków wędrownych. Można je obserwować z wież
i pomostów miejscowej stacji ornitologicznej.

Kolejna atrakcja przyrodnicza powiatu polic-
kiego to Roztoka Odrzańska. Tere-
ny nad Odrą i Roztoką Odrzańską
stanowią unikatowy biotop, gdzie
łąki mieszają się z bagnami
i łozowiskami. Gnież-
dżą się tutaj
ginące

gatunki kulików i rycków. W pobliżu Zakładów Che-
micznych Police SA istnieje kompleks odstojników,
w których obserwować można bardzo wiele
gatunków ptaków przylatujących do Polski z kra-
in zachodnich i wschodnich. Zobaczyć tutaj moż-
na między innymi ciepłolubne ohary i szablodzioby
oraz biegusy i brodźce – przybyszy z tundry. Okres
lęgów na odstojnikach to istne eldorado ptasiego
świata.

Równie cenne bogactwo naturalne powiatu po-
lickiego stanowią kompleksy leśne oraz duże zasoby
ryb, kryjących się przede wszystkim w wodach Za-
lewu Szczecińskiego. Lasy tworzą tu doskonałe wa-
runki dla życia zwierząt. Na terenie Nadleśnictwa
Trzebież spotkać można jelenie, sarny, daniele, dzi-
ki, borsuki, sporo lisów, zajęcy oraz pomniejszych
ssaków. Zalew Szczeciński i otaczające go tereny
także stanowią jeden z cenniejszych przyrodniczo
rejonów powiatu, włączony ze względu na ob-
szary ochrony ptaków do paneuropejskiej
sieci ochrony przyrody Natura 2000. W celu
przybliżenia idei aktywnej ochrony przyrody
działalność edukacyjną i ekologiczną na tym te-
renie prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Wy-
brzeża, które ma swoją siedzibę w Podgrodziu.

Na terenie powiatu polickiego napotkać moż-
na również liczne pomniki przyrody oraz zabytki ar-
cheologiczne, między innymi: wczesnośrednio-
wieczne grodziszcze, cmentarzysko kurhanowe oraz
osadę z okresu kultury łużyckiej.

POWIAT POLICKI

Starostwo 
Powiatowe 
w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

tel. (91) 432 81 00
fax (91) 317 89 00

powiat@policki.pl
www.policki.pl

Wieża widokowa rezerwatu ornitologicznego Świdwie

Na obszarze powiatu panują doskonałe
warunki dla życia dzikich zwierząt

Fot. Tomasz Łój (3)

Żurawie na terenie rezerwatu ornitologicznego Świdwie
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Powiat szczecinecki leży w krainie wspa-
niałych krajobrazów Pojezierza Drawskie-
go, w środkowo-wschodniej części wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Jest

to region o wyjątkowych walorach przyrodniczych
i turystycznych. Jego największymi bogactwami są
dziewicza przyroda i czyste, nieskażone środowi-
sko, dziesiątki malowniczych jezior otoczonych la-
sami z bogactwem runa leśnego i zwierzyny.

Ziemia szczecinecka pozbawiona jest wielko-
miejskiego zgiełku czy innych problemów typowych
dla obszarów przemysłowych. Jest to prawdziwa
enklawa spokoju – doskonałe miejsce do życia dla
ludzi starszych i młodych, aktywnych i wyciszonych,
szukających spokoju. Miejsce, które zaskakuje róż-
norodnością kulturową, rozmaitymi formami kra-
jobrazu, ciekawymi obiektami i zabytkami. Region,
który potrafi odpowiednio podjąć swoich gości
i zapewnić im atrakcyjny wypoczynek. Z myślą
o turystach  rozbudowywana jest baza turystyczna
– najdłuższy w Polsce wyciąg do nart wodnych, cen-
trum tenisowe, basen, tramwaje i taksówki wod-
ne, hale i boiska sportowe.

Powiat szczecinecki posiada bardzo dobre wa-
runki do inwestowania. Ma świetnie rozwinięty
przemysł drzewny, dobrze elektrotechniczny,
przetwórstwo rolno-spożywcze oraz zasoby dla
przetwórstwa leśnego, rolnego i przedsiębiorstw
przetwarzających surowce mineralne (torf, kru-
szywo, wapno rolnicze).

Najważniejszymi kierunkami rozwoju gmin
powiatu są turystyka i nieuciążliwy przemysł. Stąd
też oprócz poprawy i rozwoju zaplecza turystycz-
nego prowadzone są działania proekologiczne. Sa-
morządy dokładają wszelkich starań, aby stworzyć
inwestorom jak najlepsze warunki do rozwoju, cho-
ciażby poprzez włączenie ponad 53 ha do specjalnej
strefy ekonomicznej, zwolnienie od niektórych po-
datków i ulgi inwestycyjne.

Władze powiatu i miasta Szczecinka priory-
tetowo podchodzą do zabezpieczenia mieszkańcom

odpowiedniej opieki medycznej, podejmując wspól-
nie wiele działań na rzecz rozwoju szczecineckiego
szpitala. Należą do nich chociażby przekształcenie
w 2008 roku SPZOZ-u w spółkę samorządową,
w której udziały mają oba samorządy, rozbudowa
i modernizacja szpitala w latach 2010–2014. Dzię-
ki olbrzymiemu zaangażowaniu i przychylności sa-
morządu powiatowego przy szpitalu funkcjonują Nie-
publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, prowadzące
oddział kardiologiczny, stację dializ, nowoczesne la-
boratorium analityczne, a w tym roku zacznie funk-
cjonować oddział okulistyczny i nefrologiczny. Sa-
morząd w sposób ciągły doposaża szpital w sprzęt
specjalistyczny: tomograf komputerowy, nowe

karetki z wyposażeniem, aparat RTG z osprzętem
umożliwiającym proces cyfryzacji zdjęć, aparat USG,
aparat RTG z ramieniem „C” itp.

W sposób szczególny władze powiatu pod-
chodzą do rozwiązywania problemów związanych
z pomocą społeczną. W powiecie funkcjonują:
Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy
Samopomocy, Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Ro-
dzinie oraz działające w Bornem Sulinowie, ale ma-
jące zasięg ponadlokalny, Dom Pomocy Społecznej
oraz Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na
Stwardnienie Rozsiane – spółka powiatu, jedna z
dwóch tego typu placówka w kraju.

Na realizację swoich działań samorząd pozy-
skuje środki zewnętrzne ze źródeł unijnych i kra-
jowych. Efektem wytężonych i bardzo skutecznych
działań związanych z aplikowaniem o środki jest po-
zyskanie w latach 2004–2009 ponad 88 mln zł.
Pod tym względem powiat szczecinecki plasuje się
w czołówce powiatów województwa. Obecnie
jest liderem największego w Polsce projektu ter-
momodernizacyjnego, który obejmie 106 obiektów
użyteczności publicznej w 25 jednostkach samo-
rządu terytorialnego województwa zachodniopo-
morskiego. Na ten cel władze powiatu pozyskały
37 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Projekt obejmuje lata 2009–2012.
Jest to zdecydowanie największe osiągnięcie w za-
kresie pozyskiwania środków, ale też ogromne wy-
zwanie dla powiatu.

POWIAT SZCZECINECKI

Starostwo 
Powiatowe 

w Szczecinku 
ul. 28 Lutego 16

78-400 Szczecinek 
tel. (94) 372 92 00
fax (94) 372 92 56

starostwo@powiat.szczecinek.pl
www.powiat.szczecinek.pl

Powiat szczecinecki z lotu ptaka

Najdłuższy w Polsce i jeden z najdłuższych
w Europie wyciąg do nart wodnych
w Szczecinku

Międzynarodowy Zlot Pojazdów
Militarnych w Bornem Sulinowie
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20. rocznica powołania samorządu terytorialnego to dosko-
nała okazja, by przypomnieć wagę fundamentalnego dla kształto-
wania ustroju Polski wydarzenia, jakim była reforma o samorządzie
terytorialnym, oraz sięgnąć pamięcią do początków budowy społe-
czeństwa obywatelskiego i fundamentów modelu państwa, w któ-
rym dzięki zaistniałym wówczas zmianom mieszkańcy lokalnych
wspólnot mogą wpływać na przyszłość zasiedlanych terenów i de-
cydować o ich rozwoju.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
wyznacza przełom w funkcjonowaniu państwa i sprawowaniu wła-
dzy, którą przejęły samorządy jako wspólnoty tych, którym najbar-
dziej leży na sercu lokalny postęp i poprawa warunków życia oraz
przeciwdziałanie problemom miejscowej ludności.

Warto podkreślić, że jubileusz 20-lecia to nie tylko święto
gmin, lecz także jednostek terytorialnych wyższych szczebli, które
powstały w oparciu o sprawdzony model gmin i – choć o połowę
młodsze – w ciągu dekady dowiodły zasadności swego istnienia
i nieocenionej roli we wprowadzaniu administracji na wyższy po-
ziom, jak również w budowaniu coraz doskonalszego systemu za-
rządzania publicznego.

Oddając w ręce czytelników album „20-lecie samorządu te-
rytorialnego”, pragniemy, aby niniejsza publikacja była ukłonem
w stronę twórców reformy administracyjnej, którzy nie szczędzili
czasu i wysiłku na realizację demokratycznych dążeń w odpowiedzi
na społeczne potrzeby zmian, jak również materialną pamiątką sa-
morządowych starań i dokonań w trosce o wspólne dobro i piękno
zarządzanych ziem. Jednocześnie mamy nadzieję, że stanie się ona
dowodem otwartości władz lokalnych na inwestorów i turystów,
którzy na terenie gmin i powiatów znajdą dogodne warunki do go-
spodarczego rozwoju lub wypoczynku w granicach kraju, jednocze-
śnie przyczyniając się do promocji zaprezentowanych jednostek
w myśl zasady „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Wierzymy, że album – podobnie jak samorządność – przetrwa
kolejne dekady, będąc cennym zapisem pewnego etapu historii, a za-
razem dokumentacją samorządowych dążeń, które przyszłe poko-
lenia skonfrontują z rzeczywistością, a miejmy nadzieję, że również
docenią.


