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Szanowni Państwo,
odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych
przemian. Uwolniła ona obywatelską energię Polaków i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych. Nie byłoby nowoczesnej wolnej Polski bez rozwoju
samorządności.
Droga do niej wiodła od Sierpnia 1980 roku. Program „Samorządna
Rzeczpospolita”, uchwalony na I Zjeździe NSZZ „Solidarność”, stał
się kamieniem węgielnym przyszłych zmian. Wola narodu wyrażona
w wyborach 4 czerwca 1989 roku otworzyła drogę do wolnych wyborów samorządowych.
Reforma samorządowa była też jednym z kluczowych elementów zapowiedzianego przez premiera Tadeusza Mazowieckiego „powrotu
do Europy”. W przeddzień wyborów samorządowych zwrócił się on
do rodaków z przesłaniem: „Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce
społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same
potraﬁą stworzyć”. 27 maja 1990 roku, po raz pierwszy w powojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentantem w gminie.
Samorząd terytorialny stał się polem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju. Odrodzona samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu
dodatkową energię, impuls modernizacyjny, przyczyniła się do podniesienia komfortu życia Polaków.
To samorządy w znaczącym stopniu zagospodarowują środki z UE i to
dzięki ich inicjatywom tak pięknie zmienia się krajobraz polskich regionów. Samorząd to także troska o ponadczasowe wartości. To promowanie dorobku kulturowego i umacnianie tożsamości małych
ojczyzn. To również aktywność na rzecz dalszego rozwoju. Postulaty
organizacji samorządowych, zabiegających o udoskonalenie prawa
dotyczącego samorządności, stały się przedmiotem wielu dyskusji,
debat i prac legislacyjnych w Kancelarii Prezydenta RP. Dziękuję
wszystkim, którzy wnieśli wkład w tę ważną inicjatywę. Mam nadzieję, że dobre prawo wesprze rozwój samorządności.
25-lecie pierwszych wolnych wyborów samorządowych łączy się ze
Świętem Wolności, które obchodziliśmy w 2014 roku. Zachęcam
Państwa do inicjowania przedsięwzięć, które będą podkreślać rolę
samorządów w Polsce. Kieruję to zaproszenie do mieszkańców wsi,
miast i metropolii; do instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk przedsiębiorców; do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Przedsięwzięcia te obejmę
specjalnym patronatem Prezydenta RP „25 LAT SAMORZĄDNOŚCI”.
Do włączenia się w to wspólne święto serdecznie wszystkich zapraszam.

Bronisław Komorowski,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
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Szanowni Państwo,
9 września 2002 roku w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego
przewodniczący sejmików oraz marszałkowie województw RP zaakceptowali statut Związku i zgłosili do niego akces, poparty następnie uchwałami sejmików województw o przystąpieniu do stowarzyszenia.
Związek kształtował się i wzrastał w bardzo złożonych i zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Od początku istnienia, zrzeszał i reprezentował wszystkie samorządy województw.
Ścisła i owocna współpraca z innymi korporacjami samorządowymi
oraz instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi rozwijała i umacniała polską wspólnotę samorządową. Związek Województw RP – pomimo niespełna 15-letniej historii – ma swój
znaczący udział w dorobku ćwierćwiecza polskich zmian. Swoją ﬁlozoﬁą działania znakomicie wpisał się w budowanie podwalin nowoczesnego, przyjaznego państwa.
Dzięki inspiracjom płynącym z regionów udało się wiele dokonać,
zwłaszcza w sferze legislacji. Przez lata usprawniliśmy bieżące funkcjonowanie instytucji samorządowych, przygotowaliśmy się do
sprawnego zarządzania środkami unijnymi oraz zaszczepiliśmy wśród
samorządowców potrzebę strategicznego planowania rozwoju, nie
tylko w perspektywie kilku lat, lecz dekad.
Wszystkim samorządowcom, gospodarzom gmin, powiatów i województw chciałbym złożyć życzenia powodzenia i sukcesów w realizacji odważnych, ambitnych planów, które zapewnią pomyślność Polski
na kolejne dziesięciolecia.

Jacek Protas
Prezes Zarządu
Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
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Szanowni Państwo,
25 lat wystarczyło, aby samorząd terytorialny stał się nieodłączną
częścią ustroju współczesnej Polski. Dzisiaj jego istnienie jest czymś
tak oczywistym, że wielu obywateli RP już zapomniało albo w ogóle
nie wie, iż ćwierć wieku temu samorządu terytorialnego nie było.
Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce stało się możliwe po
uchwaleniu 8 marca 1990 roku przez sejm kontraktowy ustawy
o samorządzie gminnym. Dała ona społecznościom lokalnym podstawy
do zarządzania częścią spraw publicznych, a gminy – jako podstawowa struktura samorządowa – otrzymały nie tylko własne źródła
dochodów, lecz także możliwość decydowania o kierunkach ich wydatków. 27 maja 1990 roku odbyły się w pełni wolne i demokratyczne wybory samorządowe w III RP, nadzorowane przez Komisję
Rady Europy. Były to drugie, po wyborach do Senatu, w pełni wolne
wybory w powojennej Polsce.
Przywrócenie samorządu terytorialnego było wówczas sprawą najważniejszą, a po 25 latach można powiedzieć, że Polska samorządem stoi. Decyzja o decentralizacji państwa była bardzo odważna, a
nawet ryzykowna, ale ta ustrojowa przemiana powiodła się. Dzięki reformie powstała realna możliwość wpływu obywateli na przyszłość
ich małych ojczyzn.
Gminy, powiaty i województwa stanowią komplementarne elementy
państwa i wspólnie z rządem RP skazane są na symbiozę. Droga do
samodoskonalenia się samorządów lokalnych jest zawsze w przebudowie, dlatego aby wymieniać się doświadczeniem i dobrymi praktykami, samorządy dojrzewały do powoływania wspólnych
przedstawicielstw i własnych korporacji. Jedną z nich jest istniejące
od 8 marca 1991 roku Ogólnopolskie Dobrowolne Stowarzyszenie
Miast i Gmin – Unia Miasteczek Polskich. Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogłem zawodowo i społeczne towarzyszyć odrodzonemu
samorządowi terytorialnemu od jego powstania. Działalność na rzecz
rozwoju demokracji lokalnej, praca samorządowa podejmowana z pożytkiem dla kraju i lokalnych wspólnot samorządowych stała się pasją
i celem dla wielu ludzi.
Dla podkreślenia roli przemian zapoczątkowanych w marcu 1990
roku Sejm RP uchwalił w 2000 roku Dzień Samorządu Terytorialnego – polskie święto, obchodzone corocznie 27 maja. Z perspektywy minionego ćwierćwiecza pragnę podziękować twórcom
odrodzonego samorządu, przedstawicielom korporacji samorządowych, Koleżankom i Kolegom radnym, wójtom, burmistrzom, prezydentom, starostom i marszałkom województw oraz wszystkim
pracownikom samorządowym. Jestem przekonany, że ewolucyjna
przebudowa państwa będzie zmierzała w kierunku szukania mądrych
rozwiązań, które przesuną mechanizm odpowiedzialnego, obywatelskiego zarządzania sprawami wspólnymi jeszcze niżej – do jednostek
pomocniczych miast i gmin, takich jak dzielnice, osiedla, sołectwa; do
organizacji pozarządowych.
Wojciech Długoborski
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Unia Miasteczek Polskich
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Dobrze zdany
egzamin
praktyczny
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W moim przekonaniu, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę globalne tempo rozwoju
Polski oraz to, jak wypiękniały i o ile sprawniej zarządzane są nasze małe
ojczyzny, nowa struktura państwa i nowe zasady zarządzania publicznego
zdały trudny, bo praktyczny, egzamin – mówi prof. Jerzy Buzek w rozmowie
podsumowującej 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Jak z perspektywy 25 lat postrzega pan nie tyle zasadność opracowania i wdrożenia reformy samorządowej, ile jej realizację z punktu
widzenia dostosowania do ówczesnych realiów i potrzeb społeczno-gospodarczych?
– Wprowadzenie samorządu terytorialnego to jedna z fundamentalnych
reform 25-lecia odzyskania przez Polskę
wolności. Sama idea samorządów ma
swoje źródło w tradycji polskiego „Sierpnia” i „Solidarności”, co zapisano w programie Związku już na I Zjeździe w Gdańsku w 1981 roku. Pierwszy krok, czyli odtworzenie gminnego samorządu terytorialnego jako władzy publicznej obdarzonej niezależnym od władz centralnych
mandatem demokratycznym, przeprowadzono w 1990 roku z inicjatywy senackiej. W wyniku tej reformy gminy uzyskały osobowość prawną i prawo własności – przejmując od państwa kilka milionów nieruchomości oraz półtora tysiąca
przedsiębiorstw państwowych, samodzielnie konstruują budżet oraz mają
własną administrację. Kolejny etap reformy nastąpił 8 lat później, po powstaniu rządu, na czele którego stanąłem. Ten
drugi etap, wchodzący w skład tak zwanej reformy administracji publicznej, dotyczył wielu aspektów zarządzania państwem, począwszy od wprowadzenia nowego zasadniczego podziału terytorialnego, który zmienił liczbę województw
z 49 do 16, aż po utworzenie jednostek samorządu terytorialnego w 308 powiatach
i 16 województwach. Ponadto 65 miast
uzyskało prawo wykonywania na swoim
terytorium zadań powiatowych. Reforma
ta skutkowała nie tylko zmniejszeniem
liczby wojewodów oraz obsługujących ich
urzędów, lecz także nowym podziałem zadań publicznych w państwie oraz zmianą systemu finansów publicznych.
Jaki był bezpośredni efekt tych
zmian?
– Struktura państwa uległa istotnej
zmianie w kierunku wzmocnienia skuteczności działań władz publicznych,
którego nieodłączną składową stały
się jednostki samorządu terytorialnego
z wbudowanymi demokratycznymi mechanizmami tworzenia i stałego odna-

wiania elit obywatelskich. Nowy podział terytorialny umożliwił zbudowanie
trzech autonomicznych segmentów władzy publicznej: lokalnego, regionalnego
oraz centralnego. Zadaniem centrum,
a więc rządu, jest dbanie o realizację interesu ogólnego i zapewnienie harmonijnego rozwoju całego kraju, podczas
gdy zadaniem segmentu regionalnego
jest rozwój cywilizacyjny, w tym gospodarczy, natomiast segment lokalny zajmuje się usługami publicznymi, choć
w ostatnich latach i na tym poziomie
działania prorozwojowe stają się najważniejsze.
A jaki był wymiar reformy samorządowej w dłuższej perspektywie?

”

Na jaką ocenę zasługują działania
władz samorządowych, którym przypadło w udziale zarządzanie rozwojem społeczności lokalnych i regionów?
– Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zadania państwa są przez władze
samorządowe wykonywane w istotnie
lepszy sposób. W moim przekonaniu,
zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę globalne tempo rozwoju Polski oraz to, jak wypiękniały i o ile sprawniej zarządzane są
nasze małe ojczyzny, nowa struktura
państwa i nowe zasady zarządzania publicznego zdały trudny, bo praktyczny, egzamin. Dotyczy to przede wszystkim
efektywności w realizowaniu usług pu-

Zasadniczo wszyscy zgadzają się ze stwierdzeniem, że wiele do życzenia pozostawia
system ﬁnansowania samorządu, zwłaszcza zadań
własnych, a także mechanizm wyrównywania dysproporcji w dochodach
– W skrócie można powiedzieć, że
w wyniku przeprowadzenia reform naród
uzyskał właściwe narzędzia do zarządzania swoim państwem. Trzeba mocno
podkreślić, że od samego początku elita
polityczna zaangażowana w reformy myślała o tym, aby polskie samorządy nie
ograniczały się do zarządzania wykonywaniem niezbędnych zadań publicznych,
lecz, jak wspomniałem, obok tej oczywistej, pierwotnej funkcji aktywnie włączyły
się w politykę gospodarczego, społecznego
i kulturalnego rozwoju kraju. Chcieliśmy
żyć lepiej, chcieliśmy mieć autentyczny
wpływ na zachodzące zmiany, część z nas
chciała w ich konstruowaniu bezpośrednio uczestniczyć. To pragnienie wolności
w wytyczaniu własnych ścieżek rozwoju
było aktualne przed 25 laty i jest aktualne dzisiaj, oczywiście na nieporównywalnie wyższym poziomie gospodarczym.

blicznych oraz skuteczności w zarządzaniu rozwojem, zwłaszcza współzarządzaniu środkami europejskimi.
Jakie błędy, warte naprawienia,
dostrzega pan po stronie twórców reformy, jak i samych włodarzy jst?
– Przeprowadzenie tak fundamentalnej zmiany ustrojowej, jaką była reforma administracji, jest procesem długotrwałym. Proces ten należy uważnie
monitorować i analizować oraz inicjować
dyskusję na temat potencjalnych zmian
i uzupełnień. Z satysfakcją przyjmuję pojawiające się poważne publikacje na ten temat, chociażby przygotowany przez grupę
pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera
„Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” czy Raport Forum
Od Nowa „Samorząd 3.0”. Wypowiedzi
prasowe i w wydawnictwach specjalistycznych współautorów reformy – Jerzego Stępnia, Macieja Józefa Płoskonki,
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Prof. Jerzy Buzek
– poseł na Sejm III kadencji, premier
rządu RP w latach 1997–2001, poseł
Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII
kadencji, w latach 2009–2012 jego
przewodniczący.

«

a zwłaszcza właśnie zmarłego ś.p. Jerzego Regulskiego, są niezwykle cenne. Zawsze brakować nam będzie krytycznego
spojrzenia i świeżych pomysłów, jakie
wnosił – nieodżałowanej pamięci – Michał
Kulesza. Im tego jest więcej, tym wnikliwiej patrzymy na działanie naszego samorządu terytorialnego, widzimy jego
problemy i możemy poprawiać jego funkcjonowanie.
Co konkretnie należałoby zmienić?
– Warto zwrócić uwagę i wyciągnąć
wnioski z najbardziej dyskutowanych
dzisiaj rozwiązań. Wielu samorządowców
uważa, że rady gmin są ograniczane w roli
rzeczywistych „ojców miasta” poprzez
przesunięcie znacznego obszaru sfery
decyzyjnej w ręce osoby pełniącej funkcję organu wykonawczego. Podnoszą się
też głosy, że dopuszczono do połączenia
w jednym ręku niezwykle silnej politycznej pozycji władzy wykonawczej
z władzą administracyjną. Poglądu tego,
w sposób oczywisty, nie podzielają pochodzący z bezpośrednich wyborów wójtowie, burmistrzowie i prezydenci. Zasadniczo wszyscy zgadzają się ze stwierdzeniem, że wiele do życzenia pozostawia
system finansowania samorządu, zwłaszcza zadań własnych, a także mechanizm
wyrównywania dysproporcji w dochodach.

10

”

Zdecydowanie najważniejsza sprawa to
aktywni obywatele; działanie dobrowolnych stowarzyszeń, fundacji, grup obywatelskich;
decentralizacja państwa oraz przekazanie środków
ﬁnansowych, władzy publicznej i uprawnień w ich
w ręce. Społeczeństwa obywatelskiego nie da się
odbudować jedynie na mocy odgórnych decyzji czy
jednostkowych rozwiązań prawnych
Co po 25 latach od zmian ustrojowych i wejścia w życie reformy samorządowej jest największą siłą
gmin, powiatów i regionów?
– To, że samorządy istnieją, mają
osobowość prawną i własne budżety odrębne od budżetu państwa, są podmiotami mienia komunalnego. Generalnie są
samodzielne w podejmowaniu strategicznych i bieżących decyzji i nadzorowane tylko pod względem zgodności
z prawem. Dzięki tym instrumentom
gminy włączyły się bardzo efektywnie

w budowanie zrębów gospodarki rynkowej – przede wszystkim poprzez porządkowanie spraw własnościowych, obrót
nieruchomościami, śmiałe sięganie po instrumenty kapitałowe i finansowe itd. Nie
do przecenienia jest tu rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z którym wiele gmin znakomicie współpracuje. Jednak
największą siłą sprawczą są zawsze ludzie.
Znam wiele przykładów pokazujących, że
samorząd terytorialny potrafi być – mądrością swoich mieszkańców, jak i radnych oraz organu wykonawczego – sku-
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teczny w swoich działaniach, planując to,
co niezbędne dla rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych, oraz osiągając to,
co zaplanowano. Drugi najważniejszy
potencjał to współpraca, która być może
jest trochę niewykorzystanym zasobem.
Warto wspierać wzmocnienie mechanizmów współdziałania samorządów różnych szczebli w celu uzyskania znaczącej
wartości dodanej, jaką zawsze jest efektywniejsze rozwiązywanie problemów
społeczności lokalnych i regionalnych.
Zdecydowanie najważniejsza sprawa to
aktywni obywatele, społeczeństwo obywatelskie; działanie dobrowolnych stowarzyszeń, fundacji, grup obywatelskich;
decentralizacja państwa oraz przekazanie
środków finansowych, władzy publicznej
i uprawnień w ich ręce. Społeczeństwa
obywatelskiego nie da się odbudować jedynie na mocy odgórnych decyzji czy jednostkowych rozwiązań prawnych.
Co warto zmienić w strukturze
administracyjnej, zakresie zadań samorządów i ich finansowaniu, aby
jeszcze lepiej spełniały swoją funkcję i pełniej przyczyniały się do rozkwitu państwa?
– Podstawowym problemem są dzisiaj
źródła finansowania, a nie zagadnienia
strukturalne dotyczące łączenia czy też
dzielenia jednostek samorządu terytorialnego. Powinniśmy zdobyć się na rzetelną dyskusję, która pozwoli nam wypracować nowy system finansów komunalnych. Z drugiej strony pamiętajmy, że
sytuacja finansów publicznych jest napięta, trudno więc liczyć na znaczące
dofinansowanie z budżetu centralnego.
W tej sytuacji samorządy muszą postawić
na lokalną i regionalną przedsiębiorczość. Bez tej możliwości, a więc uzyskiwania wpływów z podatków od lokalnych
przedsiębiorców, trudno będzie zapewnić
finansowanie i rozwój naszych gmin,
powiatów i województw, a tym samym
trudno liczyć na przyszły rozwój.
Prorozwojowe dofinansowanie należy się zwłaszcza powiatom, które zostały
pozbawione źródeł dochodów w wyniku
prezydenckiego weta do ustawy o finansach publicznych z września 2001
roku, a to powiaty mogłyby stanowić
o programach rozwojowych i łączyć
wszystkie gminy na swoim terenie. Sytuację samorządów terytorialnych pogarsza obecnie jeszcze jedno weto prezydenckie z tamtego okresu – do ustawy
o reprywatyzacji w roku 1999. Mój rząd
przygotował tę ustawę i w pełni przeprowadził przez Sejm i Senat. Dziś widać
wyraźnie, jak groźne i szkodliwe było to
weto. W ostatnich latach samorządy
mają ogromne problemy z zagrożeniem
rewindykacją mienia, już nie tylko przez
byłych właścicieli i ich spadkobierców, lecz

także osoby, które w różny – czasem w zagadkowy – sposób weszły w posiadanie
praw do tego majątku.
Ważnym kierunkiem działania jest
ponadto wzmacnianie wszystkich aspektów społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny jest fundamentem każdego rozwoju, a podstawą kapitału społecznego są lokalne społeczności. Największą odpowiedzialność władzy publicznej szczebla lokalnego i regionalnego widzę we wspieraniu inicjatyw mieszkańców. Tłumienie ich powoduje często
rozwój podstawowych wrogów współczesnego społeczeństwa: zorganizowanej
przestępczości, fundamentalizmu, szowinizmu, populizmu i ekstremizmu. Ruchy obywatelskie w ramach kampanii wyborczej w 2014 roku oraz coraz częstsze
referenda za odwołaniem prezydentów,
burmistrzów i wójtów są spontaniczną
odpowiedzią na brak zainteresowania
władz samorządowych otwartym dialogiem z mieszkańcami.
Jakie są pańskie postulaty w zakresie rozwoju społecznego?
– Nie zakończył się jeszcze proces usamorządowienia województw, decentralizacja nie spowodowała znaczącego „odchudzenia” centrum, a tylko częściowe
urzędów wojewódzkich. Samorządy są
krępowane ustalonymi zasadami prowadzenia spraw z zakresu opieki społecznej czy przeciwdziałania bezrobociu.
Stan zagospodarowania przestrzennego
budzi wiele obaw, powiększa się chaos
urbanizacyjny. Dobre plany zagospodarowania przestrzennego są najskuteczniejszym narzędziem przyciągania inwestycji, pobudzania aktywności budownictwa mieszkaniowego i generalnie
tworzenia optymalnych warunków dla cywilizacyjnego rozwoju.
Jak efekty reformy samorządowej prezentują się na arenie międzynarodowej?
– Podstawowym założeniem wojewódzkiej części reformy było utworzenie
samorządu województwa odpowiedzialnego za rozwój regionalny i europejską
przyszłość rozwoju kraju. Brak samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym, a więc brak podmiotu publicznoprawnego, który mógłby skutecznie i efektywnie uczestniczyć w realizacji wspólnotowej polityki regionalnej, w tym
współzarządzaniu funduszami unijnymi, był najistotniejszym wyzwaniem
w przygotowaniu Polski do członkostwa
w Unii Europejskiej. Jako podstawowy cel
działania samorządu województwa przyjęto więc rozwój cywilizacyjny regionalnej wspólnoty samorządowej. Dlatego już
w roku 2000 tak bardzo zależało mi, aby
zawrzeć pierwsze kontrakty wojewódzkie
– wtedy na jakże skromną sumę miliar-

da złotych na wszystkie regiony. Chodziło o praktykę, o naukę tworzenia programów rozwojowych. Warto dodać, że
dzięki środkom europejskim nasze województwa mają dzisiaj do dyspozycji
niemal 20-krotnie wyższe sumy.
W jakim kierunku powinna ewoluować ich rola w społeczeństwie,
aby mogły uchodzić za modelowy
przykład funkcjonowania idei samorządności w praktyce?
– Proszę popatrzeć, jak skutecznie
w latach 1998–2014 przebiegał proces
wzmocnienia znaczenia, a także odpowiedzialności samorządów województw
– od pierwszych kroków związanych
z przejęciem pracowników i mienia od
wojewodów, problemów z siedzibami
dla władz i urzędników, poprzez zawieranie kontraktów wojewódzkich, uczestnictwo w pierwszym, scentralizowanym
jeszcze procesie współpracy z Unią Europejską, aż po dzisiejszą pozycję – podmiotu współzarządzającego poważnymi
środkami europejskimi. Perspektywa finansowa 2007–2013 była pierwszą, w której samorządowym województwom zostały przekazane kompetencje w zakresie
zarządzania środkami z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Nasze województwa sprawnie realizowały to niełatwe zadanie. Należy zatem patrzeć na jednostki samorządu terytorialnego w Polsce jako element większej – europejskiej
– całości. W Unii Europejskiej istnieje pełne przekonanie, że sukces Polski to między innymi sukces reformy samorządowej.
W czym jednostki terytorialne
powinny upatrywać solidnych podstaw dalszego rozwoju, aby samorząd w dalszym ciągu się rozwijał
i przyczyniał się do wzrostu jakości na
każdym poziomie funkcjonowania
społeczeństwa, gdy skończą się znaczące źródła dotacji europejskich?
– Kluczowe staje się takie wykorzystanie środków unijnych, by były źródłem
dochodów samorządów na następne
dziesięciolecia. Musimy zmienić nasze podejście do tych środków. Na każdym poziomie samorządu terytorialnego należy
tak inwestować unijne środki, aby każdy
zrealizowany projekt uruchamiał i tworzył finanse dla następnych projektów
– na wzór stojących pionowo przy sobie
kostek domina, które przewracając się,
uruchamiają następne. Dotąd nie myśleliśmy w ten sposób, ani w wymiarze samorządowym, ani krajowym. Wydawaliśmy pieniądze z zewnątrz tak, jakby zawsze miały one do nas płynąć. Trzeba radykalnie zmienić to podejście.
Rozmawiała Małgorzata Szerfer
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25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jak zarządzana przez Panią/Pana jednostka wykorzystała swoje szanse na przestrzeni ostatnich 25 lat wolności gospodarczej i samorządności w świetle szeroko
rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego?
Krzysztof Lisiecki, wójt gminy Piątek
– 25 lat wolności to olbrzymi
krok w rozwoju naszej gminy. Wybudowano nową szkołę, halę sportową, boisko Orlik, świetlice, place zabaw, drogi, mosty, chodniki, stacje
uzdatniania wody, wodociągi, oczyszczalnię ścieków, kanalizację. Założo-

no oświetlenie drogowe całej gminy.
Nastąpiła integracja społeczeństwa
na imprezach, festynach, turniejach, plenerach, zawodach sportowych. Zaczęto zakładać nowe organizacje, stowarzyszenia, fundacje.
Mamy możliwość korzystania ze

środków krajowych, unijnych, pozabudżetowych. W ostatnim czasie
rozpoczęliśmy budowę infrastruktury sieci internetowej w technologii LTE. Przygotowujemy plany miejscowe pod przyszłe inwestycje.

spełnienia oczekiwań oraz nadziei jego
mieszkańców. Jedną z najpilniejszych
spraw do rozwiązania był i nadal pozostaje brak pracy dla młodych i wykształconych ludzi. Aby temu zaradzić,
samorząd podjął się wykonania bardzo
dużej inwestycji – budowy Parku Na-

ukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko, gdzie zatrudnienie znajdzie kilka tysięcy osób. Dzięki naszej
ogromnej aktywności w pozyskiwaniu
funduszy UE udało się przeprowadzić
szereg inwestycji infrastrukturalnych
i społecznych.

zrealizował wiele projektów inwestycyjnych i remontowych, głównie
w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. Łącznie zadania realizowane przez powiat sięgnęły kwoty 200 mln zł, a z 15 jednostkami samorządu gminnego przekroczyły tę

kwotę kilkakrotnie. Jest to skala
dotychczas niespotykana. Obecnie
przed powiatem stoją nowe wyzwania oraz możliwości finansowe, związane z programami unijnymi na lata
2014–2020. Jesteśmy przygotowani
do wykorzystania tej szansy.

mujemy współpracę na rzecz rozwoju regionu i podnoszenia jakości życia.
Troszczymy się o zdrowie mieszkańców, dbamy o osoby niepełnosprawne oraz pokrzywdzone, a zarazem promujemy gospodarność, aktywność,
dialog i postawę obywatelską. Roz-

wijamy szkolnictwo zawodowe adekwatnie do trendów w gospodarce,
zaś z zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego uczyniliśmy kapitał
ziemi puławskiej. Umacniając lokalną
tożsamość, tworzymy wyróżniającą się
społeczność wolnej Polski i Europy.

ło się przeprowadzić ogromne przedsięwzięcie o wartości ponad 105 mln
zł – proces rozbudowy i modernizacji
Szpitala Powiatowego w Lubaczowie.
Kolejnym pozytywnym efektem działania
samorządu na rzecz rozwoju są ciągłe
inwestycje w bazę oświatową oraz dzia-

łania zmierzające do poprawy stanu infrastruktury drogowej. Od początku samorząd w miarę możliwości czynnie
uczestniczył w dostępnych programach
współfinansujących działania na rzecz
szeroko rozumianego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Józef Jodłowski, starosta rzeszowski
– Istnienie samorządności terytorialnej to dla powiatu rzeszowskiego i jego mieszkańców wiele wykorzystanych szans. To czas realizacji
przedsięwzięć otwierających wiele
inwestycyjnych i rozwojowych możliwości. Władze powiatu dążyły do

Henryk Matej, starosta zamojski
– Okres samorządności dla powiatu zamojskiego oceniam jako czas
wykorzystanych szans w rozwoju
społeczno-gospodarczym. Powiat
przy udziale środków własnych, samorządów gminnych, środków krajowych, a przede wszystkim unijnych

Witold Popiołek, starosta puławski
– Powiat puławski to nowoczesny
samorząd wykorzystujący wszystkie
możliwości formalno-prawne przewidziane dla szczebla powiatowego, by
sprawnie zarządzać środkami publicznymi i mieniem komunalnym. Skutecznie sięgamy po dotacje, utrzy-

Józef Michalik, starosta lubaczowski
– 25 lat wolności gospodarczej
i samorządowej to okres bardzo istotnych zmian, które przyczyniły się do poprawy warunków funkcjonowania społeczności powiatu lubaczowskiego.
Wspólnym wysiłkiem wielu osób w latach 1996–2010 samorządowi uda-

Józef Rybiński, burmistrz gminy Radomyśl Wielki
– Bez wątpienia gmina Radomyśl
Wielki dobrze wykorzystała szanse,
jakie stworzyło 25 lat wolności gospodarczej i samorządności. Bardzo
korzystnie zmieniła swoje oblicze
w każdym wymiarze. Z obszaru o niskim poziomie infrastruktury tech-
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nicznej gmina przekształciła się w teren o poziomie infrastruktury porównywalnym z krajami Unii Europejskiej. Wyrazem coraz większej
obserwowanej aktywności gospodarczej jest wzrost liczby firm funkcjonujących na terenie gminy ze

100 do ponad 500. Znacznej poprawie uległa infrastruktura oświatowa
i sportowa. W konsekwencji gmina
postrzegana jest jako dobre i bezpieczne miejsce do zamieszkania, co
zyskuje potwierdzenie w systematycznym wzroście liczby mieszkańców.

25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Paweł Marek, starosta łobeski
– Powiat łobeski powstał w roku
2002, a w jego skład weszło pięć
gmin zamieszkanych przez 38 tys.
osób. Wielkość jest atutem naszego
powiatu, bowiem fakt, że powiat
jest mały, pociąga za sobą zdecydowanie większą determinację w dążeniu

do sukcesu. Reforma samorządowa
pozwoliła społecznościom powiatowym zyskać nowe narzędzia rozwoju. Zmiany systemowe wyzwoliły inicjatywy społeczne i pobudziły aspiracje
środowiska lokalnego do aktywności
obywatelskiej i gospodarczej. Pozy-

skanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej otworzyło
nowe możliwości modernizacji, budowy i przebudowy dróg, szkół, szpitala i innych instytucji, inwestycji
w środowisko naturalne i zabytki, które mają służyć mieszkańcom.

ropejskich. W tym ostatnim sektorze możemy się pochwalić 171 umowami o dofinansowanie projektów
na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł.
25-lecie samorządu to też spojrzenie
w przyszłość – na system samorządowy jako organizm, który wciąż się

kształtuje. Toruń, wraz z wszystkimi innymi jednostkami samorządowymi,
wkracza w kolejne lata z nowymi możliwościami tkwiącymi w partycypacji
społecznej, działaniach konsultacyjnych czy możliwościach wykorzystania
nowych kanałów komunikacji.

Michał Zaleski, prezydent Torunia
– Toruń z powodzeniem wykorzystał minione 25-lecie zarówno
w sferze zwiększania atrakcyjności turystycznej, międzynarodowej współpracy, jak i przy podejmowaniu decyzji
o strategicznych inwestycjach czy pozyskiwaniu środków z funduszy eu-

Zdzisław Gamański, starosta chełmiński
– Powiat chełmiński z powodzeniem wykorzystuje do lokalnego
rozwoju warunki, jakie stwarza samorządność i wolność gospodarcza,
budując stopniowo społeczne zaufanie. Dzięki starannie zaplanowanej
strategii działania, racjonalnej go-

spodarce finansowej oraz skutecznie
pozyskiwanym dotacjom z funduszy
europejskich znacznie poprawił się
stan powiatowej infrastruktury drogowej, a tym samym bezpieczeństwo
mieszkańców. Jednocześnie wzrosła
jakość świadczonych usług medycz-

nych oraz podniósł się poziom kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Tylko w ostatniej dekadzie powiat chełmiński i jego jednostki organizacyjne zrealizowały 53 projekty dofinansowane ze środków unijnych
o łącznej wartości blisko 80 mln zł.

Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława
– W ciągu ostatnich 25 lat gmina Iława w pełni wykorzystała swoje
szanse, czego dowodem jest jej dynamiczny rozwój praktycznie w każdej dziedzinie. Nasza gmina jest wiodącym samorządem województwa
warmińsko-mazurskiego w pozyski-

waniu środków unijnych. Tylko w ostatnich 4 latach pozyskaliśmy na inwestycje około 50 mln zł. Jako wieloletni wójt przez 5 kadencji nieustannie dbam o rozwój gminy i podniesienie poziomu życia jej mieszkańców. Priorytetem są inwestycje

w człowieka, m.in. poprzez rozwój bazy
szkolnej, sportowej, budowę i remonty
świetlic oraz inwestycje infrastrukturalne: kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno-ściekowej i inwestycje drogowe w ramach poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców.

Lesław Golba, wójt gminy Jerzmanowa
– 25 lat samorządności to okres
dynamicznego wykorzystania przestrzeni społeczno-gospodarczej, warunków i zasobów, jakie posiada Jerzmanowa. W latach 1990–2015 diametralnie zmienił się wizerunek gminy. Wymiernym efektem racjonalne-

go wykorzystania imponującego kapitału, pochodzącego głównie z KGHM,
jest dziś nowoczesna gmina, zasobna
w szeroko pojętą infrastrukturę, z doskonałą bazą oświatową, sportową
i kulturalną. Gotowość samorządu do
zaspokajania potrzeb lokalnych, a tak-

że położenie gminy w bliskości aglomeracji miedziowej zachęca do osiedlania się nowych mieszkańców, którzy znajdują tu ostoję dla spokojnej egzystencji, oraz do tworzenia małych
i średnich przedsiębiorstw, stanowiących lokalny rynek pracy i zbytu.

Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa
– Ostatnie 25 lat wolności gospodarczej i samorządności to bez
wątpienia okres ogromnego rozwoju gminy Mszczonów. Samorząd
Mszczonowa od początku przeprowadzenia transformacji ustrojowej
największy nacisk kładł na konstru-

owanie proinwestycyjnych planów budżetowych, a nie konsumpcyjnych.
Myśląc perspektywicznie, gmina co
roku na inwestycje przeznacza od 20
do 50 proc. środków zaplanowanych
po stronie wydatków. Dzięki prowadzonej w sposób przemyślany polityce

inwestycyjnej i skutecznemu pozyskiwaniu inwestorów budżet gminy
w ciągu ostatnich 25 lat wzrósł w widoczny sposób – z 10 do przeszło
50 mln zł, a Mszczonów stał się jednym z najdynamiczniej rozwijających
się miast w Polsce.

Hanna Małgorzata Mazurkiewicz, burmistrz Krasnegostawu
– Miasto Krasnystaw na przestrzeni ostatnich 25 lat zmieniło się
w sposób widoczny. Powstała nowoczesna infrastruktura, podniosła
się estetyka miasta, wzrósł poziom
usług. Krasnystaw zrealizował też
wiele projektów z wykorzystaniem

środków unijnych. Jednak największym osiągnięciem był bez wątpienia
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czego przejawem jest m.in.
powstanie wielu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
wdrożenie budżetu obywatelskiego

czy wreszcie powołanie rady działalności pożytku publicznego, rady seniorów i młodzieżowej rady miasta.
Mieszkańcy coraz chętniej uczestniczą w konsultacjach ważnych dla naszego samorządu decyzji, a lokalne
władze liczą się z opinią społeczną.
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Zbigniew Walczak, wójt gminy Gniewino
– Minione 25-lecie samorządu
terytorialnego w kontekście rozwoju zarządzanej przeze mnie jednostki można podsumować krótko: gmina odniosła niewątpliwy sukces. I nie
jest to kwestia przypadku, lecz efekt
przyjętej strategii oraz aktywnego

i zgodnego współdziałania samorządu i mieszkańców w jej realizacji.
W 2013 roku gmina Gniewino była
najlepsza w województwie wśród
gmin wiejskich pod względem wartości
pozyskanych funduszy europejskich
w przeliczeniu na jednego mieszkań-

ca, z wynikiem ponad 5300 zł. Nasza
aktywność zaczęła się już w okresie
przedakcesyjnym, gdy w 2000 roku,
przewodząc Pomorskiemu Stowarzyszeniu Gmin Wiejskich, jako pierwsi z Polski otworzyliśmy biuro regionalne w Brukseli.

Stanisław Kruszewski, burmistrz Józefowa
– Józefów w ciągu ostatnich 25
lat dokonał ogromnego skoku cywilizacyjnego – właśnie dzięki uzyskanej
za sprawą reformy niezależności.
Dysponujemy własnym budżetem,
który w dużym stopniu pochodzi z podatków. Pieniądze te są wydawane lo-

kalnie, a józefowianie są bardziej
świadomi i zainteresowani tym, jak
nimi gospodarujemy. Stąd często
przy nowym obiekcie miejskim zawieszamy tablicę, że inwestycja nie byłaby możliwa bez środków z podatku
od osób fizycznych. Bez reformy ad-

ministracyjnej niewielkie miasta jak Józefów nie miałyby szansy zdobyć tylu
środków z Unii Europejskiej na realizację projektów. Obecny system premiuje samorządy aktywne, dynamiczne, pełne inicjatywy i pomysłów
– a taki jest właśnie Józefów.

wejherowskiego w jego 16-letniej
historii najważniejsze było ostatnie
11 lat, od przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Wykorzystaliśmy tę
szansę, umiejętnie pozyskując środki, które przyczyniły się do rozwoju
społeczno-gospodarczego. Zyskali-

śmy nowoczesną, funkcjonalną bazę
oświatową, która wpłynie na rozwój
młodego pokolenia. Podobną szansę
otrzymali bezrobotni, którzy rozpoczęli
własną działalność. Udało nam się również zrealizować inwestycje o wartości ponad 25 mln zł.

Gabriela Lisius, starosta wejherowski
– 25-lecie samorządu terytorialnego to wyjątkowa rocznica, zajmująca kluczowe miejsce w zarządzaniu sprawami publicznymi. To właśnie samorząd jest najbliżej społeczeństwa i najlepiej potrafi odpowiedzieć na jego potrzeby. Dla powiatu

Daniel Marchewka, burmistrz miasta Żagań
– Myślę, że Żagań bardzo dobrze
wykorzystuje swoje szanse. Szczególnie ostatnie lata, głównie dzięki
umiejętnemu korzystaniu z funduszy
unijnych, sprawiły, że nasze miasto
przechodzi absolutną metamorfozę.
Jesteśmy niewielkim miastem, a duże

ośrodki gospodarcze, jak chociażby
Wrocław, położone są dość daleko.
Mimo to inwestorzy nas nie omijają.
Nasz rozwój jest dynamiczny i przemyślany. Wykorzystujemy nasz potencjał w postaci położenia blisko Niemiec, bogatej historii i licznych za-

bytków, dziewiczej przyrody oraz
atrakcyjnej bazy rekreacyjnej. Co
więcej, mieszkańcy Żagania są świadomi konieczności ciągłego rozwoju.
Wszystko to powoduje, że Żagań postrzegany jest pozytywnie na zewnątrz.

m.in. poprawiono stan dróg powiatowych, dokonano termomodernizacji
budynków szkół i szpitala, wybudowano halę sportową oraz astrobazę,
placówki oświatowe wyposażono
w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Sukcesem okazało się przekształce-

nie Szpitala Powiatowego w Żninie
w spółkę. Fundusze unijne wykorzystano też w projektach związanych
z rynkiem pracy, dokształcaniem
uczniów oraz szkoleniem kadry samorządowej. Dzięki temu stajemy się
jako region innowacyjni i konkurencyjni.

Zbigniew Jaszczuk, starosta żniński
– W rozwoju naszej jst istotne
jest wykorzystanie jej potencjału
społeczno-gospodarczego, rolniczego
i turystycznego. Jest to możliwe dzięki pozyskanym środkom unijnym. Na
przestrzeni minionych lat w powiecie
wykonano szereg ważnych inwestycji,

Antoni Kopeć, burmistrz miasta i gminy Kąty Wrocławskie
– Samorząd gminy Kąty Wrocławskie doskonale wykorzystał swoją szansę wynikającą z reformy samorządowej, której 25. rocznicę
w tym roku świętujemy. Na przestrzeni tych lat z typowo rolniczej
gminy przekształciliśmy się w roz-

winiętą jednostkę o profilu przemysłowo-rolniczym z budżetem stawiającym nas w czołówce gmin Dolnego Śląska. Niewątpliwie naszym
największym atutem jest położenie.
Wykorzystaliśmy ten potencjał, oferując dogodne warunki do tworzenia

wielu tysięcy miejsc pracy. Efektem
podjętych działań ukierunkowanych
na wspieranie przedsiębiorczości na
naszych terenach jest niewielki
wskaźnik bezrobocia, który w gminie
Kąty Wrocławskie wynosi w chwili
obecnej 3,5 proc.

Małgorzata Tudaj, starosta kędzierzyńsko-kozielski
– Z perspektywy lat, trzeba sobie jasno powiedzieć – powiaty zdały egzamin. Bo samorząd to ludzie,
a ich coraz większe zaangażowanie
społeczne spowodowało realizację
wielu cennych inwestycji. Te szanse
rozwoju w bardzo wielu przypad-
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kach dała Unia Europejska. W powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim chyba coraz
trudniej o zadanie, które nie zostało
opieczętowane znakiem projektu unijnego. Kiedy zaczynaliśmy – mówiliśmy
bardzo wiele o środkach z unii, teraz
mówimy co będzie, kiedy się one skoń-

czą, i to jest wyzwanie na najbliższe
lata, zważywszy, że powiaty niestety nadal nie są wystarczająco wyposażone w odpowiednie mechanizmy finansowe. Widzę tu szerokie pole do
popisu dla budowania nowych relacji
gospodarczych.
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Grzegorz Gryt, wójt gminy Lyski
– Trudno już wyobrazić sobie
Polskę bez samorządu terytorialnego.
Samorząd w obecnej formie jest w stanie rozwiązywać podstawowe problemy swoich mieszkańców, a tylko lokalna społeczność może najtrafniej zdiagnozować skalę potrzeb. Jednakże

przejmowanie kolejnych zadań musi
wiązać się ze wzrostem dochodów.
Do tej pory gmina realizowała te
zadania, które w naszej ocenie były
najistotniejsze dla rozwoju naszej
społeczności, wykorzystując w tym
celu w maksymalnym zakresie środ-

ki pomocowe. Polityka rozwoju naszej
gminy jest nakierowana na prowadzenie inwestycji publicznych, które
podnoszą poziom życia w gminie,
oraz na wprowadzanie niezbędnych
zmian, które zachęcają do napływu inwestorów i turystów.

nej polityki budżetowej. Dzięki ogromnym wysiłkom osiągnęliśmy stan,
w którym możemy prowadzić wiele
równoległych inwestycji, często
współfinansowanych m.in. ze środków
UE. W ciągu ostatnich 10 lat udało
się nadgonić dystans dzielący ją od in-

nych samorządów. Dziś w wielu
aspektach może być stawiana za
wzór połączenia cech gminy rolniczej
z otwartością gospodarczą na przedsiebiorców i inwestorów. O rozwoju świadczy również stale rosnąca
liczba mieszkańców.

organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz władzami samorządowymi szczebla wojewódzkiego i powiatowego zrealizowaliśmy wiele
przedsięwzięć. Inwestycje wykonane
we wszystkich miejscowościach gminy, począwszy od projektów miękkich,

systemowych, a skończywszy na
twardych, takich jak budowa i modernizacja oczyszczalni, wodociągów,
dróg, obiektów kubaturowych, świetlic wiejskich, szkół, boisk, pozwoliły poprawić stan infrastruktury oraz estetykę gminy.

Jan Żukowski, wójt gminy Żórawina
– Gmina Żórawina w ciągu ostatnich 25 lat bardzo się zmieniła. W tym
okresie pojawiały się zagrożenia, ale
róznież szanse, które gmina w pełni
wykorzystała. Problemy ogromnego
zadłużenia z poprzedniej dekady udało się rozwiązać za sprawą rozważ-

Jerzy Kędra, wójt gminy Krzywda
– Od początku samorząd gminy
realizuje ambicje i potrzeby swoich
mieszkańców. Przez 25 lat tworzymy
wspólnoty lokalne, które stają się
trwałym i ważnym ogniwem modelu
społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami,

Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce
– Gmina Kobierzyce to miejsce,
które stało się znane dzięki ogromnemu rozwojowi gospodarczemu.
Przekształciła się ona z małej wiejskiej gminy w gminę, w której zainwestowany kapitał zewnętrzny sięga 4 mld euro. Firmy, które ulokowały

swoje inwestycje na naszym terenie,
oferują pracę ponad 30 tysiącom
osób z całego regionu. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w pełni wykorzystaliśmy nasze szanse
i włożyliśmy wiele pracy, aby osiągnąć
sukces gospodarczy. Wybudowaliśmy

nowe szkoły i świetlice oraz drogi
i chodniki, zadbaliśmy o ich oświetlenie, a także zainwestowaliśmy
w infrastrukturę sportową i kulturalną – z imponującym efektem zrealizowaliśmy wszystko, co jest potrzebne i ułatwia mieszkańcom życie.

Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki
– Zmiana ustroju otworzyła nowe
możliwości przed społecznościami lokalnymi. Nowy demokratyczni ustrój
to szanse wykorzystania lokalnego potencjału. Potencjału rzeczowego, położenia geograficznego, zasobów infrastrukturalnych czy naturalnych.

Przede wszystkim jednak to możliwość
wykorzystania potencjału ludzkiego.
Władze samorządowe powinny być nastawione na współpracę z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i tzw. zwykłymi ludźmi. Taka
współpraca może zapewnić i zapew-

nia rozwój lokalny i powoduje zaspokajanie nie tylko podstawowych potrzeb mieszkańców każdej gminy czy
powiatu. Zarządzając samorządem
powiatowym, kierowaliśmy się właśnie
taką logiką i dlatego udało nam się
osiągnąć tak wiele sukcesów.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik, wójt gminy Lesznowola
– Proces ewolucji gminy Lesznowola był wynikiem wizjonerskiej polityki
samorządu. Wykorzystaliśmy swoją
szansę związaną z przygotowaniem dobrej oferty inwestycyjnej i atuty geograficzne. Kluczową sprawą było opracowanie planów zagospodarowania

przestrzennego, a także sukcesywna
budowa infrastruktury technicznej
i społecznej. Jednocześnie dbaliśmy
o wysoki poziom oświaty, a dzięki środkom z UE zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów. Udało nam się także
stworzyć warunki dla rozwoju przed-

siębiorczości – w gminie działa ponad
5 tys. firm. Jednak rozwój Lesznowoli
nie byłby możliwy, gdyby nie przedsiębiorczość i potencjał intelektualny
Mieszkańców, zaangażowanie i wiedza
Państwa Radnych wszystkich kadencji oraz moich współpracowników.

największym potencjałem. Jednocześnie przedsiębiorstwa przy proinwestycyjnej polityce samorządu
mogły się rozwijać i tworzyć nowe
miejsca pracy. Powstało kilkadziesiąt
organizacji pozarządowych działających w sferze sportu, kultury, po-

mocy społecznej i edukacji. Ponadto
dzięki unijnemu wsparciu, za którego efektywne wykorzystanie wielokrotnie otrzymaliśmy wyróżnienia,
mogliśmy wcielić w życie wiele pomysłów na unowocześnienie życia
mieszkańców.

Witold Ossowski, burmistrz Brus
– Reforma samorządowa wpłynęła na dynamiczny rozwój gminy Brusy. Pozwoliła na to, aby budujące się
społeczeństwo obywatelskie miało realny wpływ na życie społeczne i gospodarcze regionu. To właśnie ludzie,
zaangażowani w sprawy gminy, są jej
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W środku
społecznej ewolucji

Myśląc o naszym polskim samorządzie, pewnie większość z nas wizualizuje
sobie całkiem przystojnego 25-latka o bystrym spojrzeniu, w którym zobaczymy
też kilka jak najbardziej prawdziwych i teraźniejszych trosk. Tymczasem ów
młodzieniec przed chwilą ściął naprawdę bujną, siwą brodę. Wiosen bowiem
na jego barkach znacznie więcej niż nam się wydaje. Dzisiaj to jednak nie swary
o metrykę polskiego samorządu wysuwają się na pierwszy plan. Bardziej istotne
jest wskazanie, jaka przyszłość czeka naszego przystojniaka (abstrahując
chociaż na chwilę od jego prawdziwego wieku) i czy dalej może patrzeć w dal
z nadzieją w oczach, czy może – nieco uderzając w fatalistyczną nutę
– drapiąc się po głowie, powinien kombinować co dalej, bo obecny ład
prędzej czy później się skończy. Takie są prawa społecznej ewolucji
Michał Tabaka
d blisko roku jak Polska długa
i szeroka organizowane są konferencje, seminaria, warsztaty
z okazji 25-lecia samorządu
terytorialnego. Cieszymy się, wspominamy 4 czerwiec 1989 roku, potem ojców
najważniejszych reform – w tym admi-

O
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nistracyjnej właśnie. Nieprzypadkowo
obecnych 12 miesięcy nazwano Rokiem
Samorządności. W ramach jego obchodów organizowany będzie m.in. Dzień
Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim (27 maja) czy 30-lecie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
(Warszawa, 17–18 wrzesień). Nie zliczymy wszystkich referatów i wykładów,

które zostaną wygłoszone w najbliższych miesiącach, wychwalających istotę samorządu, który wedle wielu (i słusznie), traktowany jest jako fundament demokracji. Warto jednak przy tej okazji
nieco szerzej otworzyć oczy i zauważyć,
że ów wychwalany pod niebiosa samorząd ma w kraju nad Wisłą historię zdecydowanie dłuższą od ćwierć wieku
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i – jak to u nas – nieco skomplikowaną
i poszarpaną.
Jeszcze zanim stary świat nieomylnych monarchii zaczął chylić się ku rychłemu upadkowi, zanim ów kres jednoznacznie wprowadziła w życie Rewolucja Francuska, samorządność (być może
nie w tej formie, jaką znamy dzisiaj) rodziła się jakby sama z siebie (lub z naturalnych ludzkich potrzeb) i miała się jak
najlepiej.
Bo czym jest samorząd, czym samorządność? W oceanie definicji można
wyłowić kilka wspólnych zrębów. Dla
większości z nas samorządność to w jakimś stopniu organizowanie się, by efektywnie móc o sobie decydować, nakreślać
kierunki rozwoju, identyfikować konieczne modyfikacje. Zanim więc skoncentrujemy się na samorządzie terytorialnym, którego tort urodzinowy już
znalazł się na stole, oderwijmy (na chwilę) samorządność od ziemi, a skojarzmy
ją z ludźmi – ich potrzebą wspólnego działania, poszukiwania łączących interesów.

„Greckie” doświadczenia
Tak upatrywana samorządność nakazuje nam cofnięcie się w czasie znacznie głębiej niż do później wiosny 1989
roku ubiegłego stulecia. Otóż w 1016 roku
ówczesny król Bolesław Chrobry polecił
zapewnić wdowom i małoletnim sierotom
oraz ubogim prawa do obrońców z urzędu. To spowodowało zawiązywanie się
w grupy interesów ówczesnych adwokatów – co wedle wielu znawców – jest zaczątkiem samorządności na ziemiach
polskich. Dwa stulecia później – pod
wpływem niemieckiej kolonizacji – powstające miasta, prócz praw miejskich,
otrzymywały nadto prawo do organizowania cechów rzemiosł. Dobrym przykładem takich praktyk jest Toruń, który
prawa miejskie otrzymał w 1233 roku.
W latach 1235–1255 powstały tu pierwsze cechy rzeźników, piekarzy, organizacja kupców-kramarzy oraz cech szewski,
zrzeszający także garbarzy.
W rozumieniu terytorialnym samorządu – dla porządku rzeczy – nie sposób
nie wspomnieć o reformach Klejstenesa
(508–507 p.n.e.), które wprowadziły na
życiowe salony demokrację greckich polis. Tam pojawia się „ogół obywateli” i takie rządy, by ów „ogół” mógł się dalej rozwijać.
„Greckie” doświadczenia pozwalają
nam spojrzeć na samorządność z jeszcze
innej niż dotychczas strony. Na przestrzeni paru tysięcy lat wydaje się, że samorządność to pewien etap ewolucji całych społeczeństw. Że po tysiącach lat, kiedy główny (niekiedy jedyny) nurt życia
społecznego nadawał jednoosobowo

władca, ludzie zapragnęli czegoś więcej,
jakiejś odnowy. I jak w każdej innej dziedzinie, tak też tutaj, zmiany następowały wolno, niekiedy jakby z boku głównego nurtu.
Często właśnie zawodowe współistnienie (wedle profesji), ale nie tylko,
było początkiem szeroko rozumianej samorządności, która na przestrzeni następnych stuleci nabierała coraz wyraźniejszej oprawy. W tym miejscu warto na
chwilę spojrzeć na cały Stary Kontynent. Ostatnie kilkanaście lat XVIII wieku to prawie pod każdą szerokością geograficzną zmierzch monarchii. Ludzie
mają już serdecznie dosyć, że ich los jest

”

stępnie ruch ten, umacniając się w tradycji okresów oświecenia, romantyzmu
i pozytywizmu, ogarnął swym zasięgiem
Europę. Jego różnorodność wyniknęła
m.in. z historycznych uwarunkowań polityczno-społecznych i gospodarczych
poszczególnych państw. Wyrażała się
w obronie i utrwalaniu tradycji narodowych i środowiska lokalnego. Przykładem
stały się: 1. kataloński ruch regionalny artykułujący dążenie do autonomii kulturowej o podłożu politycznym, 2. duński,
o dążeniach kulturowych, 3. szwajcarski,
o charakterze etnicznym, 4. angielski, mający podstawy w tradycyjnym samorządzie terytorialnym (podział na hrab-

Obalenie feudalnej monarchii absolutnej
oraz doprowadzenie do stworzenia ustroju
demokracji obywatelskiej opartej na ideach oświecenia spowodowały, iż po raz pierwszy w historii
Europy pojawiły się ustrojowe przesłanki dla powstania samorządu w znaczeniu nauki prawa administracyjnego. Właśnie na kanwie dążeń, by obywatele
mieli jakikolwiek wpływ na władzę
w rękach władcy, który ma zupełnie inne
interesy od nich i nad losem przysłowiowego Kowalskiego nawet się nie pochyli. Chcą zmian, dzięki którym nie tylko będzie im się żyło lepiej, ale w jakiejś przynajmniej minimalnej części będą mieć
wpływ na otaczającą ich rzeczywistość.
Popatrzmy teraz na Rewolucję Francuską, jak na swoistą soczewkę tych europejskich oczekiwań. Obalenie feudalnej
monarchii absolutnej oraz doprowadzenie do stworzenia ustroju demokracji
obywatelskiej opartej na ideach oświecenia spowodowały, iż po raz pierwszy
w historii Europy pojawiły się ustrojowe
przesłanki dla powstania samorządu
w znaczeniu nauki prawa administracyjnego. Właśnie na kanwie dążeń, by
obywatele mieli jakikolwiek wpływ na
władzę.

Chęć samoistnienia
W pracy Sławomira Stanisława Dębskiego pt. „Kształtowanie się samorządu
terytorialnego: przeszłość i teraźniejszość” (Grudziądz 2014) czytamy: „Idea
regionalizmu zapoczątkowana została
w okresie renesansu, tj. od XV wieku. Na-

stwa) dążył do zachowania specyfiki
kulturowo-społecznej i ograniczenia władzy Londynu, 5. francuski, domagający się
decentralizacji państwowej i przyznania
szerszych kompetencji lokalnych, 6. niemiecki, zmierzający do odbudowy państwa na zasadach decentralizacji władzy,
7. włoski, decentralistyczny, szczególnie
uwzględniający kulturę tradycyjną lokalnie, 8. polski, narodowowyzwoleńczy,
który w 1926 roku uzyskał program,
uznany w 1928 roku za rządowy, o charakterze integrującym państwowo z uwzględnieniem różnic lokalnych i decentralizacji władzy.” Ewolucyjne podejście
do samorządów wskazuje, że taki oddolny ruch można było zauważyć wszędzie
– taka była po prostu kolej rzeczy. Te europejskie grupy pragnęły samorządności
ponad wszystko z różnych powodów.
Chęć samoistnienia była jednak wspólna.
I podobnie jak w przypadku innych, też
ewoluujących podmiotów, potrzebny był
czas i pierwsze usankcjonowanie w prawie.
Idee wolności jednostki i gminy,
zawarte w Deklaracji Praw Człowieka
i Obywatela, skonkretyzowano w kon-
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stytucji z 1791 roku. Ta stanowiła, że gmina jest odrębną od państwa jednostką
prawną, posiadającą własne prawa samorządzenia, do których zaliczano: prawo zarządu swym majątkiem i dochodami, utrzymywania własnych zakładów na użytek powszechny obywateli,
troskę o porządek publiczny i bezpieczeństwo na obszarze gminy, prawo wyboru na określony czas tych spośród siebie, którzy pod nazwą urzędników municypalnych mieli kierować sprawami
gminy. Miała ona również realizować
– choć już nie jako prawna neutralnie
– czynności zlecone przez państwo. Zarówno koncepcja gminy z początkowego
okresu rewolucji, oparta na prawach
ukształtowanych na wzór odrębnej jednostki, jak i koncepcja pełnego podporządkowania gminy państwu wywarły
wyraźny wpływ na modele samorządu terytorialnego tworzonego w poszczególnych państwach.
Rzecz jasna takiemu samorządowi czy
takiej samorządności jeszcze trochę brakuje do zjawisk dzisiaj znanych i obserwowanych. Chodzi bardziej o wskazanie
ogólnych tendencji. Nie bez znaczenia jest
fakt, że w tamtych czasach równolegle
budzi się wśród wielu etnicznych grup
chęć samoistnienia i samodecydowania.
Nie inaczej jest w kraju nad Wisłą. U nas
też zalążkiem samorządności są organizacje rzemieślnicze czy izby gospodarcze
lub samorządy zawodowe. W 1791 roku
do Konstytucji 3 Maja włączono ordynację miejską oraz prawo o sejmikach. Ordynacja miejska m.in. stanowiła, że w
miastach królewskich wybierani mogli
być burmistrzowie i wójtowie. Później największego rozróżnienia zasad prawnych
i usankcjonowania samorządności dokonują zabory. W zaborze pruskim wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny. Samorząd występował w gminie, powiecie i na szczeblu prowincji.
W Królestwie Kongresowym samorząd terytorialny funkcjonował w bardzo ograniczonym zakresie. Inaczej sytuacja przedstawiała się na obszarze zajętym przez monarchię Habsburgów, gdzie najsilniejsze
instytucje samorządowe posiadały miasta.
Po 1867 roku obszar zaboru austriackiego został objęty szerokimi swobodami narodowymi i obywatelskimi. Odzyskanie
niepodległości przez Polskę stawiało przed
krajem spore wyzwania. Także te, dotyczące podziału władzy czy prawnego usytuowania całego terytorium.

Silny duch samorządności
Konstytucja Marcowa z 1921 roku
wprowadziła na terenie całego kraju trójstopniowy podział administracyjny w postaci: gmin miejskich i wiejskich, powiatów oraz województw. Ważnym aspek-
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tem wprowadzanych zmian była decentralizacja samorządu. 23 marca 1933 roku przyjęto tzw. ustawę scaleniową. Wyłączona z niej była największa metropolia kraju, czyli Warszawa, oraz struktury
powiatowe na Śląsku, który na mocy Statutu Organicznego z 15 lipca 1920 roku był
województwem autonomicznym. Kompetencje ustawodawstwa i samorządu
śląskiego były bardzo szerokie, w tym powołano jednoizbowy Sejm Śląski. Wyłączone były jedynie kompetencje z zakresu polityki zagranicznej i wojskowej.
Konstytucja kwietniowa (23 kwiecień
1935 roku) wprowadza związki celowe
jednostek samorządu, by w ten sposób
efektywniej wykonywać zadania szczególne. Wtedy, przed II wojną światową,
w kraju nad Wisłą istniały: 264 powiaty
(w tym 23 grodzkie), 611 gmin miejskich,
3195 gmin wiejskich oraz ponad 40 tys.
gromad, jako jednostek pomocniczych.
Hitlerowska okupacja wszystko zmieniła, ale ducha samorządności zabić nie zdołała. Stworzono Polskie Państwo Podziemne z delegaturami na szczeblu wo-

”

nowania w obiegu urzędniczym i propagandowym takich pojęć jak „samorząd terytorialny”, w PRL-u samorządność nie
istniała. Jeżeli chodzi stricte o podział terytorialny (na chwilę odsuwając na bok
prawdziwą ideę samorządności) to wszystko zaczyna się od ustawy z 20 marca 1950
roku o terenowych organach jednolitej
władzy państwowej. Wtedy, oprócz istniejących 14 województw, wyodrębniono
3 następne, przy czym dodatkowo miasta
Warszawa i Łódź były miastami na prawach województwa. W 1957 roku wyodrębniono kolejno Kraków, Wrocław i Poznań. W roku 1975 utworzono 49 województw i zniesiono powiaty. Taki stan rzeczy obowiązywał aż do narodzin III Rzeczypospolitej.
Ten historyczny rys w pewnym sensie
jest konieczny po to, byśmy doceniali, co
teraz mamy. Bo to, co mamy, zawdzięczamy przede wszystkim reaktywacji samorządu terytorialnego. Rządowemu zespołowi do spraw reformy samorządu terytorialnego przewodził Jerzy Regulski – ten
sam, który podczas obrad Okrągłego Sto-

Zarówno koncepcja gminy z początkowego
okresu rewolucji, oparta na prawach ukształtowanych na wzór odrębnej jednostki, jak i koncepcja pełnego podporządkowania gminy państwu
wywarły wyraźny wpływ na modele samorządu terytorialnego tworzonego w poszczególnych państwach
jewódzkim oraz powiatowym i gminnym.
Mimo dobrych fundamentów, rychłe odbudowanie kraju po wojennej niedoli jednak się nie udało. Czego nie potrafił niemiecki żołnierz – żołdak Stalina już jak
najbardziej. Teraz jednak wiemy, że zapowiedzi powrotu do Konstytucji Marcowej nie były niczym innym, jak tylko odpowiednią propagandą. To co się stało po
1947 roku (przy okazji sfałszowanych
wyborów) przygotowywano wcześniej.
W Poczdamie, Jałcie, wreszcie Teheranie.
O pakcie Ribbentrop-Mołotow już nie
wspominając. Na wzór sowiecki wprowadzono w całym kraju wojewódzkie, powiatowe i gminne rady narodowe, które
początkowo obsadzane były na zasadzie
politycznej kooptacji – bez wyborów. W następnych dekadach, aż do 1990 roku,
nigdy nie odbyły się wolne i nieskrępowane wybory ani do parlamentu, ani do
tzw. „rad narodowych”. Mimo funkcjo-

łu był jednym ze współprzewodniczących
zespołu do spraw samorządowych.

Pierwsze wolne wybory
8 marca, ćwierć wieku temu, Sejm
przyjmuje ustawę o samorządzie gminnym. 27 maja 1990 roku odbywają się
pierwsze od lat 30. wolne wybory samorządowe. Wtedy, na początku odradzania
się demokracji nad Wisłą, lokalne komitety wyborcze zajęły drugie miejsce z wynikiem 24,7 proc. głosów, za Komitetem
Obywatelskim „Solidarność” (53,1 proc.).
Dwa lata później, w październiku 1992
roku posłowie głosują za ustawą o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej
Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
W kwietniu zaś roku następnego Polska,
jako jeden z nielicznych krajów ze Starego
Kontynentu, ratyfikowała w całości Europejską Kartę Samorządu Terytorialne-
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go (przyjęta w 1985 roku, mocy prawnej
nabrała 1 września 1988 roku). Dopełnieniem wewnętrznych przemian w tym
kierunku było wprowadzenie 1 stycznia
1999 roku trójstopniowego podziału terytorialnego i trzech szczebli samorządu:
gminy, powiatu i województwa.
Prace mogły pójść znacznie szybciej.
Już Michał Kulesza, pełnomocnik rządu
Hanny Suchockiej do spraw reformy administracji publicznej, proponował zmiany podziału administracyjnego pochodzącego z czasów PRL-u. Dla młodej
polskiej demokracji była to jednak jedna
z wielu nauk. Polityka rządzi się swoimi
prawami. Konkretnie nad pracami w tym
kierunku usiedli członkowie gabinetu
Jerzego Buzka. I bodaj ostatnim akcentem ukształtowania dzisiejszego samorządu była ustawa z 20 czerwca 2002 roku
o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Dzisiaj z jakimkolwiek samorządowcem (zwłaszcza takim „z krwi i kości”, nie
związanym z żadnym ugrupowaniem
politycznym) porozmawiamy, usłyszy-

”

dodają ustawę śmieciową, wzór Rostowskiego czy coroczne wahania i opóźnienia
w przekazywanych przez stolicę pieniądzach z tytułu zapłaconych podatków. Nawet jak postaramy się jedynie część tych
ognistych w swym wyrazie argumentów
odsunąć na dalszy plan, to i tak będziemy musieli samorządowcom trochę racji
przyznać. Przecież najwięksi ekonomiści
wskazują, że taka jest kolej rzeczy. Pilnując
gospodarki centralnej, trzeba niekiedy
część obowiązków scedować na mniejszych. Efekt? Z jednej strony mieliśmy doniesienia o niezłym polskim PKB i wszelkich innych wskaźnikach gospodarczych
– zwłaszcza na tle innych krajów z Unii
Europejskiej, a z drugiej czytaliśmy artykuły o bankructwach tej czy tamtej gminy lub kłopotach w wypłacalności pensji
dla nauczycieli w tak potężnych miastach
jak Kraków.

Samorządność to ludzie
Akceptując część argumentów i uświadamiając sobie obecne zagrożenia samorządów, głównie natury stricte finan-

Nasze samorządy zaczynają się zmieniać.
Zaczynają rozumieć, że prawdziwa samorządność, to nie urząd i jedynie przedłużenie władzy
centralnej. Prawdziwą samorządność znajdziemy
w ludziach. Dlatego jak najbardziej powinny cieszyć
przykłady partycypacyjności w naszych miastach
my z pewnością radość z możliwości samoistnienia. Włodarze poszczególnych
gmin, powiatów, miast i województw
mają możliwość rozdysponowania budżetowych pieniędzy wedle własnego
uznania, pamiętając jednocześnie, że
przed wyborcami będą musieli wytłumaczyć się ze swoich decyzji.
Oprócz nieukrywanego optymizmu od
tego samego samorządowca dowiemy
się jednocześnie o wielu sprawach, których odcień jest nieco smutniejszy. Bez
wątpienia obecnie zdecydowana większość przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczerze utyskuje na
ilość obowiązków zrzucanych na ich barki przez władzę centralną. Co gorsza – jak
twierdzą – nie idą za tym realne pieniądze. Jednym tchem wymieniają utrzymanie u siebie oświaty, służby zdrowia czy
pomocy społecznej, o mieszkalnictwie
nie wspominając. Co bardziej zapalczywi

sowej (chociaż w kontekście obowiązujących przepisów prawa i koniecznych
zmian niektórych z nich z pewnością też),
trzeba spojrzeć także na tzw. drugą stronę medalu. Rozglądając się za jedną rzeczą, która mogłaby jakoś polskim przedstawicielom JST poprawić realnie humor,
zdecydowanie na pierwszy plan wysuwają
się fundusze europejskie. Trudno dywagować, co by było, gdyby nie strumień gotówki z Brukseli. Dane są nieubłagane.
I idealnie pokazują, co dla naszych samorządów oznacza ta europejska pomoc.
Już mało kto przed kolejną siedmiolatką
(2014–2020) zapomina o tzw. wkładzie
własnym. W 2012 roku samorządy przykręciły kurek z pieniędzmi na inwestycje
i trwa to do teraz. O ile w 2011 roku wydatki majątkowe sięgały 42,4 mld zł, to
w rok później zmniejszyły się do 35,2 mld
zł, czyli o 17 proc. Gorszy wynik zanotowano w 2008 roku. Wówczas lokalne wła-

dze wydały 31,9 mld zł. Od roku 2015,
kiedy realnie będzie można uruchomić
pieniądze europejskie z nowego budżetu
Wspólnoty, przewidywane jest poruszenie
inwestycyjne w polskich wsiach i miastach, co tylko dobitniej pokazuje to
przełożenie.
– Jako były burmistrz mogę powiedzieć, że moi następcy bez pieniędzy europejskich nie mieliby najmniejszych
szans na zrealizowanie wielu projektów. Unia Europejska przydała nam się
jako instrument do zmieniania, pod warunkiem, że mieliśmy pomysł – przekonuje europoseł Jan Olbrycht. Patrząc na
budżet z lat 2007–2013, można być co
najmniej umiarkowanym optymistą.
Przecież teraz dostaniemy jeszcze więcej
pieniędzy. W sumie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 Mazowsze otrzymało 1,86 mld euro. Łącznie
JST z tamtego regionu udało się zdobyć
4,56 mld zł na zrealizowanie 553 projektów. Są to inwestycje, z których na co
dzień korzystają lub będą korzystać
mieszkańcy całego Mazowsza. W województwie łódzkim unijne środki zainwestowano m.in. w autostrady, trasy
szybkiego ruchu, modernizację kolei
Warszawa-Łódź, budowę nowego dworca i rozbudowę lotniska. Jedną z wizytówek Łodzi stała się hala widowiskowo-sportowa Atlas Arena, gdzie odbywają
się największe imprezy sportowe, koncerty czy targi, które bez niej nigdy by do
Łodzi nie trafiły. Śląskie pozyskało w sumie ponad 1,5 mld zł, co realnie przełożyło się na przeszło 4500 inwestycji.
Marszałek województwa chwalił się takimi zadaniami, jak: Drogowa Trasa
Średnicowa, nowa kolejka Elka w Parku
Śląskim, Pracownia Sztucznego Serca
w Zabrzu czy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach lub – istotne dla lokalnych społeczności – pływalnia w Rybniku i hala
wielofunkcyjna w Bielsku-Białej.
Taka wyliczanka za 8 lat pewnie będzie jeszcze okazalsza. Co potem? Nasze
samorządy zaczynają się zmieniać. Zaczynają rozumieć, że prawdziwa samorządność, to nie urząd i jedynie przedłużenie władzy centralnej. Prawdziwą samorządność znajdziemy w ludziach. Dlatego jak najbardziej powinny cieszyć
przykłady partycypacyjności w naszych
miastach. Włodarze coraz częściej pytają mieszkańców o zdanie. Rzecz jasna, jest
w tym sprytny zabieg marketingowy,
odpowiednio podsycany ma zapewnić
reelekcję. Dzięki temu sami mieszkańcy
jednak zaczynają realnie odczuwać, że naprawdę mają na coś wpływ. Powoli na
mapie naszego kraju zaczyna brakować
miejsc, gdzie nie przeprowadzono budżetu
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obywatelskiego, nie zorganizowano konsultacji społecznych.

Bardziej samorządowy samorząd
Tak rysuje się jedna z alternatywnych
przyszłości polskiego samorządu, który
będzie z władzą centralną w tzw. małżeństwie z rozsądku, ale w pierwszej kolejności będzie reprezentantem interesów
tworzących go mieszkańców. To nie kwestia przepisów prawa. Te przecież odpowiednie już mamy. Bardziej chodzi
o zmianę mentalności, by ci, którzy dzierżą w rękach władzę – czy to na szczeblu
lokalnym czy centralnym – chcieli wreszcie pojąć, że samorządność to spory
współudział samych mieszkańców w rządzeniu.
Na razie sytuacja wygląda tak: prawo
jest gotowe, ale polska mentalność już
nie. Koronnym przykładem tej tezy jest
zebranie przez blisko milion rodziców
podpisów pod petycją o referendum
i skreślenie wielomiesięcznego wysiłku
w kilka sekund – wolą większości z 460
posłów. Dając z Warszawy takie przykłady
Polsce samorządnej, na sukces nie mamy

żadnych szans. Kreślenie wizji, że w kraju nad Wisłą nagle będzie jak w Szwajcarii,
gdzie demokracji na drugie imię właśnie
referendum, ciągle pozostanie marzeniami ściętej głowy. Konieczna jest też
zmiana w nas samych. Znawcy tematu
podkreślają, że w Polsce jest bardzo
kiepski kapitał społeczny. Przeprowadzone przeszło 5 lat temu badania wskazywały, że 97 proc. z nas nigdy nie pracowało jako wolontariusz dla żadnej
organizacji charytatywnej, 92 proc. Polaków nie utrzymuje bliższych kontaktów
z sąsiadami, a 90 proc. młodych potomków Zagłoby nie odczuwa żadnych zobowiązań wobec swojego kraju, miasta,
osiedla.
Podłoże do tych zmian akurat teraz
(za kilka lat może być różnie) jest idealne. Do 2020 roku nasze JST dostaną co
najmniej 17,77 mld euro z UE. Według
szacunków rządowych suma może być
jeszcze większa, bo na inwestycje do
polskich samorządów w tym unijnym budżecie ma trafić 23 proc. wszystkich
środków polityki spójności przyznanych
Polsce na lata 2014–2020. Przypomnijmy,

że w poprzedniej siedmiolatce (2007–
2013) ten wskaźnik wyniósł 30 proc.
i wcale nie jest wykluczone, że teraz nie
będzie podobnie.
Jeżeli nie nastąpią jednak w kolejnej dekadzie jakieś realne zmiany
– i w mentalności ogólnej, i w przepisach
prawa, być może także w modelach finansowych – to coraz głośniej słychać będzie tych, którzy w JST widzą prawie całe
zło tego świata. Szybko wymieniają krytyczne zadłużenie naszych wsi i miast,
rzekome odrealnienie samych samorządowców czy tworzenie budżetów miast na
zasadzie rywalizacji walki wyborczej.
Niezależnie od takich poglądów, niezależnie też od zidentyfikowanych ułomności polskich samorządów – ich reaktywację rozpoczętą 25 lat temu bezsprzecznie trzeba uznać za sukces. Lata
lecą, zmienia się świat. Trzeba się do tych
realiów, do nowych wyzwań po prostu dostosować i pozwolić ewoluować. W naturalnym kierunku – by samorząd był
jeszcze bardziej samorządowy. Ku dobru
tak całego kraju, jak i właśnie małych ojczyzn i ich mieszkańców.
I

W czym tkwi siła samorządu terytorialnego
i co jest największym atutem jst po 25 latach
od wejścia w życie reformy z 1990 roku?
Leszek Kawski, burmistrz Wąbrzeźna
– 27 maja 1990 roku to dzień
zmiany ustroju państwa. To koniec
scentralizowanej władzy i decyzji
przywożonych „w teczkach”. W tym
dniu powstały samorządy z pełną autonomią. Była to najważniejsza, fundamentalna reforma. Dzięki niej sta-

jemy się społeczeństwem obywatelskim. Decydujemy, kto pokieruje samorządem i mamy wpływ na jego rozwój. Uważam, że to samorządy zniwelowały przepaść, jaka dzieliła Polskę od Europy. Nieustający rozkwit,
systematyczne inwestowanie w in-

frastrukturę społeczną i techniczną
– to ich bezcenne osiągnięcia. A samorząd to ludzie – coraz bardziej wykształceni i kompetentni, poszukujący ambitnych wyzwań. Politycy – słuchajcie ich uwag w sprawach ważnych dla samorządów!

Anna Grygierek, burmistrz Strumienia
– Siłą samorządu byli i są ludzie.
To oni tworzą swoją „małą ojczyznę”,
każdego dnia inwestują w jej rozwój
i zwiększają potencjał. Wybrane 27
maja 1990 roku w demokratycznych
wyborach władze lokalne otrzymały
ogromny przywilej, jakim jest decy-

dowanie o kierunku rozwoju jednostek
samorządu terytorialnego, w zgodzie
z oddolnymi inicjatywami i ze świadomością realnego wpływu na ich kształt.
Za największy atut jst uważam fakt, że
mieszkańcy chcą zrzeszać się w stowarzyszeniach czy grupach niefor-

malnych i współpracować z władzą lokalną na rzecz rozwoju swojej miejscowości czy gminy. Władza jest w rękach mieszkańców, którzy biorąc
udział w wyborach, decydują, kto będzie ich reprezentował. Jest to władza realna przynosząca efekty.

Marek Wesołowski, burmistrz gminy i miasta Kleczew
– Po uzgodnieniach okrągłego
stołu i wyborach 4 czerwca 1989
roku nastąpiły dynamiczne zmiany
ustrojowe w naszym państwie. Jedną z najważniejszych zmian była reforma administracji publicznej powołująca jednostki gminne i nadają-
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ca im status samorządności. Zmiana dotychczasowego centralizmu
państwowego na samorządność lokalną zdecydowanie zmieniła mentalność lokalnych środowisk. To wyłaniani w demokratycznych wyborach
radni, a od 2002 roku także wój-

towie i burmistrzowie, mogą wspólnie i samodzielnie decydować o kierunkach rozwoju gminy, gospodarować jej budżetem oraz podejmować decyzje ważne dla mieszkańców
swoich gmin.
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Adam Krzysztoń, starosta łańcucki
– Reforma samorządowa zapoczątkowana 25 lat temu ma swoje
korzenie w historycznym zrywie Solidarności. Właśnie dobrze pojęta
solidarność międzyludzka, budowanie
więzi społecznych oraz poczucia odpowiedzialności za swoją lokalną

wspólnotę i małą ojczyznę stanowi
o sile polskiego samorządu. Powiat
łańcucki od samego początku owocnie współpracował z samorządami
gminnymi z terenu powiatu. Dzięki tej
współpracy dla dobra mieszkańców
– nawet przy niewystarczających

środkach finansowych – udało się zrealizować wiele inwestycji na powiatowych drogach i mostach, zmodernizować bazę oświatową, dostosować do standardów Dom Pomocy
Społecznej czy część szpitalnych oddziałów.

Andrzej Szymański, burmistrz miasta i gminy Bieżuń:
– Samorządy to największy sukces wolnej Polski i szereg korzystnych
przemian społecznych, jakie zaszły od
czasu ich reaktywacji. Ich siłą jest wyzwolenie aktywności społecznej, w wyniku której powstały stowarzyszenia
i grupy nieformalne działające na

rzecz małych ojczyzn. Określone kompetencje samorządu, długa lista zadań
oraz możliwość zarządzania środkami
finansowymi pozwoliły ukierunkować
rozwój jednostek terytorialnych na
realizację najpilniejszych celów umiejscowionych blisko lokalnej społecz-

ności, sukcesywnie poprawiając stan
infrastruktury oraz kondycję oświaty i kultury. Poprzez samorządy urzeczywistniła się idea realnej demokracji, a Polacy zyskali bezpośredni
wpływ na formowanie się lokalnego
społeczeństwa obywatelskiego.

Dariusz Latarowski, burmistrz miasta Grajewo:
– Siłą samorządu terytorialnego są przede wszystkim jego mieszkańcy. Wynika to nie tylko z naszych
doświadczeń, ale i z definicji wspólnoty samorządowej. O sile samorządu
stanowi więc przedsiębiorczość, pracowitość, wykształcenie i otwar-

tość jego mieszkańców. Od 1990
roku samorząd jest dla każdego z nas
szkołą demokracji. W miarę rozwoju demokracji rozwija się też świadomość samorządowa mieszkańców.
Największym atutem jst po 25 latach
są właśnie ludzie, którzy z wielką od-

wagą przyjęli na siebie odpowiedzialność za kształtowanie społeczności lokalnych i budowanie swoich
małych ojczyzn. Efekty wspólnej pracy umacniają w przekonaniu, że zwykli ludzie są w stanie dokonywać rzeczy niezwykłych.

konsultując je ze społecznością lokalną. Wyzwolone w ludziach kreatywność i determinacja wpłynęły korzystnie na racjonalizację wydatków
publicznych. Pozyskane z Unii Europejskiej środki wpłynęły na poprawę
jakości życia mieszkańców i otworzyły

państwo na świat – po obu stronach
granicy pękły bariery i złamano stereotypy. Polska stała się krajem
atrakcyjnym ekonomicznie i turystycznie. Zdecydowanym atutem
polskiego samorządu są ludzie, silnie
związani z małą ojczyzną.

Henryk Lakwa, starosta opolski
– Reforma samorządowa znacząco przekształciła sektor życia publicznego. Samorząd stał się czynnikiem rozwoju ekonomicznego i społecznego. Inwestuje w oświatę, służbę zdrowia, kulturę, infrastrukturę
drogową, a także podejmuje decyzje,

Bogusław Kmieć, burmistrz Sędziszowa Małopolskiego
– Zmiany ustrojowe wprowadzone w 1990 roku spowodowały odrodzenie idei samorządności, przejawiającej się nie tylko w możliwości wyboru organów samorządowych, lecz
także w decydowaniu o kierunkach
rozwoju społeczno-gospodarczego

naszych małych ojczyzn, co stanowi
ich główną siłę. To przecież na poziomie lokalnym najlepiej znamy potrzeby mieszkańców i staramy się na
nie na bieżąco reagować. Moim zdaniem przekazanie określonych kompetencji samorządom sprawdziło się,

a co najważniejsze, decyzja o realizacji
wielu zadań była wynikiem inicjatywy
mieszkańców i wspólnie wypracowanej wizji rozwoju gminy. Coraz większa aktywność mieszkańców w procesie zarządzania gminą to również
dobra strona samorządu.

Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa:
– Siłą samorządu terytorialnego jest przede wszystkim fakt, że
mieszkańcy – poprzez wybranych
przez siebie w wyborach bezpośrednich przedstawicieli – mają
wpływ na rozwiązywanie spraw i rozwój swojej miejscowości. Aktywiza-

cja i uczestnictwo w życiu lokalnej
społeczności podnosi świadomość
społeczną i wzmaga w mieszkańcach
poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie ich małej ojczyzny. Największą wartością jst jest możliwość
planowania i decydowania o dobrze

znanym obszarze zgodnie z potrzebami jego mieszkańców, a przy tym
niezależnie od władz centralnych.
Wzmacnia to siłę społeczności lokalnej i powoduje wzrost znaczenia
współdziałania na poziomie lokalnym.

Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia
– Siła samorządu tkwi w potencjale mieszkańców jst. W zależności od
warunków lokalnych, oczekiwań i tradycji, samorząd umożliwia mieszkańcom optymalne wykorzystanie posiadanych przez nich atutów, co wpływa
na komfort życia i poczucie lokalnego

patriotyzmu. Kiedyś mówiono „to oni
podjęli decyzję w tym mieście”, dziś coraz częściej „oni” zastępowane jest
przez „my”, a „w tym” – „w naszym”.
Za większość spraw dotyczących
miejsca, w którym żyjemy, odpowiadają władze lokalne, które sami wy-

bieramy i do których możemy być wybrani. Tylko od nas zależy, na ile skorzystamy z danej nam w demokratycznym ustroju szansy. Nie jesteśmy
już „ptaszkami zamkniętymi w klatce”,
o których potrzeby dba ten, kto nas
w niej zamknął.
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Marcin Majcher, burmistrz Ożarowa
– Pierwsze dni samorządu terytorialnego w 1990 roku stanowiły
ogromny przełom w strukturze poczynań administracyjnych. Wielkie
oczekiwania wobec tworzącego się
prawa stanowiły czynnik mobilizujący
do aktywnego udziału w życiu spo-

łecznym. Pierwsze jst w euforii przystąpiły do demokratyzacji życia społecznego i rozwiązywały najważniejsze
problemy lokalne. Osiągnięcia samorządu należy oceniać jako wielki skok
cywilizacyjny, który wynikał z wnikliwej
analizy potrzeb lokalnych. Powszech-

ne wybory samorządowe uświadomiły wyborcom, że ich głos się liczy. Umocowanie samorządów w przedstawicielstwie wybranym w powszechnych wyborach daje gwarancję realizacji zadań i pomysłów reprezentantów wszystkich grup społecznych.

przełomowy we współczesnej historii Polski, bowiem to na szczeblu lokalnym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące życia poszczególnych
społeczności. Przywrócenie idei samorządności dało ludziom nie tylko
podmiotowość oraz zdolność do dzia-

łania we własnym imieniu, lecz także
stało się szansą na postęp ekonomiczny i rozwój społeczny Polski. To
między innymi dzięki wspólnej ciężkiej
pracy, inicjowanej przez samorządy
przy udziale obywateli, żyjemy w innym kraju niż ćwierć wieku temu.

Bernard Turski, starosta kościański
– Rok 2015 jest dla samorządów rokiem jubileuszowym. Właśnie
mija 25 lat od wdrożenia reformy samorządowej i przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów do władz lokalnych. Dziś można już bez cienia wątpliwości stwierdzić, że był to moment

Tadeusz Sawicki, wójt gminy Włodawa
– Po wielu latach słuchania i wykonywania decyzji płynących „z góry”
w roku 1990 do świata lokalnych
społeczności dotarł promień nadziei
na lepsze jutro. Mieszkańcy wybrali swoje władze i wyciągnęli ręce po
„swoje” sprawy. Nie przeraził ich

ogrom obowiązków i spraw do rozwiązania, a ich zapału nie wyhamowała
nawet skromna ilość środków finansowych. Każdy chciał być budowniczym zachodzących zmian. Rady
sołeckie, koła gospodyń wiejskich,
ochotnicze straże pożarne, stowa-

rzyszenia i organizacje lokalne włączyły
się w budowanie „nowego”. Wszyscy
zrozumieli, że to, co ich otacza,
może w wielkim stopniu zależeć od
nich samych. Zrozumieli, że to lokalna społeczność musi być siłą napędową zmian na lepsze.

Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów:
– Mądra zmiana ustrojowa
sprzed 25 lat, związana z decentralizacją władzy i przekazaniem znacznych uprawnień utworzonym samorządom lokalnym, wyzwoliła olbrzymi
potencjał drzemiący w Polakach.
Okazało się, że największą siłą sa-

morządu są właśnie mieszkańcy miast
i gmin, którzy za sprawą reformy samorządowej zaczęli naprawdę mocno utożsamiać się ze swoimi małymi
ojczyznami. To dzięki lokalnemu zaangażowaniu społecznemu i pomysłowości ludzi, a także wykorzystaniu

wielkiego atutu samorządu terytorialnego, jakim jest podejmowanie decyzji nie „gdzieś tam na górze”, ale
„w terenie”, obraz naszych miast,
miasteczek i wsi, a tym samym wizerunek całej Polski, w zauważalny
sposób zmienił się na lepsze.

Stanisław Kuczyński, starosta drawski
– Nie ulega wątpliwości, że siła
samorządu tkwi w jego mieszkańcach
– ich postawach, zaangażowaniu,
przedsiębiorczości. Ludzie aktywnie
uczestniczący w życiu powiatu stanowią o jego potencjale, a zarazem
mają niebagatelny wpływ na rozwój

swojego miejsca zamieszkania, zarówno pod względem społecznym,
jak i ekonomicznym. Dużą rolę w tym
procesie odgrywają stowarzyszenia,
lokalni liderzy, animatorzy kultury i różne grupy społeczne. Silny kapitał ludzki stanowi podstawę do budowania

świadomego i aktywnego społeczeństwa, co procentuje w przyszłości.
Właśnie reforma z 1990 roku zapoczątkowała dążenie do rozwoju świadomości samorządowej społeczności
lokalnej, którą należy uznać za jeden
z jej największych atutów.

jącym, chroniąc środowisko, dbając
o jakość usług opieki zdrowotnej i zachowanie tradycji oraz dziedzictwa kulturowego. W ciągu minionych 25 lat
samorządy wypełniły swoją misję:
zmieniły nasze życie na lepsze. Obecnie ewoluują – inspirują tworzenie

społeczeństwa obywatelskiego, aktywizują społeczności lokalne do
udziału w ustalaniu kierunków działania. O tym, jak ważną misję do spełnienia mają samorządy, świadczy liczny udział mieszkańców w wyborach
samorządowych.

Dariusz Stopa, starosta siedlecki
– Siła samorządu? Tworzą go
sami mieszkańcy gminy, powiatu, regionu. Znają problemy swoich małych
ojczyzn, dlatego polepszają lokalne warunki życia, budując i remontując
szkoły, obiekty sportowe, drogi, zapewniając opiekę socjalną potrzebu-

Przemysław Konrad Staniszewski, prezydent miasta Zgierza
– Wprowadzenie samorządu
to jedna z fundamentalnych reform
przeprowadzonych w Polsce po zmianach ustrojowych w 1989 roku. Jej
celem była decentralizacja władzy
i przeniesienie ośrodków decyzyjności na poziom lokalny. Na mocy usta-
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wy w ponad dwóch tysiącach gmin
wprowadzono suwerenny samorząd
terytorialny. Największym jego atutem
jest to, że jako najniższy szczebel administracji państwowej jest najbliżej
obywatela i lokalnych problemów.
To pozwala dokładnie określić aktual-

ne potrzeby i kierunki rozwoju gminy.
Największą zaś siłą samorządu są
mieszkańcy, którzy korzystają ze
swoich praw i aktywnie uczestniczą
w lokalnej demokracji, przez co stają się gospodarzami w swoich małych
ojczyznach.

25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Artur Zych, burmistrz gminy Wleń
– Największym atutem samorządu terytorialnego jest znajomość
potrzeb lokalnej społeczności i możliwość realizacji zadań służących zaspokojeniu tych potrzeb. To jednocześnie najistotniejsza rola samorządowców. Dzięki tym działaniom

zmienia się nie tylko region, ale i Polska. Siłą samorządu jest również
możliwość samostanowienia w istotnych problemach i wyboru najlepszych
kierunków rozwoju. Dziś do atutów samorządu należałoby zaliczyć także
coraz wyższy poziom obsługi miesz-

kańców, wynikający z wykształcenia
kadry. Przejawia się to choćby tym,
że aby załatwić swoją sprawę w urzędzie, coraz częściej nie trzeba wychodzić z domu. To pozytywny aspekt
funkcjonowania jst, sprzyjający osobom niepełnosprawnym.

Edward Łukaszewski, wójt gminy Brodnica
– Siła samorządu terytorialnego to efekt przeprowadzonej w 1990
roku reformy samorządu terytorialnego, która dała mieszkańcom gmin
możliwość samodzielnego rozwiązywania własnych spraw przez nich samych. Samorząd zyskał przywilej sa-

modecydowania i planowania na podległym sobie obszarze i stał się
prawdziwą wspólnotą mieszkańców
danego terenu. Nasze społeczności
zyskały szansę aktywizacji i uczestnictwa w życiu lokalnym, a przy tym
poczuły się odpowiedzialne za jego

kształt i funkcjonowanie, a co za tym
idzie przyszłość swoich małych ojczyzn. Dzięki temu nastąpiła znaczna
integracja mieszkańców wokół działań dla dobra wspólnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego i wyłonili się lokalni liderzy.

Krzysztof Glajcar, wójt gminy Goleszów
– Samorząd terytorialny zadania własne wykonuje w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Dlatego, odnosząc się do postawionego pytania, siła samorządu

tkwi w efektywności postępowania.
Jest też wyrazem samodzielności,
przejmowania odpowiedzialności za
sprawy lokalne przez mieszkańców,
jest sposobem realizacji państwa
obywatelskiego. Największym atutem
jst po 25 latach od wprowadzenia re-

formy jest permanentna realizacja zadań – również i tych, które są nakładane na samorząd bez dodatkowych środków finansowych, co jest
niezgodne z przepisami ustawy zasadniczej, a konkretnie art. 167
ust. 4 Konstytucji RP.

Teresa Mazurek, wójt gminy Świdnica
– Wśród sukcesów minionego
25-lecia przede wszystkim zwróciłabym
uwagę na wprowadzenie bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast i radnych oraz
reformę administracji. Odtąd samorząd
terytorialny stał się jednym z filarów

napędowych demokratycznego państwa, a mieszkańcy mają realny wpływ
na ich sprawy. To właśnie możliwość
oddolnego decydowania o własnym
budżecie i trzykrotne oglądanie każdej
wydanej złotówki stanowi tajemnicę
tego sukcesu. Rangę danego samorządu

budują przede wszystkim mieszkańcy.
To od ich aktywności zależy z jakim
zaangażowaniem pracuje lokalna administracja i jakie osoby wybierane są do
rady gminy. Ważne, by ta aktywność
nie ograniczała się tylko do wyborów,
ale była widoczna w trakcie kadencji.

Jarosław Augustowski, starosta grajewski
– Reforma samorządowa dała
społeczeństwu możliwość podejmowania decyzji, które służą dobru wspólnoty lokalnej. Systematyczne działania
władz samorządowych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz przy
ich współudziale to istotny czynnik roz-

woju ekonomicznego i gospodarczego
kraju. Wypracowanie zasad owocnej
współpracy skutkuje inwestycjami na
poziomie lokalnym, m.in. w zakresie
oświaty, infrastruktury drogowej, zdrowotnej, społecznej. Siła samorządu
tkwi więc w tworzeniu więzi społecz-

nych, dzięki którym obywatele utożsamiają się z daną społecznością i tworzą klimat do rozwoju społeczności lokalnej na różnych płaszczyznach. Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego skłania do odpowiedzialności
oraz wpływa na wiele obszarów życia.

Piotr Wojciechowski, burmistrz miasta i gminy Skępe
– Najważniejszym aspektem reformy jest zmiana sposobu myślenia
lokalnych społeczności. Uzyskaliśmy
świadomość, że gmina, w której
mieszkamy, jest naszym wspólnym
dobrem, i to od nas zależy, jak będzie
się ona rozwijać. Uzyskaliśmy również

narzędzia do realizacji tych działań, jakimi są system wyboru władz lokalnych – zarówno prawodawczych, jak
i wykonawczych, a także powierzenie
samorządom odpowiedzialności za
szereg obszarów działalności warunkujących rozwój lokalny, za które

wcześniej odpowiadały władze centralne. Minusem jest z pewnością niedostateczne wsparcie finansowe
tych działań przez Państwo, jednakże nie może to przesłaniać niewątpliwego sukcesu przełomowych zmian
sprzed 25 lat.

Roman Kałamarz, wójt gminy Jarosław
– Jednym z największych atutów
wejścia w życie reformy z 1990 roku
jest fakt, że mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wybór organów
uchwałodawczych i wykonawczych.
To osoby mieszkające na terenie
danej gminy decydują o tym, komu

powierzą sprawowanie władzy. Wzrasta poziom edukacyjny społeczeństwa, dzięki czemu obywatele wiedzą zdecydowanie więcej niż osoby
żyjące kilka dekad temu, mają poczucie praw i obowiązków oraz wiedzą, jak z nich korzystać. Dużo zmie-

niło wejście Polski do Unii Europejskiej, m.in. można pozyskiwać środki na różnego rodzaju działania inwestycyjne. Oceniając reformę, trzeba stwierdzić, że pozytywnie wpłynęła na ludzi – wyzwala ambicje i wyrównuje szanse.
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Sukces zależał od ludzi,
a im trzeba było pomóc
W roku 2014 Polska świętowała „25 lat Wolności”, zapoczątkowanych
obradami Okrągłego Stołu i wyborami parlamentarnymi 4 czerwca 1989 roku.
Wydarzenia te zaowocowały powstaniem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
i jego pierwszą inicjatywą ustawodawczą, jaką była reforma samorządowa.
Ta decyzja radykalnie zmieniła ustrój naszego kraju, wprowadzając demokrację
lokalną w miejsce centralnego zarządzania przez partię komunistyczną.
Dopiero z perspektywy 25 lat widać, ile dobra przyniosła Polsce samorządność,
wyzwalając tłumioną przez lata energię społeczną. Aby o tym przypomnieć
2015 rok został ogłoszony Rokiem Samorządu Terytorialnego

Uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia FRDL (18 września 2014 roku). Brawa ku czci prof. Jerzego Regulskiego (1924-2015), prezesa i współtwórcy
Fundacji, inicjatora i współrealizatora reformy samorządowej, od 2010 roku pełniącego funkcję społecznego doradcy prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. Na zdjęciu od lewej: szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska, szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski, śp. prof. Jerzy Regulski
i marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

undacja Rozwoju Demokracji Lokalnej powstała wraz z decyzją
o wprowadzeniu reformy samorządowej jako społeczny partner
Rządu i Parlamentu. Akt założycielski
podpisany został 18 września 1989 roku
w gabinecie i pod auspicjami Marszałka
Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Misją Fundacji jest szerzenie idei
samorządności obywatelskiej rozumianej
jako podstawowa forma demokracji. Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści – aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej – prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień i prof. Jerzy
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Regulski, który od powstania Fundacji aż
do czasu swojej śmierci 12 lutego 2015
roku był jej prezesem.
Na bazie Komitetów Obywatelskich
Fundacja ukształtowała się jako sieć regionalnych ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami, docierając działaniami do wszystkich zakątków kraju. Do dziś
jest to największa w Polsce organizacja pozarządowa wspierająca rozwój samorządności. Zdaniem prof. Regulskiego
odegrała ogromną rolę w procesie wprowadzania reformy: „Było jasne, że parlament może zmienić prawo, rząd przebudować instytucje, ale na przekształcenia ludzkiej mentalności może mieć

wpływ jedynie organizacja pozarządowa.
A przecież sukces reformy zależał od
tego, czy tysiące ludzi rozrzuconych po całej Polsce potrafią wykorzystać przyznane im prawa i możliwości dla korzyści
swoich społeczności. Sukces zależał od ludzi, a im trzeba było pomóc. Stąd potrzeba
społecznego partnera w procesach transformacji. Fundacja rozpoczęła swoje działanie bez kapitału, wiedzy i umiejętności.
Ludzie w niej działający musieli się sami
uczyć. Ale dzięki ich zaangażowaniu,
dzięki ich pracy i wysiłkom, i dzięki pomocy zagranicznej, spełniła swoje zadanie. I spełnia je nadal, bo samorząd trzeba stale rozwijać, a ludziom pomagać
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w dostosowywaniu ich pracy do stale
zmieniających się warunków.”
Przez 25 lat Fundacja towarzyszyła
społecznościom lokalnym w zmieniających się warunkach, pomagając stawiać
czoła nowym wyzwaniom i potrzebom.
W początkowym okresie skupiała się na
przygotowaniu społeczeństwa do reform
samorządowych, potem do akcesji, integracji oraz funkcjonowania polskich samorządów w Unii Europejskiej. Obecnie
FRDL ukierunkowuje swoje działania na
podnoszenie jakości usług świadczonych
przez samorządy, rozwój obywatelskiego
zaangażowania w funkcjonowanie sfery
publicznej, w tym partycypacji społecznej,
a także podnoszenie umiejętności menedżerskich elit samorządowych. Wybierana jest jako partner przy realizacji
rządowych projektów systemowych na
rzecz tworzenia platform porozumienia
i współdziałania obywateli.
Przez lata FRDL wyspecjalizowała
się w budowaniu międzyśrodowiskowych platform współpracy. Wypracowała specyficzną formę ustawicznego kształcenia urzędników i platformę wymiany
doświadczeń dla pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych,
jakimi są fora samorządowe. Obecnie przy
regionalnych ośrodkach Fundacji działa
60 forów, liczących 4 tysiące członków, reprezentujących 20 grup zawodowych.
Fundacja inicjuje debaty publiczne poświęcone m.in. złożonym relacjom pomiędzy państwem i samorządem, ile jest
w nich koniecznej spójności, a ile autonomii; relacjom pomiędzy władzami centralnymi i władzami samorządowymi.
Od 1992 roku doświadczeniem zdobytym w czasie polskich przemian demokratycznych Fundacja dzieli się z krajami przechodzącymi proces decentralizacji systemu władzy. Wsparcie to polega
na pomocy w wypracowaniu własnego
modelu samorządności, zgodnego z miejscową tradycją i mentalnością, na pobudzaniu aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym. Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
obejmuje także zagadnienia związane
z funkcjonowaniem w jej strukturach.
Fundacja działała głównie w państwach
powstałych po upadku ZSRR, zwłaszcza
na Ukrainie, oraz krajach bałkańskich,
a także w Tunezji.
Liczbowe podsumowanie 25 lat działania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wypada imponująco. W tym okresie zorganizowała w całej Polsce 65 500
szkoleń z udziałem blisko 1 400 000
uczestników. Wspierając administrację
samorządową doradztwem, wykonała
około 800 usług, takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przy-

”

Panel dyskusyjny podczas jubileuszu w Senacie. Na zdjęciu od lewej: senator Janusz Sepioł, wiceprezes
FRDL sędzia Jerzy Stępień i marszałkini lubuska Elżbieta Polak

Obecnie FRDL ukierunkowuje swoje działania na podnoszenie jakości usług świadczonych przez samorządy, rozwój obywatelskiego
zaangażowania w funkcjonowanie sfery publicznej,
w tym partycypację społeczną, a także wzrost umiejętności menedżerskich elit samorządowych

Pracownicy i współpracownicy FRDL w czasie dekoracji odznaczeniami państwowymi za zasługi dla
Polski i samorządności

gotowanie planów rozwoju, strategii itp.
Przeprowadziła około 900 konferencji i seminariów. Zrealizowała ponad 800 projektów, w tym 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych.
Za swoją działalność Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej otrzymała
wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze
z nich to: UN Habitat Scroll of Honour
(1995 rok), Nagroda Główna Prezesa
Rady Ministrów RP w konkursie „Pro Publico Bono” (2000 rok), Nagroda Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy

za wspieranie współpracy w Europie
Środkowej i Wschodniej (2004 rok) oraz
szereg prestiżowych nagród regionalnych, przyznawanych przez samorządy lokalne.
I

Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10
01-052 Warszawa
tel. 22 322 84 40
fax 22 322 84 41
zarzad@frdl.org.pl.
www.frdl.org.pl
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Wszystkie błędy są
do naprawienia
Rząd powinien wyposażyć samorząd wszystkich szczebli w instrumenty
niezbędne do tego, by mógł o własnych siłach stanąć na nogi i – pod kontrolą
społeczną i organów państwa – rozwiązywać podstawowe problemy bytowe
społeczeństwa, związane z infrastrukturą, edukacją, opieką społeczną
i zdrowotną, tworzeniem nowych miejsc pracy – mówi Jerzy Stępień,
współtwórca reformy samorządowej

Jerzy Stępień
– senator I i II kadencji (1989–1993),
wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji (1997–1999), sędzia
i prezes Trybunału Konstytucyjnego
w latach 1999–2008, współautor
reformy o samorządzie terytorialnym,
dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni
Łazarskiego w Warszawie, wykładowca
i prorektor tej uczelni.
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W tym roku obchodzimy 25. rocznicę wprowadzenia reformy samorządowej. Czy jako jeden z jej współtwórców właśnie tak wyobrażał pan
sobie forsowane zmiany ustrojowe?
– Prawdę mówiąc, nasze wyobrażenia
były dość mgliste. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, co wyłoni się po wprowadzonych zmianach. Specyficzny okres
transformacji i kontekst Armii Czerwonej,
która stacjonowała w Polsce, stawiały
przyszłość pod znakiem zapytania. Nikt
nie wiedział, czym to wszystko się skończy. Chcieliśmy zbudować klasyczny europejski samorząd terytorialny, wychodząc
z założenia, że jest on w naszym kraju niezbędny z co najmniej dwóch powodów.
Mianowicie, stanowił część naszej tradycji, a przy tym na Zachodzie okazał się
znacznie bardziej skuteczny w rozwiązywaniu problemów na poziomie lokalnym
niż scentralizowana władza. Osoby, które przystąpiły do tworzenia ustawy samorządowej, pochodziły z różnych światów. Prof. Regulski – z wykształcenia inżynier – zajmował się problematyką przestrzennego zagospodarowania miast, Michał Kulesza, choć był prawnikiem, też
skupiał się gównie na planowaniu przestrzennym, z kolei ja byłem wówczas szeregowym prawnikiem z 10-letnim doświadczeniem jako sędzia i myślałem o samorządzie jako koniecznym elemencie odbudowy cywilizacji europejskiej. Mówiąc
o cywilizacji zachodniej, myślimy przecież
o parlamentaryzmie, prymacie prawa i samorządzie właśnie, bardzo mocno wbudowanym w tradycję europejską, poczynając od miast włoskich, przez prawo
magdeburskie, po nasze doświadczenia
dawnej Rzeczpospolitej. Wychowałem
się w Sandomierzu, który jest dla mnie
kwintesencją samorządności – od dziec-
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ka widziałem, jak zmieniał się dzięki
samorządowi. Na przestrzeni lat widziałem wspaniałe dziedzictwo dawnego
Sandomierza i peerelowską mizerię, której wstydzę się do dziś.
Na własne oczy przekonał się
pan, że idea samorządności działa.
– Tak. Miałem namacalny dowód, że
należy i warto odwoływać się do najbardziej wartościowych rozwiązań cywilizacyjnych z przeszłości. W pracy nad reformą bardzo ważne było dla mnie, żeby
samorząd – demokratycznie wybierany
– miał swobodę działania i odrębne budżety, wreszcie – żeby pojawiła się kategoria mienia komunalnego. Niemniej
przyznam szczerze, że wtedy jeszcze nie
czułem pewnych niebezpieczeństw, które wkradły się już na początku budowania samorządu. Nie udało nam się np.
konsekwentnie dokonać rozdzielenia stanowisk politycznych od urzędniczych.
Chcieliśmy wprowadzić do samorządu rodzaj służby cywilnej, stąd ustawa o pracownikach samorządowych uchwalona
jednocześnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, ale Sejm odrzucił nam stanowisko dyrektora urzędu wybieranego
z konkursu. Chcieliśmy również, aby
burmistrz był przewodniczącym rady,
a więc stał na czele niewielkiej grupy, która rządzi społecznością lokalną w duchu
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, przyjętej w 1985 roku, a więc dobrze
nam znanej, mimo że nie byliśmy członkiem Rady Europy. Byliśmy przeciwni dietom dla radnych, które są wymysłem sejmu kontraktowego. My wyobrażaliśmy
sobie, że ludzie będą pełnić tę funkcję społecznie. Te przykłady pokazują, że niestety
nie wszystko udało się tak, jak oczekiwaliśmy. Przez pewien czas, od listopada
1989 roku, praca nad ustawą przypominała wojnę między Sejmem a Senatem.
Posłowie ugrupowań postkomunistycznych skutecznie pilnowali, żeby reforma
samorządowa nie poszła za daleko, co widać na przykładzie utrzymania dużych rad
narodowych czy upolitycznienia samorządów poprzez proporcjonalną ordynację wyborczą, która jest anachronizmem,
dopiero dziś, po latach, stopniowo odrzucanym jako całkowite nieporozumienie w odniesieniu do samorządu. Prawdę mówiąc, na etapie prac nad ustawą
o samorządzie sam nie dostrzegałem w ordynacji proporcjonalnej takiego zagrożenia, jakie widzę dzisiaj. Polega ono przede
wszystkim na niezrozumieniu tej ordynacji – ludzie są przekonani, że głosują na
konkretnych ludzi, a nie na partię czy komitet. Na szczęście posłowie skupili się na
sprawach personalnych i nie zajmowali
się fundamentalnymi dla samorządu
sprawami, jak mienie komunalne, budżet,
nadzór, dzięki czemu mieliśmy w Sena-

cie wolną rękę w pracy nad istotą samorządności.
Co uznałby pan za największy
sukces i porażkę minionego 25-lecia
w świetle pracy samorządowców
oraz bilansu zysków i strat społeczności lokalnych?
– Sukcesy związane z ustawą o samorządzie zawdzięczamy przede wszystkim wprowadzeniu zasad i instytucji
klasycznego samorządu. U jego podstaw
leży odrębny od państwa budżet oraz samodzielność samorządu związana z ograniczeniem nadzoru państwa do spraw legalnych. Znacznie gorzej jest z ordynacją
wyborczą – miejmy nadzieję, że w końcu
doczekamy sytuacji, kiedy w całym samorządzie będziemy mieli do czynienia
z okręgami jednomandatowymi. Na pewno źle jest rozwiązana relacja miedzy radą
a burmistrzem, wójtem i prezydentem
– dążyliśmy do tego, aby włodarze stojący na czele rady byli od niej zależni, podczas gdy jest odwrotnie, a więc nastąpiła kompletna zmiana paradygmatu. Dziś
mamy tego efekty, niejako na własne życzenie, bowiem sami stworzyliśmy doskonałe warunki, by kwitło zjawisko nepotyzmu czy korupcji. O ile nie jest dla

”

ucho. Jeśli chcemy być częścią Zachodu,
musimy wprowadzać zachodnie wzorce
administracyjne. Wydawało nam się, że
wprowadzenie samorządów, zwłaszcza
powiatów i województw w drugim etapie
reformy, odchudzi nam rząd, tymczasem
tak się nie stało – mimo wysiłków zmierzających do decentralizacji władza centralna ma się całkiem dobrze. Mało tego,
usiłuje rozwiązywać problemy lokalne,
wykorzystując narzędzia charakterystyczne dla działań rządu. W rezultacie
podejmuje się próby rozwiązywania problemów w zakresie pomocy społecznej czy
zwalczania bezrobocia za pomocą ustaw,
podczas gdy nie można wszystkich gmin
mierzyć jedną miarą, unifikując stawki
dla całego kraju. Konieczne jest stosowanie lokalnych instrumentów uwzględniających jednostkowe uwarunkowania.
Jeśli mowa o bezrobociu, opiece społecznej czy ochronie zdrowia, decentralizacja nie posunęła się ani o krok do przodu. Te sfery – mimo deklarowanej w konstytucji decentralizacji – wciąż podlegają centralnemu zarządzaniu.
Czy w tych obszarach, które nie
funkcjonują tak jak powinny, jest
szansa na dokręcenie śrubek?

Wiele zadań zrzucono na samorząd, nie
przejmując się, skąd będą miały na te cele
pieniądze. Po uporządkowaniu spraw ustrojowych
w samorządzie, które są priorytetowe, powinniśmy
zająć się zbudowaniem koherentnego systemu
ﬁnansowania. To bardzo trudne, ale możliwe do
zrealizowania
mnie zaskoczeniem, że burmistrz przyłapany na korupcji trafia do więzienia,
o tyle skandalem jest, że z więzienia
może nadal rządzić miastem – to kompromitacja systemu samorządowego. Podsumowując, dobrze, że udało się wprowadzić reformę, ale faktem jest, że nie
wszystko zostało dobrze poskręcane,
w związku z czym ciągniemy się w ogonie
zachodniego rozwoju. Problem w tym, że
chcielibyśmy korzystać z efektów postępu
na Zachodzie – mieć tak samo piękne miasta, ulice, domy, dobrze zorganizowany
handel itd., ale usiłujemy dochodzić do
tego metodami wschodnimi, a to się wyklucza. Wschodnie metody to jednoosobowy organ władzy, który o wszystkim decyduje, łącznie z obsadą stanowisk. W ten
sposób łapiemy się prawą ręką za lewe

– Samorząd, a konkretnie jego elementy związane z wykonawstwem, koniecznie trzeba sprofesjonalizować. Powinna być przywrócona pierwotna wizja
urzędu, na czele którego stoi dyrektor wyłaniany w drodze konkursu, niezależny od
wójta czy burmistrza. Problemem jest zbyt
duża liczba gmin, zwłaszcza tych skoncentrowanych wokół miast i miasteczek,
z których infrastruktury i usług korzystają,
zachowując dla siebie budżet. Wiele do
naprawy jest w obszarze podziału administracyjnego, lecz także systemu finansowego – absurdem wymagającym pilnej
interwencji jest np. janosikowe. Najwyższy czas zlikwidować samorządowe kolegia odwoławcze, które z powodzeniem
zastąpią sądy wojewódzkie I instancji.
Niestety wiele jest przykładów, gdzie in-
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teres pewnej grupy zawodowej bierze górę
nad interesem publicznym, a politycy nie
są w stanie temu zaradzić. Kontrola samorządu jest iluzoryczna i taka pozostanie, dopóki nie wprowadzi się audytów
zewnętrznych, które dziś mają miejsce
wyłącznie w miastach.
Zmiany, które pan postuluje, pozostają w sferze życzeń, czy są podejmowane konkretne kroki, aby
stały się faktem?
– Na razie nie widzę żadnych ruchów
wskazujących na jakiekolwiek postępy.
Jak dotąd, w sejmie jedynie dyskutuje się,
kto miałby te zmiany wprowadzać – zamiast myśleć o tym, co trzeba zrobić, traci się czas na rozważania, kto będzie to robił. Ponieważ kadencja sejmu zbliża się ku
końcowi, czarno widzę szanse, żeby w niedługim czasie mogły nastąpić istotne
zmiany. Módlmy się, żeby w ciągu najbliższych kilku lat – już po wyborach parlamentarnych – znalazła się grupa posłów
i senatorów, którzy zrozumieją, że samorząd stanowi fundament państwa. Musimy zbudować właściwie funkcjonujący
samorząd, bo to przez samorząd załatwianych jest 90 proc. spraw istotnych dla
społeczeństwa. Rząd powinien wreszcie
przeprowadzić reformę wymiaru sprawiedliwości, skupić się na polityce zagranicznej czy obronności, szczególnie
w tak trudnych czasach. Jednocześnie powinien wyposażyć samorząd wszystkich
szczebli w instrumenty niezbędne do
tego, by mógł pewnie, o własnych siłach
stanąć na nogi i – pod kontrolą społeczną i organów państwa – rozwiązywać podstawowe problemy bytowe społeczeństwa, związane z infrastrukturą, edukacją, opieką społeczną i zdrowotną, tworzeniem nowych miejsc pracy poprzez oferowanie korzystnych warunków dla biznesu. Osiągnięcie celu nie jest proste, ale
nie traćmy nadziei, że będziemy zmierzali
ku Zachodowi, a nie Wschodowi.
Zatem rząd nie podjął zaczętego
dzieła zgodnie z założeniami twórców reformy samorządowej. A jak
zdali egzamin z samorządności włodarze miast, gmin, powiatów i regionów? Czy zadania stojące przed
władzami lokalnymi nie przerosły
ich?
– Moim zdaniem nie najgorzej poradziły sobie województwa, mimo że są
upolitycznione. Najlepiej oceniam powiaty, w których obserwuje się stosunkowo mało nepotyzmu. Samorządy powiatowe mają coraz więcej kompetencji
i pieniędzy. Zresztą nawet w historii polskiej państwowości powiaty były najważniejszą siatką struktury administracyjnej.
Czy w ogólnej ocenie decyzje podejmowane przez władze samorzą-
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dowe i realizowane przez nie inwestycje są zgodne z interesami społeczności lokalnych, którym mają
służyć?
– Na pewno w działaniach samorządów za dużo jest populizmu, inicjatyw realizowanych pod publiczkę, takich jak kolejne stadiony, baseny, domy kultury,
które powstają kosztem ważniejszych,
długofalowych inwestycji. Można znaleźć
wiele przykładów projektów, które nie służą niczemu prócz podniesienia prestiżu
danej miejscowości, jak lotniska, które nie
są dochodowe, ale przyciągają uwagę. Na
szczęście takich nietrafionych decyzji
nie jest wiele – jak powiedziała minister
Bieńkowska, stanowią one około 1 proc.
wszystkich inwestycji samorządowych,
więc chyba nie jest źle, skoro mieszczą się
one w granicach błędu statystycznego.

”

Czy kompetencje władz samorządowych i zadania leżące w gestii
samorządów są adekwatne do budżetów, jakimi dysponują?
– Z pewnością nie. Wiele dziedzin,
w tym służba zdrowia i szkolnictwo, jest
niedofinansowanych. W przypadku władz
wojewódzkich niedomaga np. transport
kolejowy. Wiele zadań zrzucono na samorząd, nie przejmując się, skąd będą
miały na te cele pieniądze. Po uporządkowaniu spraw ustrojowych w samorządzie, które są priorytetowe, powinniśmy
zająć się zbudowaniem koherentnego
systemu finansowania. To bardzo trudne,
ale możliwe do zrealizowania.
Chyba również odległe, skoro nawet na poziomie strukturalnym nie
ma komu wziąć odpowiedzialności
za przeprowadzenie zmian.

Na pewno źle jest rozwiązana relacja miedzy radą a burmistrzem, wójtem i prezydentem – dążyliśmy do tego, aby włodarze stojący
na czele rady byli od niej zależni, podczas gdy jest
odwrotnie, a więc nastąpiła kompletna zmiana paradygmatu
Wiele mówi się o dobrze wykorzystanych dotacjach z programów
unijnych, zwłaszcza przez samorządy. Fundusze unijne były dla
nich dobrą lekcją przedsiębiorczości?
– Myślę, że tak. Samorządy dostały
dobrą naukę i zdały egzamin prawie dobrze. Pozostaje mieć nadzieję, że w obecnej perspektywie będzie już bardzo dobrze.
W tym rozdaniu pieniędzy ma być
jednak zdecydowanie mniej. Czy teraz, gdy pula wsparcia jest okrojona,
jst poradzą sobie z mniejszym dopływem środków zewnętrznych?
– Jestem o to spokojny. Wręcz czekam
na taki moment, kiedy będziemy płatnikami netto do Unii. W momencie gdy
w naszych budżetach nie będzie środków
europejskich, będzie to wyraźny znak, że
osiągnęliśmy pożądany poziom. Poza tym
swoje pieniądze wydaje się inaczej niż darowane. Wówczas każdą złotówkę dokładnie się ogląda, a w efekcie inwestycje
idą w parze z rozsądkiem i realnymi potrzebami.

– To dlatego, że wciąż nie do końca
zrozumieliśmy w Polsce, na czym polega
istota samorządu; że jeśli na poziomie
gminy coś jest źle skonstruowane, to
usterka przenosi się na całe państwo. Ciągle jesteśmy zajęci rządem centralnym
i tym, co się dzieje na górze, a samorząd
traktujemy jak prowincję w czasach
PRL-u. Tyle że w dobrze zorganizowanych
państwach, takich jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, nie ma centrum. My
ciągle jesteśmy pod wpływem francuskim,
ale dawna Rzeczpospolita była państwem
mocno zdecentralizowanym. Niestety
z czasem zabrakło elit, które rozumiały
wagę i wartość samorządu, stąd pod koniec XVIII wieku zaczęliśmy przegrywać.
Czy w naszych realiach, po 25 latach od wprowadzenia reformy,
zmienia się mentalność i lepiej rozumiemy rolę samorządu terytorialnego?
– Osobiście jeszcze nie jestem zadowolony i podejrzewam, że moje pokolenie do końca nie zrozumie istoty samorządu. Przyznam, że w kontekście uchwycenia sedna współczesnego państwa bar-
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dzo liczę na młodzież. Chodzi o to, żeby
pojąć, że państwo to obywatele. Myślę, że
łatwiej trafić z tym przekazem do młodych
ludzi, którzy na mają obciążeń peerelowskich, sprowadzających istotę państwa
do Warszawy i politycznych koterii na
szczeblu centralnym.
Jaką ocenę wystawia pan ostatecznie przywróconemu samorządowi?
– 3+, a samorządowi powiatowemu
nawet 4.
Z czego jest pan najbardziej dumny, patrząc jak poczyna sobie samorządna Polska, której – jako jeden
z ojców – od początku pan kibicuje?

– Przede wszystkim cieszę się, że istnieje i się rozwija. Patrzę na samorządy jak
dziadek na wnuki – widzę, że popełniają błędy, ale wierzę, że kiedyś zmądrzeją.
Czasami trzeba przymknąć oko?
– Tak jest. I poczekać, aż same zrozumieją swoje błędy.
Jakie wskazówki skierowałby
pan do włodarzy, aby tych błędów
było jak najmniej?
– Przede wszystkim muszą mieć świadomość, że najważniejsza jest rada, a więc
ojcowie miasta, i wspólne podejmowanie
decyzji dla dobra ogółu, bez rzucania sobie kłód pod nogi. Powinni rozwijać mechanizmy partycypacyjne i unikać mar-

ginalizacji jakiejkolwiek grupy społecznej.
Kluczem do sukcesu jest omijanie szerokim łukiem modelu jednowładztwa, bo
samodzierżawie jest obce naszej kulturze,
a wszelkie próby wprowadzenia na siłę
tego rodzaju wzorców nie są bezkarne, bo
negatywnie odbiją się na rozwoju.
Współpraca powinna górować
nad rywalizacją?
– Element rywalizacji jest potrzebny,
ale umiejętne współdziałanie jest znacznie ważniejsze. Tej współpracy cały czas
się uczymy i wierzę, że będzie przynosić
coraz lepsze efekty.
Rozmawiała Małgorzata Szerfer

Jak wypada w Pani/Pana ocenie bilans 25-lecia
samorządu terytorialnego w Polsce i w jakim
kierunku powinien się on rozwijać, aby jak najlepiej
służył społeczeństwu?
Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck
– Bilans ten oceniam bardzo pozytywnie. Co więcej, po dwudziestu
pięciu latach od wprowadzenia
w struktury administracyjne naszego kraju jednostek samorządu terytorialnego uważam, że była to jedna
z najważniejszych reform, jakie się

w Polsce dokonały. Dzięki tej reformie nastąpiło przede wszystkim złamanie monopolu władzy i własności,
a poprzez wybory samorządowe decyzje wróciły do społeczności lokalnej – mieszkańców gmin i miast. Natomiast jako główne kierunki rozwo-

ju, sprzyjające pogłębianiu samorządności w przyszłości, wskazałbym zwiększenie decyzyjności oraz
zwiększenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach
budżetu państwa.

padami, oczyszczanie ścieków, osiągnęły poziom europejski.
Obecnie samorządy powinny
w swojej działalności jak najszerzej korzystać z kapitału ludzkiego tkwiącego
w organizacjach pozarządowych czy
inicjatywach społecznych, skupiać

się na poprawie jakości życia osób
starszych, jak również stwarzać
większe możliwości rozwoju młodemu
pokoleniu poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej w taki sposób, by dostosowana była ona do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Marian Janicki, starosta działdowski
– W mojej ocenie bilans 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce wypada dodatnio. Obszary działalności publicznej, które zostały powierzone samorządom, np. oświata
czy też gospodarka komunalna, w tym
wodociągi, kanalizacja, gospodarka od-

Jerzy Lechnerowski, burmistrz Kórnika
– 25 lat samorządności w Polsce
to wielki sukces państwa polskiego,
gdyż w tym czasie nastąpił niebywały
rozwój społeczno-gospodarczy. Istotą
reformy samorządowej było przekazanie
dużej części zadań gminom, a później
powiatom i województwom, i przeka-

zanie im środków finansowych na ich
realizację. Słowem, sukcesem Polski
była decentralizacja władzy i finansów
publicznych. Trójszczeblowy podział
terytorialny oceniam pozytywnie, a najwyżej – samorząd gminny, ponieważ
najlepiej zna potrzeby mieszkańców. Do-

brym rozwiązaniem jest bezpośredni
wybór wójta, burmistrza, ale starostę
i marszałka powinny wybierać rady samorządów. Ponadto nie powinno się
wprowadzać kadencyjności władz. To
mieszkańcy powinni decydować, kto ma
stać na czele samorządu.

śnie mieszkańcy znają najlepiej potrzeby swoich społeczności. Dając
im szansę na współrządzenie, dano
im również szansę na wzięcie współodpowiedzialności za wszystkie
sprawy, które dotyczą ich gminy czy
miasta.

Dalsze kierunki rozwoju samorządności to przekazywanie kolejnych zadań samorządom, ale również,
co bardzo istotne dla finansów jednostek samorządu terytorialnego,
przekazywanie za tym odpowiednich
środków na ich realizację.

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa
– Z perspektywy czasu reforma samorządowa sprzed dwudziestu pięciu lat była najlepszą reformą, jaka została przeprowadzona
w Polsce. Pozwoliła na uaktywnienie społeczeństwa w zakresie rozwoju swoich miejscowości. To wła-
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Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego
– Samorządy to efekt najbardziej
udanej reformy w całym 25-leciu wolnej Polski. Wyzwoliły one społeczną
energię, uśpioną w ponurych czasach
PRL. Uaktywniły mieszkańców do działania na rzecz swoich małych ojczyzn.
Nic tak nie motywuje do aktywności,

jak realny wpływ na rzeczywistość, możliwy właśnie dzięki samorządom, poprzez
udział we władzy lokalnej lub wpływ na
jej decyzje, wyrażany w wyborach i referendach. Odpowiadając na pytanie
o kierunki rozwoju samorządów, posłużę
się słowami mojego mentora i jedne-

go z autorów reformy samorządowej,
prof. Jerzego Regulskiego: „Władza powinna angażować się tylko tam, gdzie
musi. Tam, gdzie nie musi, niech wyręczy ją obywatel”. Uważam, że w ten
sposób samorząd będzie najlepiej służył społeczeństwu.

Tadeusz Tkaczyk, wójt gminy Strawczyn
– Jeżeli chodzi o reformę samorządu i bilans 25-lecia, uważam,
że udało się osiągnąć bardzo dużo.
Bez samorządu Polska byłaby zarządzana z Warszawy. Dzięki reformie
odeszliśmy od scentralizowanego
układu, jaki funkcjonował dawniej. Uzy-

skaliśmy autonomię i możliwość podejmowania decyzji we własnym imieniu. Wójt nie podlega wojewodzie, stał
się liderem swojej małej ojczyzny. Znaczące ożywienie samorządu nastąpiło po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Umiejętne i racjonalne wyko-

rzystanie środków pomocowych pozwoliło nam stworzyć doskonałe zaplecze infrastrukturalne. Kontynuujmy budowę dobrej marki swojej małej ojczyzny, kładąc szczególny nacisk
na nowe umiejętności i mentalności
społeczne.

Beata Szczepankowska, burmistrz miasta i gminy Chorzele
– W Polsce zaszło dużo pozytywnych zmian za sprawą samorządu
terytorialnego. Dzisiaj inaczej niż 25 lat
temu wyglądają szkoły, przedszkola,
szpitale, drogi, instytucje użyteczności publicznej. Inna jest dbałość o środowisko naturalne. Powstały setki

oczyszczalni, tysiące kilometrów kolektorów sanitarnych i wodociągów.
Otacza nas wspólna przestrzeń estetyczna i funkcjonalna, budząca w ludziach chęć do działania. Nie wszystkie szanse zostały jednak wykorzystane. Duża część zadań publicznych jest

nadal wykonywana systemem resortowym, z dużej odległości, nieefektywnie
i kosztownie. Wadliwa jest też ustawa
o finansach samorządowych. Natomiast rozwój polskiego samorządu
podążać powinien w kierunku zarządzania menadżerskiego.

wspólnot samorządowych. Wspólnot
mających własny majątek, niezależność prawną oraz to, co wydaje się
najcenniejsze – demokratycznie wyłonioną reprezentację. W najbliższej
perspektywie nie możemy tego utracić. Koniecznym staje się dalsze de-

legowanie zadań na szczebel samorządu przy jednoczesnym przekazywaniu środków na ich realizację.
Bowiem tylko takie działania pozwolą na to, żeby samorząd – będący bliżej ludzkich spraw – działał zgodnie
z oczekiwaniami mieszkańców.

Mariusz Palej, wójt gminy Rzezawa
– Uważam, że teraz, po 25 latach w pełni rozumiemy, jak ważne
były wydarzenia zapoczątkowane
w okresie transformacji ustrojowej.
Reforma samorządowa – będąca
elementem tych zmian – dała podwaliny pod budowę autentycznych

Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski
– Reaktywowanie samorządu terytorialnego było jedną z najważniejszych decyzji przeobrażających nasze
państwo. Dzięki temu społeczności
otrzymały prawo samodzielnego zarządzania lokalnymi sprawami publicznymi. Samorządowcy, wywodzący się

z lokalnych społeczności, najlepiej rozumieją potrzeby mieszkańców. Dzięki ich aktywności powstają nowe inwestycje, czyniące z gmin, miast i powiatów atrakcyjne miejsca do zamieszkania i inwestowania. Samorządy udowodniły, że są potrzebne i po-

trafią skutecznie realizować powierzone
im zadania, rozwiązując najistotniejsze
problemy swoich społeczności. Teraz
ważne jest, aby zapewniono im odpowiednie mechanizmy do funkcjonowania, a przede wszystkim stabilność instytucjonalną i finansową.

aktywności mieszkańców, którzy włączają się w rozkwit poszczególnych jednostek. Miniony okres to czas nauki samorządności i budowania trwałych
fundamentów pod przyszły rozwój.
Samorząd powinien być reformowany
ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, aby nie

zburzyć tego, co udało się wypracować.
Życzyłbym sobie, żeby nie przekazywano
gminom niedoszacowanych finansowo
zadań. Konieczne jest też dalsze angażowanie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz rozwoju małych
ojczyzn.

Mikołaj Pawilcz, wójt gminy Narewka
– 25 lat temu mieszkańcy gmin zyskali realny wpływ na kierunek rozwoju
swoich społeczności. Praktycznie w każdej gminie widać efekty dokonań ostatniego ćwierćwiecza, szczególnie w zakresie infrastruktury komunalnej. Równie ważny jak inwestycje jest wzrost

Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia
– Świnoujście zawsze było zwierciadłem przemian zachodzących w kraju. Jako takie wcześniej niż inne miasta potrafiło odnaleźć się w nowej sytuacji ustrojowej. Głównym problemem
dzisiejszego samorządu jest coraz
większy zakres obowiązków bez gwa-
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rantowanego wsparcia finansowego ze
strony państwa. W dobie recesji gospodarczej samorządy są pozostawiane same sobie. Dużo mówi się
o skutkach kryzysu, walce z nim, ale
to tylko ogólniki. Tak naprawdę kryzys
dotyka właśnie lokalne samorządy,

pozbawione właściwych warunków
do jego przezwyciężenia. Brakuje pakietów antykryzysowych skierowanych do gmin, przede wszystkim tych
mniej zamożnych. Dlatego samorząd
powinien mieć swoich przedstawicieli w parlamencie, zwłaszcza w senacie.
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Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy:
– Reforma samorządowa to najbardziej udana część pakietu zmian
administracyjno-ustrojowych wdrożonego po 1990 roku. Przekazanie
odpowiedzialności za sprawy lokalne
gospodarzom gmin doprowadziło do
przebudowy i szybkiego rozwoju lo-

kalnej Polski. Samorządy wypracowały
narzędzia zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów zwykłych ludzi. Najistotniejsze korzyści reformy
to decentralizacja zadań, podmiotowość i autonomia gminy oraz efektywność władz lokalnych. Samorzą-

dy ciągle ewoluują, ale część administracji państwowej nie nadąża za
postępem i zmianami. W Polsce samorządowej potrzebujemy pełniejszej samodzielności i więcej realnego samorządzenia, za to mniej polityki i ingerencji państwa.

sprowadza się do administrowania coraz skromniejszymi zasobami. Rozczarowani obserwujemy nakładane
centralnie kolejne obowiązki bez konstytucyjnej adekwatności środków finansowych. Centralnie, bez wysłuchiwania zastrzeżeń samorządów,

narzuca się nam sposoby realizowania zadań własnych. Nasze marzenia
i pierwotna wizja były inne. Samorząd
powinien być urzeczywistnieniem zasady subsydiarności w polityce państwa. I w tym kierunku powinniśmy
zmierzać, a nie w przeciwnym.

tywacja w 1999 roku i ustanowienie
na tym szczeblu samorządu. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz powiatu tarnowskiego i dokonywaliśmy
bilansu, który pokazał, jak wiele przez
te lata udało się dokonać. Ten bilans
udowodnił słuszny kierunek rozwoju sa-

morządności w Polsce. Warto zatem,
aby rządzący państwem zaufali samorządowcom i rozwijali tę ideę, dokonując takich regulacji prawnych, które pozwoliłyby samorządom wszystkich szczebli na efektywniejsze wykonywanie swoich zadań.

Adam Jaskulski, wójt gminy Świdnica
– Obserwowałem samorząd od
1990 roku, w tym od 1994 do dziś
jako wójt. Samorządowcy z takim stażem widzą, jak jego rola jest ograniczana, jak kurczą się możliwości działania, jak staje się coraz mniej samorządny, jak jego funkcja coraz bardziej

Roman Łucasz, starosta tarnowski
– Samorządność to idea przyświecająca działaczom opozycji antykomunistycznej już w PRL-u. W czasie transformacji ustrojowej udało się
ją wdrożyć w naszą przestrzeń publiczną. Z perspektywy powiatów
istotnym wydarzeniem była ich reak-

Zdzisław Wrzałka, wójt gminy Miedziana Góra
– Bilans 25-lecia samorządu
terytorialnego w Polsce wypada
w mojej ocenie bardzo pozytywnie. Reforma samorządowa z 1990 roku jest
uważana za najbardziej udaną reformę wprowadzoną w naszym kraju po
transformacji ustrojowej. To samo-

rządowcy najlepiej rozumieją potrzeby lokalnych społeczności, znają
ich problemy i wiedzą, jak je rozwiązywać. Władze lokalne potrafią też
efektywnie wykorzystywać zewnętrzne środki finansowe, co szczególnie odzwierciedlają szeroko za-

krojone inwestycje realizowane przy
wsparciu dotacji unijnych. Samorządy terytorialne spełniły ogromnie
ważną rolę w przemianach gospodarczych i społecznych, które miały
miejsce w Polsce na przestrzeni
ostatnich 25 lat.

Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński
– Powołanie samorządu terytorialnego było jednym z najważniejszych
kroków podjętych po transformacji
ustrojowej. Po wielu latach udało się
przekazać ogromną część zadań, które wcześniej znajdowały się w rękach
władzy centralnej, demokratycznie wy-

branym samorządom. Naród poprzez
wybranych przez siebie przedstawicieli
otrzymał wreszcie prawo głosu. W samorządach zasiadły osoby, które znają i rozumieją potrzeby obywateli zamieszkujących ten sam obszar, które
wychowały się w podobnym środowi-

sku, mają zbliżone doświadczenia. Przed
nami wciąż dużo pracy, warto jednak
podjąć wysiłek, gdyż służba społeczeństwu jest podstawową powinnością każdego samorządowca i społecznika. Na
szczęście jest to ten rodzaj obowiązku,
który daje ogromną satysfakcję.

kiepskim stanie. Teraz mamy wszystkie drogi wyremontowane, gminę
w 60 proc. skanalizowaną i w 100
proc. zwodociągowaną. Są hale sportowe, piękny dom kultury, biblioteka.
Zmieniła się diametralnie estetyka wsi.
Niestety samodzielność samorządo-

wa jest zagrożona, ponieważ coraz
więcej zadań przekazywanych jest gminom bez pokrycia finansowego. Obecne obwarowania legislacyjne są skutecznym hamulcem inicjatyw samorządowych. Trzeba przywrócić gminom
zarządzanie, a nie administrowanie.

dziły państwo polskie przez trudny
okres reform ustrojowych i samorządowych. Jednak z biegiem czasu utraciły swoją niezależność konstytucyjną
na rzecz administracji państwa, co jest
niezgodne z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. Nakładanie ko-

lejnych zadań na samorządy bez wystarczającego pokrycia finansowego
czyni z samorządu podwykonawcę.
Państwo winno stwarzać możliwości
rozwoju prawdziwej samorządności,
dlatego warto, by zawróciło ze ścieżki marginalizowania samorządów.

Andrzej Pyziak, wójt gminy Rudniki
– Dzięki ciężkiej pracy tysięcy samorządowców w ciągu ćwierćwiecza
Polska zmieniła oblicze i stała się zupełnie innym krajem. Na przykładzie
mojej gminy mogę powiedzieć, że
kiedy w 1990 zostałem wójtem, infrastruktura gminna była w bardzo

Józef Kardyś, starosta kolbuszowski
– Według mnie bilans 25-lecia
działalności samorządu terytorialnego
wypada korzystnie. Reforma samorządowa zsolidaryzowała lokalne społeczeństwo oraz wzmocniła jego udział
w życiu gminnym, powiatowym czy wojewódzkim. To samorządy przeprowa-
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Krzysztof Krajewski, wójt gminy Wysokie Mazowieckie
– Z perspektywy 25 lat zauważam, że samorząd stał się instytucją
pozytywnie postrzeganą i budzącą
zaufanie mieszkańców. Jednak samorząd to nie tylko gmina, ale też powiat i województwo. I tu nasuwają mi
się pewne wątpliwości, bo o ile dwa

pierwsze szczeble samorządu zdały egzamin, o tyle na szczeblu wojewódzkim mamy obecnie mocno rozbudowaną administrację samorządową
i rządową. Drugi, nie mniej ważny
aspekt, to finanse. Już od dłuższego
czasu samorządy „dostają” kolejne za-

dania, co bardzo mnie cieszy. Jednak
każde nowe zadanie wiąże się z niedofinansowaniem i koniecznością
wsparcia jego realizacji własnymi
środkami, a z tym jest coraz trudniej.
Dostrzegam zatem potrzebę gruntownej reformy finansów samorządów.

Zbigniew Potyrała, burmistrz miasta i gminy Twardogóra
– Jestem przekonany, że 25 lat
temu niewiele osób przewidywało, jak
ogromne będą zmiany wynikające
z wprowadzenia samorządu. Nowe
drogi, szkoły, boiska, hale sportowe,
baseny i inne inwestycje infrastrukturalne zrealizowane dzięki własnej in-

wencji z pomocą środków unijnych
i programów krajowych to namacalny dowód pozytywnych działań samorządów. Pewnie są tacy, którzy
– nie bez racji – twierdzą, że można
było lepiej czy więcej, ale w mojej ocenie bilans dokonań jest imponujący.

Mój niedosyt budzi wciąż niedoskonałe prawo, pełne niedomówień i nadinterpretacji, podobnie jak ciągłe
próby większego upolityczniania samorządów, a także wciąż zbyt mała
aktywność mieszkańców w kreowaniu lokalnej rzeczywistości.

Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
– Restytucja samorządu lokalnego oraz późniejsza reforma rządu
Jerzego Buzka to jedne z najbardziej
udanych projektów III RP. Tysiące gmin
i miast na co dzień udowadnia, że lokalne społeczności potrafią zajmować
się swoimi sprawami. Widać to

szczególnie, gdy porównamy funkcjonowanie firm komunalnych i spółek Skarbu Państwa. Usługi publiczne realizowane przez te pierwsze, jeśli tylko zachowane są kryteria kompetencji, efektywności i oszczędności, wypadają o wiele lepiej niż

w przedsiębiorstwach należących
do państwa. Jaskrawym tego przykładem są wieloletnie zaniedbania
w spółkach górniczych. Mam więc nadzieję, że administracja samorządowa będzie dalej się profesjonalizować,
by jak najlepiej służyć Polakom.

Ireneusz Kozecki, starosta nowotomyski
– Patrząc z perspektywy 25 lat
transformacji systemowej, możemy
być dumni ze zmian, jakie nastąpiły
w lokalnych samorządach. Społeczeństwo powiatu nowotomyskiego
aktywnie włączyło się w rozwój naszej
małej ojczyzny. Wstąpienie Polski

w struktury UE było niezwykle ważne w kontekście naszych działań
zmierzających do wszechstronnego
rozwoju społeczno-gospodarczego.
Dzięki pozyskanym funduszom mamy
rozwiniętą infrastrukturę, klimat korzystny dla biznesu, edukację na wy-

sokim poziomie, sprawnie funkcjonujące służby bezpieczeństwa publicznego oraz nowoczesny szpital powiatowy. Przede wszystkim jednak
szansę rozwoju naszego powiatu widzę w jego mieszkańcach – ludziach
otwartych, pracowitych i ambitnych.

Jacek Żmuda-Trzebiatowski, starosta bytowski
– 25 lat temu władzę na szczeblu lokalnym przejęły samorządy i od
tego momentu można datować dynamiczny rozwój miast i gmin w kraju. Ludzie, często społecznicy, zakochani w swoich wsiach i miastach, zaczęli sami starać się je budować i kre-

ować rzeczywistość. Po 25 latach widać, że idea decentralizacji państwa
była słuszna. Samorząd wyzwolił drzemiący w ludziach potencjał i zaangażowanie. W przyszłości, m.in. w oparciu o samorządy, powinno wspierać
się budowanie społeczeństwa oby-

watelskiego, które będzie aktywnie angażować się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Jak najwięcej kompetencji powinno być także przekazywane samorządom, które już udowodniły, że potrafią efektywnie pożytkować publiczne pieniądze.

tyczne. Czas zmienić narastający
trend polegający na przekazywaniu zadań – często bardzo kosztownych
i bez dofinansowania. Państwo musi
czuwać nad poziomem zadłużenia
samorządów, ale w sposób logiczny
i odpowiedzialny. Patologiczne roz-

wiązanie w postaci art. 243 ust.
o finansach publicznych, które uderza
w samorządy korzystające z pieniędzy
unijnych oraz wymusza stosowanie
tzw. leasingu zwrotnego dla poprawienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, jest tego zaprzeczeniem.

Gabriel Szkudlarek, burmistrz Łasku
– Podzielam pogląd, że stworzenie w 1990 roku gmin samorządowych było najbardziej udaną reformą ustrojową. Nie uważam tak
w odniesieniu do powiatów. W mojej ocenie ten szczebel samorządu powstał wyłącznie na zamówienie poli-

Edmund Kaczmarek, starosta jędrzejowski
– Reforma samorządowa to najbardziej udana z reform wprowadzanych w ramach transformacji w latach
90. Na przestrzeni 25 lat istnienia samorządy jako gospodarze małych ojczyzn pokazały, że potrafią dobrze gospodarować na przypisanych im ob-
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szarach. Wykazały się ogromną zapobiegliwością, dzięki której doskonale
poradziły sobie z decentralizacją środków, pomysłów i zadań. Widać zdecydowany postęp w zakresie budowy
dróg, funkcjonowania oświaty, pomocy
społecznej, a więc w codziennym by-

towaniu lokalnych zbiorowości. Nauka
społecznego patrzenia na gospodarkę, samostanowienia, kolegialnego
zarządzania i decydowania o bycie oraz
warunkach życia ludzi była ogromnym
wyzwaniem, ale samorządy zdały ten
trudny egzamin na piątkę.
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Nie ma wolności
bez samorządności

Rok 2014 był Rokiem Wolności. Rok 2015 obchodzimy jako Rok Samorządności. Jest to sekwencja oczywista. Najpierw trzeba odzyskać wolność, ale zaraz
potem trzeba budować demokrację, bo bez demokracji wolność nie może
egzystować – napisał nieżyjący już prof. Jerzy Regulski

Igor Stokłosa
ierwsze w pełni wolne wybory do
ponad 2 tys. rad gmin, wprowadzonych w miejsce rad narodowych, odbyły się 27 maja 1990
roku, w okresie rządu Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III RP.
Z perspektywy wiadomo, że reformy
w 1990 roku nie były łatwe. Możliwe były
tylko dlatego, że prace nad nimi zostały
rozpoczęte blisko 10 lat wcześniej. To zryw
Solidarności pozwolił ludziom, takim
jak prof. Jerzy Regulski, odrzucić „końskie okulary” autocenzury. Pozwolił im

P
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Permanentne niedoﬁnansowanie zadań
powoduje szereg negatywnych zjawisk,
z których najważniejsze to niekontrolowane narastanie długu, niestabilność planowania i prowadzenia działalności przez podmioty zmuszone do
funkcjonowania pod presją ciągłego niedoboru
33
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rozpocząć studia nad samorządnością. Nic
dziwnego, że w grudniu 2014 roku Senat
przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia
roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego, wyrażając przekonanie, że „idea
samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju”.
Także w grudniu 2014 roku prezydent
Bronisław Komorowski zaapelował do
środowisk naukowych, przedsiębiorców,

”

lu ludzi, którzy dzięki niemu poznali
prawo samorządowe, a jego największą
zasługą było wprowadzanie po 1989 roku
reformy samorządowej. Był specjalistą,
który odegrał ogromną rolę w procesie
polskiej transformacji po upadku komunizmu. Bo warto pamiętać, że w czasach
PRL-u administracja lokalna była całkowitą fikcją. To był centralnie sterowany
aparat – podkreślił w rozmowie z PAP hi-

Nasze prace toczyły się w środowisku akademickim. Także „Solidarność” miała
swoje spojrzenie na samorząd terytorialny i jej zjazd
we wrześniu 1981 roku podjął uchwałę w sprawie
jego odtworzenia – wspominał prof. Michał Kulesza.
Jednak dodał, że od specjalizacji ważniejsze były
wtedy osobiste i zawodowe doświadczenia, wiedza
o tym, jak normalne państwo powinno funkcjonować
organizacji, przedstawicieli administracji
rządowej i samorządowej oraz do mieszkańców miast i wsi, aby z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 25-lecia
samorządności organizowali przedsięwzięcia odnoszące się do roli samorządów
w Polsce. Podkreślił, że droga do samorządności wiodła od powstania „Solidarności” w 1980 roku i uchwalonego
przez związek programu „Samorządna
Rzeczpospolita”. Przypomniał, że właśnie
reforma samorządowa „była jednym
z kluczowych elementów zapowiedzianego przez premiera Mazowieckiego powrotu do Europy”. – Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów naszych przemian. Uwolniła ona
obywatelską energię Polaków i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych. Nie byłoby nowoczesnej wolnej Polski bez rozwoju samorządności
– zaznaczył prezydent.

Wielcy nieobecni
Uhonorowanie osób, które szczególnie przyczyniły się do przemian samorządowych w Polsce, nie będzie jednak łatwe. W tym gronie nie ma już dwóch ojców założycieli polskiego samorządu.
W 2013 roku odszedł prof. Michał Kulesza, a w lutym tego roku prof. Jerzy Regulski. – Jerzy Regulski był pionierem
wiedzy samorządowej. Wykształcił wie-
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storyk i ekonomista prof. Wojciech Roszkowski. Jak przypomniał, w okresie Polski Ludowej tzw. administracja terenowa
działała na rozkaz, który płynął z centrali.
– Władza płynęła od góry przez ogniwa
partyjne i na dole nie działo się nic, czego władze centralne nie chciały. Dlatego
reforma samorządowa, której podwaliny
stworzył prof. Regulski, była tak ogromną jakościową zmianą – zaznaczył Roszkowski. Ocenił, że nowy samorząd w Polsce pozwolił rozpocząć budowę społeczeństwa obywatelskiego: – Reforma samorządowa była sukcesem także dlatego,
że w 1990 roku udało się przeprowadzić
wybory samorządowe, które – w odróżnieniu od wyborów kontraktowych do
Sejmu – były pierwszymi wolnymi wyborami. To uruchamiało inicjatywę, wolę
wyborców. Powodowało, że każdy z nas
mógł być przekonanym, że kartka wyborcza będzie miała realny wpływ na
sprawy, które lokalnie rozwiązuje samorząd.
W latach 1988–1990 prof. Regulski był
członkiem Komitetu Obywatelskiego przy
Lechu Wałęsie, współprzewodniczył zespołowi do spraw samorządu terytorialnego podczas rozmów Okrągłego Stołu.
Był senatorem i pełnomocnikiem rządu
do spraw reformy samorządu terytorialnego (1989–1991). Według Lecha Wałęsy prof. Jerzy Regulski należał do pokolenia idealistów, które chciało służyć Pol-

sce. W jednym z wywiadów prof. Regulski wspominał, że nawet po roku 1989
mało kto rozumiał w naszym kraju, że samorząd terytorialny jest władzą publiczną i istotnym elementem struktury administracyjnej państwa. – Traktowano go
jako coś w rodzaju komitetów obywatelskich, które zajmują się swoimi sprawami z najbliższego otoczenia. Na szczęście
niewielka grupa ludzi, do której należałem, rozpoczęła prace na ten temat dużo
wcześniej – mówił.

Liczy się wspólna wizja
Pierwsze założenia odbudowy samorządu przedstawił na forum Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość 12
czerwca 1981 roku. Później ta koncepcja
rozwijała się sukcesywnie. Studia prowadził przez całe lata 80. Po latach nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego się w to zaangażował. – Nikt przecież wówczas nie
wierzył, że koniec komunizmu jest bliski.
Istniała jednak potrzeba naprawy państwa. W tamtych warunkach możliwe
były co najwyżej jakieś modyfikacje.
Traktowaliśmy to jako zaczyn pewnego
procesu przemian, które może uda się
przeprowadzić w następnym pokoleniu.
Moi koledzy z Uniwersytetu Łódzkiego
i Polskiej Akademii Nauk mówili mi zawsze, że choć wyglądam na inteligentnego człowieka, zajmuję się głupimi
sprawami, które nikomu nie będą potrzebne. Ale okazało się, że życie przyniosło niespodzianki. A my wówczas
wiedzieliśmy już, czego chcemy – wspominał.
Przeprowadzoną w latach 1989–1999
reformę administracyjną sygnowało kilka osób. Nie było wśród nich nadzwyczajnego podziału kompetencji. Nieżyjący już także prof. Michał Kulesza przyznał
w wywiadzie, że liderem kilkuosobowego zespołu był prof. Jerzy Regulski. – Moje
pierwsze spotkanie z nim miało miejsce
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 działały 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 podjął uchwałę w sprawie jego odtworzenia – wspominał prof. Michał Kulesza. Jednak dodał, że od specjalizacji
ważniejsze były wtedy osobiste i zawodowe doświadczenia, wiedza o tym, jak
normalne państwo powinno funkcjonować. – Tak było na etapie wstępnym, gdy
na gruncie osobistego światopoglądu
każdy z nas musiał podejmować decyzje
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co do udziału w tych pracach, organizować badania naukowe, uczestniczyć
w dyskusjach i zgłaszać postulaty: polityczne, ustrojowe, prawne, ekonomiczne
i menedżerskie – tłumaczył Kulesza.

Odbudowa na miarę czasów
Po utworzeniu rządu przez Tadeusza
Mazowieckiego pełnomocnikiem rządu
ds. reformy został senator Jerzy Regulski, po nim kierownictwo senackiej komisji samorządu terytorialnego przejął
prof. Jerzy Stępień, a prof. Michał Kulesza był głównym autorem powstającego jesienią 1989 roku projektu ustawy
o samorządzie terytorialnym. W Senacie,
gdzie ów projekt powstawał, ogromną
rolę odegrał marszałek Andrzej Stelmachowski, a w Sejmie – prof. Walerian Pańko, przewodniczący komisji samorządu terytorialnego.
Twórcy reformy zawsze podkreślali, że
jej realizacja nie była łatwa. Zmiany dotyczyły przecież wszystkich dziedzin życia. Uchwalono nowe ustawy i znowelizowano blisko 100 istniejących ustaw.
Przełamano pięć podstawowych monopoli
państwa totalitarnego: monopol polityczny – stwarzając możliwość wolnych
wyborów władz lokalnych, monopol władzy – odrzucając zhierarchizowany ustrój,
monopol własności publicznej – przywracając własność komunalną i przeprowadzając pierwszą quasi prywatyzacyjną operację własności państwowej,
monopol finansów – wydzielając finanse lokalne od budżetu państwa, wreszcie
monopol administracji – przekazując
całą administrację lokalną w ręce władz
samorządowych.
Samorząd terytorialny w III RP ustanowiła reforma gminna z 1990 roku,
potwierdzona „Małą Konstytucją” z 1992
roku. Model ten – w wyniku tzw. reformy ustrojowej państwa z 1998 roku, dokonanej już pod rządem Konstytucji
z 1997 roku – został rozszerzony o powiaty
oraz nowe województwa. W 2002 roku
wprowadzono jednak ważną zmianę w
konstrukcji organów samorządu gminnego. Kolegialne zarządy, wybierane i odwoływane przez rady, zastąpiono jednoosobowymi organami wykonawczymi
pochodzącymi z wyborów bezpośrednich. – Tak szerokie zmiany musiały napotkać na sprzeciw tych środowisk, które poczuły się nimi zagrożone. Jednak
zdecydowanie polityczne liderów i wiedza
ekspertów pozwoliły na realizację zamierzeń – mówił prof. Regulski. W jednym z ostatnich wystąpień przypomniał,
że ustrój samorządowy został stworzony
dla społeczeństwa 1989 roku i dla warunków wówczas istniejących. – Był on
dobrze dobrany, gdyż społeczeństwo zaakceptowało go i dobrze wykorzystało. Ale

społeczeństwo 2015 roku i warunki dzisiaj istniejące są diametralnie różne od
tych sprzed ćwierć wieku. Konieczne są
daleko idące zmiany ustrojowe, aby ustrój
dostosować do dzisiejszych wyzwań i potrzeb. Stoją więc przed nami poważne zadania przeglądu i oceny dotychczasowego ustroju i dokonanie niezbędnych
zmian – przekonywał.

Raport prawdę powie
To nie jest odosobniony głos. Także
autorzy „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”, który powstał w 2013 roku pod kierownictwem
prof. dr. hab. Jerzego Hausnera, ostrzegli,
że samorząd terytorialny w Polsce znajduje się w krytycznym momencie. Jak dowodzą twórcy raportu, system samorządowy w Polsce ulega stopniowemu pogarszaniu funkcjonowania. – Polityka
administracji centralnej wobec samorządu najczęściej sprowadza się do tole-
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konawczego oraz do zarządzania urzędem, który z kolei ponosiłby przed nią pełną odpowiedzialność, z rozwiązaniem
kontraktu włącznie. Rekomendują też typowo parlamentarny model kierowania
i zarządzania przez radę, z władzą wykonawczą odpowiedzialną przed radą.
W dokumencie zwrócono uwagę, że podstawową barierą umacniania samorządności terytorialnej jest rozbieżność pomiędzy skalą przekazywanej odpowiedzialności i zadań do samorządu a skalą
finansów publicznych. – To problem fundamentalny, gdyż permanentne niedofinansowanie zadań powoduje szereg negatywnych zjawisk, z których najważniejsze to niekontrolowane narastanie
długu, niestabilność planowania i prowadzenia działalności przez podmioty
zmuszone do funkcjonowania pod presją
ciągłego niedoboru – czytamy w raporcie.
Właśnie w systemie finansowania
samorządów, który przy niskim udziale

Społeczeństwo 2015 roku i warunki dzisiaj istniejące są diametralnie różne od
tych sprzed ćwierć wieku. Konieczne są daleko
idące zmiany ustrojowe, aby ustrój dostosować
do dzisiejszych wyzwań i potrzeb. Stoją więc przed
nami poważne zadania przeglądu i oceny dotychczasowego ustroju i dokonanie niezbędnych
zmian
rowania jego istnienia i przerzucenia na
jego barki trudnych zadań, bez zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację – czytamy w raporcie.
Wskazano, że wprowadzenie w 2002
roku do ustroju samorządu gminnego
modelu prezydenckiego przyczyniło się do
pogłębienia już wcześniej występujących
słabości w zakresie demokracji samorządowej lub zaowocowało nowymi negatywnymi trendami. Zaliczono do nich
nadmierną dominację władzy wykonawczej kosztem działania mechanizmu
kontrolowania i równoważenia – tzw.
checks and balances – głównie kompetencji kontrolnych rad gmin.
Według autorów publikacji zasadne
byłoby sięgnięcie do Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego (EKSL). Zwracają uwagę na zgodny z EKSL model kierowania i zarządzania przez radę, która
mogłaby wynajmować menedżera wy-

podatków lokalnych dostarcza dużej części środków z budżetu państwa w formie
subwencji i dotacji, autorzy raportu upatrują niechęci małych gmin do łączenia się
w większe jednostki. Jak zauważają, oddolne inicjatywy o połączeniu odrębnych samorządów cechują kraje, w których istnieje nie tylko silna kultura współpracy i tradycja demokracji lokalnej, ale
przede wszystkim samorządy opierają
swoją działalność w przeważającej mierze na dochodach z podatków, w zakresie których posiadają istotną autonomię.
Wyliczają, że dzieje się tak w Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Szwecji.
Według ekspertów zasadne jest dziś pytanie o zakres zadań województw po 2020
roku, kiedy to wielkość środków unijnych
redystrybuowanych przy ich udziale może
być znacząco niższa w porównaniu do
okresów programowania 2007–2013 oraz
2014–2020.
I
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Głowa i ręka
gospodarza

Polska jest krajem dość biednym – powiedział przed pięciu laty jeden z ojców
naszej reformy samorządowej, nieżyjący już prof. Michał Kulesza. – Więc
pieniędzy do podziału jest znacznie mniej niż na zachodzie Europy. Nikt nie
taił, że reforma decentralizacyjna jest środkiem na racjonalizację wydatków
publicznych, gdyż – mówiąc wprost – miejscowy gospodarz lepiej wydaje
pieniądze, niż gdy decyzje są podejmowane daleko. To była wielka zmiana,
w której nie było żadnych kompromisów. Osiągnięto założony rezultat:
gospodarzem są społeczności lokalne, a nie minister

Czesław Rychlewski
ieniędzy każdy ma za mało, przekonywał, więc dlaczego samorząd
miałby mieć ich dość. Od 2004
roku są też środki z europejskich
programów strukturalnych, więc chociaż
wciąż nie można powiedzieć, że pieniędzy
nie brakuje, bo ich zawsze jest za mało,
to jest ich znacznie więcej. A dzięki
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temu, że poza wydawaniem pieniędzy samorząd musiał nauczyć się samodzielności i gospodarności, to ma coraz bardziej
profesjonalną kadrę polityczną i urzędniczą. To jest naprawdę inny świat niż 20
czy nawet 10 lat temu. Dawniej jeszcze
tego nie było; było wyłącznie ﬁnansowanie budżetowe. Obecnie ﬁnansowanie
budżetowe pozostało, bo musi być, ale pojawiło się ﬁnansowanie projektowe, któ-

rym zarządzają znakomici menedżerowie
samorządowi. Ta kadra wykształciła się
w minionych latach w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby.
Beata Guziejewska z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Łódzkiego stwierdziła, że racjonalizacja finansów
publicznych jest aktualnym wyzwaniem
teorii i praktyki. Przy stale rosnących potrzebach społecznych poszukuje się za-
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równo optymalnego podziału dochodów
i wydatków, czyli zakresu decentralizacji
państwa, jak i metod oraz instrumentów,
zapewniających efektywność ich wykorzystania. Chodzi o takie ukształtowanie
wydatków, by osiągać maksymalną użyteczność społeczną.

Własne i zlecone
Zakres działania sektora finansów
publicznych i sposób gospodarowania
środkami finansowymi nie są obojętne
zarówno z punktu widzenia całej gospodarki, jak i zaspokojenia potrzeb
społecznych. Są one środkiem realizacji
polityki państwa, realizowanej w coraz
szerszym zakresie przez finanse samorządu terytorialnego. Doktryna całkowitej neutralności finansów publicznych ewoluowała początkowo w kierunku liberalizmu gospodarczego. Zwyciężyła jednak koncepcja, że państwo
nadzoruje zarówno prawne aspekty działań w tej dziedzinie, jak i ustala limity zadłużenia oraz wykonywanie obligatoryjnych zadań własnych. W ten sposób
zagwarantowana została ich realizacja
oraz określony poziom zaspokojenia potrzeb publicznych. Nie może się to opierać na swobodnej ocenie stanu prawnego przez osoby akurat w tym czasie
piastujące dane stanowisko w organach
gminy.
Zadania te można podzielić na dotyczące: infrastruktury technicznej (gminne drogi, ulice, mosty, place, wodociągi,
kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie
ścieków komunalnych; utrzymywanie
czystości, utrzymywanie urządzeń sanitarnych; wysypiska oraz utylizacja odpadów komunalnych; zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną; komunalne budownictwo mieszkaniowe; lokalny transport zbiorowy; targowiska i hale targowe;
gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administracyjne); infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata,
kultura, kultura fizyczna); porządku i bezpieczeństwa publicznego (organizacja
ruchu drogowego, porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne); ładu przestrzennego i ekologicznego (planowanie przestrzenne, gospodarka terenami, ochrona
środowiska).
Gmina wykonuje ponadto zadania
zlecone, pochodzące od administracji
rządowej, po zapewnieniu jej środków finansowych przez podmiot zlecający. Ponadto gmina może dobrowolnie wykonywać zadania zlecone na podstawie
porozumienia z właściwym organem administracji rządowej.
Potrzeby w zakresie usług publicznych
w Polsce są ogromne, a możliwości fi-

nansowe ich realizacji – ograniczone.
Zwiększenie (w okresie 10 lat) majątku
w tym sektorze do średniej obecnie wysokości w krajach zachodnioeuropejskich
oznaczałoby wzrost rocznych nakładów
inwestycyjnych do poziomu, któremu
jednostki samorządu terytorialnego nie są
w stanie podołać samodzielnie bez udziału sektora finansowego, prywatnego i Unii
Europejskiej.
– Analiza ewolucji potrzeb inwestycyjnych w gminach prowadzi do ciekawych wniosków – powiedział współtwórca polskiego samorządu lokalnego,
nieżyjący już prof. Jerzy Regulski. – Pokazuje, na czym ludziom najbardziej
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część wpływów z CIT – ponad 15 proc.
– dostaje województwo, które z kolei niewiele korzysta na naszych PIT-ach. Dostaje z nich tylko nieco ponad jeden procent.
Maria Jastrzębska z Uniwersytetu
Gdańskiego, autorka książki „Finanse
jednostek samorządowych”, podkreśla, że
samorządy nie mają wpływu na poziom
stawek z tych podatków. Są one ustalane na szczeblu centralnym. Podobnie
jak to, kto ma płacić, jakie będą zwolnienia, ulgi, etc. Zmiany, jakie dokonywały
się w systemie podatkowym w ciągu
ostatnich 10 lat były niekorzystne dla samorządów, a straty te nie są wyrówny-

Obecnie ﬁnansowanie budżetowe pozostało, bo musi być, ale pojawiło się ﬁnansowanie projektowe, którym zarządzają znakomici
menedżerowie samorządowi. Ta kadra wykształciła
się w minionych latach w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby
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.

Zadania bez pokrycia
Samorządowcy skarżą się – informuje portal biznes.onet.pl – że władze
centralne narzucają im coraz więcej zadań, ale nie dają środków na ich realizację. Subwencja i dotacje celowe z budżetu państwa nie wystarczają na ich sfinansowanie.
– Samorząd ma sens, jeżeli ma autonomię finansową – powiedział ekspert od
spraw samorządu z Uniwersytetu Warszawskiego i programu „Masz głos, masz
wybór” Dawid Sześciło. – Jeśli samorządy nie dostaną możliwości zwiększenia
dochodów własnych, to ich autonomia
będzie się stopniowo kurczyć – przestrzegł.
Dochody własne samorządów pochodzą przede wszystkim z udziału w podatkach od osób fizycznych (PIT) i osób
prawnych (CIT). Do gminy, w której
składamy zeznanie, wpływa nieco ponad
jedna trzecia wszystkich wpływów z PIT
i około 7 proc. wpływów z CIT. Większą

wane. Kasy samorządów zasilają wprawdzie wpływy z podatków i opłat lokalnych
(czyli przede wszystkim podatku od nieruchomości, ale także z podatku leśnego,
rolnego, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, uzdrowiskowej,
za psa czy parkowanie), ale prawo do ich
nakładania mają tylko gminy. Powiaty
i województwa nie.
– To jest kolejna bolączka naszego systemu finansowania samorządów, dlatego samorządowcy od lat postulują, by powiaty, a przede wszystkim województwa,
miały swoje podatki regionalne – dodała Jastrzębska. – Taki podatek istnieje np.
w Szwecji, gdzie samorząd jest oparty
przede wszystkim na finansowaniu z dochodów własnych.
Dla niektórych gmin wpływy z tych
podatków mogą stanowić ważne źródło
dochodu. – Jeśli gmina ma na swoim terenie np. rentowną kopalnię, gdzie od
razu jest jeszcze elektrownia, to będzie
miała bardzo duże dochody własne z podatku od nieruchomości i z tzw. opłaty
eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin
– powiedział ekspert od finansów samorządowych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Krzysztof Surówka.
– W niezłej sytuacji są też tzw. sypialnie
dużych miast i miejscowości bardzo
atrakcyjne turystycznie.
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Samorządy próbują podreperować
swoje finanse środkami unijnymi. Wszelkie inwestycje, przynajmniej do 2020
roku, realizowane przez samorządy, będą
współfinansowane z pieniędzy unijnych.
Zdaniem Marii Jastrzębskiej najbardziej efektywnym lokalnym podatkiem
jest jednak podatek katastralny, czyli liczony od wartości, a nie od powierzchni
nieruchomości. Politycy boją się jednak
jego wprowadzenia, żeby nie stracić poparcia społecznego. Zastanawiają się nad
tym od kilkunastu lat.
– Trzeba wreszcie zreformować finanse publiczne – mówił prof. Jerzy Regulski. – Zlikwidować te wszystkie przywileje, które poszczególne grupy społeczne uzyskały. Ja nie mam wątpliwości,
że są zawody, które niszczą ludzki organizm bardziej niż inne. Ludzie, którzy je
wykonują, muszą więc pracować krócej.
Należy jednak zaplanować dla nich z góry
przejście do innej formy pracy. Weźmy dla
przykładu sportowców. To jest zawód,
w którym po trzydziestce nie można
wiele osiągnąć, dlatego trzeba zająć się
czymś innym. Przypuszczam, że nasza tenisistka, 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 kopalnie ufundują im dodatkowe
ubezpieczenia społeczne. Niech nie żyją
na emeryturze z moich składek. Jeżeli te
rzeczy się uporządkuje, okaże się, że
w gminach może zostawać więcej pieniędzy. Inny problem to podatki od rolnictwa. W tej chwili gminy rolne mają
znikome dochody z PIT-ów, bo rolnicy tego
podatku nie płacą, czyli nie łożą na swoją gminę. Podatek od nieruchomości też
jest nieuporządkowany, bo nie uwzględnia ich wartości.

Deficyt czy nadwyżka?
Na podstawie ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego – począwszy od 2011 roku – sporządzają wieloletnie prognozy finansowe,
obejmujące okres roku budżetowego oraz
co najmniej trzech kolejnych lat. Przekazują je za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów. Wyłania się z nich mimo
wszystko obraz dosyć optymistyczny. Na
poprzedni rok zaplanowano, co prawda,
deficyt w wysokości 14,18 mld zł, ale
wszystko wskazuje na to, że będzie lepiej.
Według danych ze sprawozdań za 3 kwartały ubiegłego roku budżety zamknęły się
zbiorczą nadwyżką w kwocie 10,05 mld zł.
Dodatni wynik osiągnęło 84,9 proc.
wszystkich jednostek.
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Zmiany, jakie dokonywały się w systemie
podatkowym w ciągu ostatnich 10 lat były
niekorzystne dla samorządów, a straty te nie są wyrównywane. Kasy samorządów zasilają wprawdzie
wpływy z podatków i opłat lokalnych (czyli przede
wszystkim podatku od nieruchomości, ale także
z podatku leśnego, rolnego, od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej, uzdrowiskowej, za psa
czy parkowanie), ale prawo do ich nakładania mają
tylko gminy. Powiaty i województwa nie
Lata następne też mają się zamknąć nadwyżką. W roku bieżącym będzie
to według przewidywań 1,54 mld zł,
w roku 2016 – 4,65 mld zł, a w roku 2017
– 5,9 mld zł. Z tego optymistycznego założenia wynika, że wpływy będą w ciągu
najbliższych lat wyższe niż wydatki. Te
pieniądze bardzo się przydadzą, bo weszliśmy w nową perspektywę budżetową
Unii Europejskiej i trzeba będzie wykorzystać środki pomocowe. A to wymaga
wygospodarowania wkładu własnego.

Nie obejdzie się, oczywiście, bez zaciągania kredytów. Ich suma będzie jednak malała. I tak – w roku 2015 zadłużenie wyniesie 75,03 mld zł, w roku 2016
– 67,7 mld zł, a w roku 2017 – 61,7 mld zł.
Zaciąganie kredytów nie jest niczym
złym czy groźnym, jeżeli zachowamy
w tym umiar, a pieniądze będą rozsądnie
wykorzystane na cele inwestycyjne. Wygląda na to, że nasze samorządy, mimo
licznych trudności, podchodzą do sprawy
z głową i po gospodarsku.
I

Pomocna cyfryzacja
Pod koniec ubiegłego roku przeprowadzono piątą edycję badania „Wpływ cyfryzacji
na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce”. Chodzi w tym także o gospodarkę ﬁnansową. Informacje zebrano z ponad 1600 urzędów administracji samorządowej (urzędy gminne, powiatowe i marszałkowskie) oraz administracji
państwowej, w tym rządowej. Raport z badania wskazuje, że 75 proc. urzędów wymaga od aplikujących na stanowiska merytoryczne posiadania kompetencji informatycznych. Urzędy coraz częściej dbają o rozwój umiejętności cyfrowych
pracowników – 51 proc. szkoliło pracowników, a 27 proc. deklarowało, że nowi pracownicy podlegają obowiązkowi szkoleniowemu w tym zakresie. Ponadto znakomita
większość urzędów (85 proc.) pozytywnie ocenia rezultaty projektów informatycznych
ﬁnansowanych z funduszy unijnych, a 72 proc. jednostek administracji samorządowej i 51 proc. rządowej planuje skorzystać ze środków europejskich w latach 2015–
2020. 42 proc. badanych urzędów korzysta z systemu elektronicznego zarządzania
dokumentacją (EZD), lecz tylko dla 7 proc. podmiotów EZD jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw. W sposób tradycyjny, wyłącznie w postaci papierowej, obowiązuje to w 1/3 urzędów, a w formie mieszanej
– papierowej i elektronicznej – w 60 proc. jednostek. 2/3 urzędów wykorzystuje systemy teleinformatyczne, udostępnione na poziomie centralnym, do wymiany lub pobierania danych. Województwo śląskie wyróżnia się w zakresie udostępniania usług
elektronicznych – świadczy je 76 proc. jednostek (średnia krajowa to 48 proc.).
Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
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Zaspokajanie zbiorowych

potrzeb wspólnoty

We wszystkich dziedzinach władza lokalna sprawdza się lepiej niż centralna.
Jest, oczywiście, bliżej życia. Efektywność jej działań sprawdza się dużo
szybciej, od razu bowiem działa kontrola społeczna. Ponieważ władze lokalne
są uzależnione od wyborców, muszą się starać, żeby byli oni zadowoleni.
Ten mechanizm jest znacznie bardziej bezpośredni niż na szczeblu centralnym
– słusznie mówił prof. Jerzy Regulski, współtwórca reformy samorządowej

Jerzy Bojanowicz
rzypomnę, że od 1 stycznia 1999
roku obowiązuje w Polsce nowy
podział administracyjny, który
zastąpił wprowadzony w 1975
roku dwustopniowy podział administracyjny podziałem trójstopniowym na województwa, powiaty i gminy. Na przestrzeni lat nowy podział administracyjny
uległ niewielkim modyﬁkacjom. W 2002
roku utworzono 7 nowych powiatów i
jedną nową gminę, zlikwidowano 12
gmin, rok później zlikwidowano jeden powiat (przywrócony następnie w 2013
roku), w 2010 roku utworzono jedną
nową gminę. Dodatkowo co roku następują niewielkie korekty granic województw, powiatów i gmin. Od 1 stycznia

P

”

Przekazanie gminie w drodze ustawy nowych zadań własnych wymaga zapewnienia
koniecznych środków ﬁnansowych na ich realizację
w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub
subwencji. I tu mamy problem, bo gmina gminie nierówna, zwłaszcza jeśli chodzi o jej dochody
2014 roku Polska dzieli się na 16 województw, 380 powiatów i 2479 gmin.

Ustawy przewidują
Zgodnie z art. 16. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ogół mieszkańców

zasadniczego podziału terytorialnego,
np. gminy, stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową, która uczestniczy
w sprawowaniu władzy publicznej (art.1.1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity).
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Społeczności lokalne poprzez przejęcie zadań lokalnych nie zastrzeżonych z mocy
prawa na rzecz innych podmiotów mają
bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
ich wspólnoty. Najszerszy zakres kompetencji wśród jednostek samorządu terytorialnego ma gmina, odpowiedzialna
za wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na
rzecz innych podmiotów. Jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej, to rozstrzyganie wielu
spraw należy do gminy.
Ustawa o samorządzie gminnym
określa dwa rodzaje zadań, które może
wykonywać gmina: własne i zlecone.
Jedne i drugie mogą mieć charakter obowiązkowy, jeżeli ustawy obligują gminę do
ich wykonania, oraz dobrowolny, przy
czym zadania z zakresu administracji rządowej o charakterze dobrowolnym gmina może wykonywać na podstawie porozumień z organami tej administracji.
Może też wykonywać zadania będące
w kompetencjach innych jednostek samorządu terytorialnego, czyli powiatu
i województwa, na podstawie zawartych z nimi porozumień. Zadania te również mają charakter zadań zleconych.
Zgodnie z art. 7.1 Ustawy, zakres
działania i zadania gminy mające na
celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należą do zadań własnych
gminy, przy czym ustawy określają, które mają charakter obowiązkowy. Obejmują one sprawy z zakresu infrastruktury
technicznej (np. drogi, ulice, place, kanalizacja, komunalne budownictwo
mieszkaniowe), infrastruktury społecznej
(np. ochrona zdrowia, oświata, kultura),
porządku i bezpieczeństwa publicznego
(np. organizacja ruchu drogowego, ochrona przeciwpożarowa) oraz ładu przestrzennego i ekologicznego (planowanie przestrzenne, gospodarka terenami,
ochrona środowiska). Ustawa dokładnie
je opisuje, wymieniając 20 takich spraw,
z których dwie mają podpunkty. Większość z nich jest bezdyskusyjna, choć np.
dziwi mnie, że sprawy „wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz” (pkt 3) uzupełniono „działalnością w zakresie telekomunikacji”
(pkt 3a), bo sądziłem, że zajmują się nią
operatorzy, którzy budują stacje przekaźnikowe, kładą kable, a następnie abonentów podłączają do sieci.
Znacznie krótszy jest artykuł 8.1,
mówiący że „Ustawy mogą nakładać na
gminę obowiązek wykonywania zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przy-

40

gotowań i przeprowadzenia wyborów
powszechnych oraz referendów”. I dalej,
w kolejnych punktach i podpunktach:
„Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na
podstawie porozumienia z organami tej
administracji. Gmina może wykonywać
zadania z zakresu właściwości powiatu
oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień
z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, na co otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań”.
Ponadto w celu wykonywania zadań
gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie gmina
oraz inna gminna osoba prawna może
prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej, ale wyłącznie

”

1591), jako obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 października 2001 roku, ale 27 marca 2003
roku znowelizowano Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a 28 lipca 2005 roku – o samorządzie gminnym oraz ustawę o drogach publicznych, w której pozwolono mu na „podejmowanie uchwał w sprawach herbu
gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników”.

Gmina gminie nierówna
Przekazanie gminie w drodze ustawy
nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub
subwencji. I tu mamy problem, bo gmina gminie nierówna, zwłaszcza jeśli chodzi o jej dochody. Ministerstwo Finansów

Na szczęście lub nieszczęście, codzienne
życie w dowolnym mieście zależy nie tylko
od zasobności budżetu będącego w gestii samorządu. Istotne jest, czy radni mają wieloletnią wizję
rozwoju powierzonego ich pieczy terenu, czy myślą
tylko o swojej kadencji. Z drugiej strony gmina ma
obowiązek wykonywać zadania własne, bo zaspokajanie potrzeb publicznych nie może zależeć od
swobodnej oceny aktualnego składu osobowego organów gminy
w przypadkach określonych w odrębnej
ustawie. Dlatego niemal natychmiast po
skanalizowaniu danej miejscowości powołuje się przedsiębiorstwa wodociągów
i kanalizacji, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których 100 proc.
udziałów ma gmina, reprezentowana na
Zgromadzeniu Wspólników przez burmistrza miasta. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania
przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna
ustawa. Tu należy dodać, że jednolity tekst
ustawy o samorządzie gminnym ukazał
się w Dzienniku Ustaw nr 142/2001 (poz.

przedstawiło wskaźniki dochodów podatkowych za 2013 rok (według stanu na
30 czerwca 2014 roku) w przeliczeniu na
jednego mieszkańca dla poszczególnych
gmin, powiatów i województw, stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych
kwot części wyrównawczej subwencji
ogólnej i wpłat na 2015 rok, odpowiednio dla gmin, powiatów i województw.
I tak wskaźnik gminny dla kraju wyliczono na 1435,18 zł, powiatowy na
185,45 zł, a wojewódzki na 132,90 zł. Na
tej podstawie Ministerstwo Finansów
zaplanowało dla gmin subwencję ogólną
w wysokości 31,83 mld zł, z tego na część
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oświatową – 25,22 mld zł, w tym na specjalną organizację nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży – 2,41 mld zł. Jednocześnie MF zakłada, że planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT) wyniosą 37,67 proc.,
czyli 28,72 mld zł. Dla powiatów zaplanowano odpowiednio 16,95, 14,31
i 3,63 mld zł, a planowane udziały w podatku PIT określono na 7,81 mld zł.
Ze sprawozdania o dochodach podatkowych gmin za 2013 rok wynika też,
że najbiedniejszą gminą były Przytuły
(podlaskie) – 344 zł, a najbogatszą Kleszczów – 37 120 zł. Ta gmina, dzięki zlokalizowanej na jej terenie kopalni węgla
oraz elektrowni, które zasilają gminny budżet kwotą 160 mln zł, może sobie pozwolić na budowę dróg (gdy nią jechałem,
to myślałem, że przez pomyłkę wjechałem
na zlokalizowany w lesie pas startowy),
ścieżek rowerowych, basenu, który jest
darmowy dla mieszkańców. Dzieciom daje
darmowe obiady w szkołach i finansuje kolonie, a mieszkańcom zapewnia darmowy,
dożywotni dostęp do prywatnej opieki medycznej. Z kolei gmina Polkowice (6531 zł)
dzięki zakładom KGHM jako jedyna w Polsce ma pakiet medyczny dla swoich mieszkańców, a „nadmiar” pieniędzy sprawia,
że samorząd bierze na siebie obowiązki
krajowych instytucji, np. ze swoich środków, nie czekając na łaskawość GDDKiA,
postawił kładkę dla pieszych nad drogą
krajową nr 3.
Jednak nie potrzeba wielkiego przemysłu, by dobrze prosperować. Można,
jak Krynica Morska i Nowe Warpno,
mieć wpływy z podatku od nieruchomości, który Urząd Morski płaci za grunty
znajdujące się na… dnie morza! Wracając na ziemię, najbogatszą gminą na
Mazowszu, a 11. w Polsce, jest Nadarzyn,
w której średni dochód z podatków
w przeliczeniu na mieszkańca wyniósł
4 218 zł. Dobrze powodzi się także w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej
(4 153 zł) i Podkowie Leśnej (3 420 zł), co
jest głównie zasługą zamożności zameldowanych w nich mieszkańców, bo część
płaconych przez nich podatków (PIT) zasila budżet miasta. 10. miejsce na Mazowszu zajęła Warszawa, której każdy
mieszkaniec „wpłacił” do kasy ratusza
2 806 zł podatku. Stolica była też, zresztą po raz 13., najbogatszym miastem
wojewódzkim. Mazowieckie jest też najbogatszym województwem, ale tu już
kwota 258 zł nie poraża. Dodam, że na
podstawie opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników oblicza
się wysokość wpłat do budżetu państwa,
tzw. janosikowego.
Realizacja wszystkich zadań własnych wymaga kasy. Bo co z tego, że
w ustawie zaliczono do nich m.in. gmin-

ne drogi, ulice, mosty, place oraz organizację ruchu drogowego; lokalny transport
zbiorowy, edukację publiczną, gminne budownictwo mieszkaniowe, pomoc społeczną, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze, a dopisano jeszcze: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Jak się
to czyta, oczy się radują, ale rzeczywistość
skrzeczy.
Na szczęście lub nieszczęście, codzienne życie w dowolnym mieście zależy nie tylko od zasobności budżetu będącego w gestii samorządu. Istotne jest,
czy radni mają wieloletnią wizję rozwoju powierzonego ich pieczy terenu, czy
myślą tylko o swojej kadencji. Z drugiej
strony gmina ma obowiązek wykonywać
zadania własne, bo zaspokajanie potrzeb
publicznych nie może zależeć od swobodnej oceny aktualnego składu osobowego organów gminy. Ustawodawca zabezpiecza realizację tych funkcji przez
wprowadzenie ich do zadań obowiązkowych, które mają zapewnić mieszkańcom
gminy określony poziom zaspokojenia potrzeb publicznych.

Chcieć to móc
Zdaję sobie sprawę, że to, co teraz napiszę, ma miejsce w wielu gminach, ale
bliższa koszula ciału. Dla podwarszawskiego Grodziska Mazowieckiego wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy Ministerstwo Finansów wyliczyło na 1 900,96 zł,
ale już na 1 mieszkańca powiatu jest to
314,66 zł. Nie przeszkadza to jednak samorządowi w realizacji wielu projektów.
Przykładem zaplanowana na lata 2015–
2016 rewaloryzacja na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego
dworku rodziny Chełmońskich wraz
z parkiem w miejscowości Adamowizna, która będzie kosztować 4,5 mln zł,
przywrócenie dawnego wizerunku miasta-uzdrowiska poprzez rewaloryzację
założonego w 1884 roku przez dr. Michała
Bojasińskiego zakładu wodoleczniczego
(8,5 mln zł) czy poprawa ładu przestrzennego terenów miejskich w kompleksie zabudowy mieszkaniowo-usługowej dla osiedla „Kopernik”. Kosztem
3,7 mln zł powstaną atrakcyjne, ogólnodostępne tereny zielone, spełniające funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne i estetyczne, oraz sprawna i bezpieczna komunikacja.
Warto przypomnieć, że mazowiecki
kurator oświaty Karol Semik, rok szkolny 2013/2014 w województwie mazowieckim zainaugurował w gminie Grodzisk Mazowiecki. – Wybór szkoły w Książenicach nie był przypadkowy. Chcieliśmy
docenić starania samorządu Grodziska
Mazowieckiego, który od lat obserwuje
wzrost liczby urodzeń, prawidłowo skal-

kulował liczbę dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym oraz inwestuje w oświatę, tworząc bardzo dobre warunki do
kształcenia – mówi.
Całkowity koszt realizacji tej placówki z wyposażeniem wyniósł ponad
20 mln zł. Ta najnowocześniejsza szkoła
w gminie została zaprojektowana z myślą o tym, by była przyjazna najmłodszym
dzieciom, kolorowa, bezpieczna, przestronna, funkcjonalna i ładna. Stąd czytelnia przyjazna dzieciom, sala baletowa,
sala komputerowa, okna w dachu, wyjścia bezpieczeństwa z każdej klasy na parterze, a także kolektory słoneczne, które
obniżą rachunki za energię.
Warto też podkreślić, że w gminie ponad 90 proc. dzieci uczy się w przedszkolach: samorządowych i prywatnych,
które są dotowane przez samorząd. W tegorocznym budżecie gminy dochody zaplanowano w wysokości 162,7 mln zł,
a wydatki o 14 640 zł mniejsze. I tak na
transport i łączność przeznaczono ponad 15 mln zł (w tym na drogi gminne
10,5 mln zł), na oświatę i wychowanie
– ponad 66 mln zł, na gospodarkę mieszkaniową – ponad 11 mln zł, na pomoc
społeczną – prawie 18 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
– prawie 16 mln zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – blisko 5 mln zł,
kulturę fizyczną i sport – około 6 mln zł,
a bezpieczeństwo publiczne – około
3,3 mln zł. – Myślę, że to dobry budżet,
który w porównaniu z ubiegłym rokiem
zakłada zmniejszenie wydatków bieżących, a ponad 20 proc. wydatków stanowią środki na inwestycje – mówi Piotr Leśniewski, skarbnik gminy Grodzisk Mazowiecki. Na inwestycje przeznaczono ponad 33 mln zł, w tym blisko 10 mln zł na
inwestycje oświatowe. Na drugim miejscu jest modernizacja i budowa dróg
gminnych, ale też 1 mln zł dotacji dla starostwa na drogi powiatowe, a na trzecim
– kontynuacja budowy mieszkań socjalnych i komunalnych. Inwestycje, o których myśli gmina, będą kosztować 120–
130 mln zł, stąd konieczność pozyskania
około 100 mln zł ze środków unijnych.
Znając poprzednie dokonania Urzędu
Miejskiego w tym zakresie, jestem pewien, że i tym razem się uda.
Jeśli chodzi o zadania zlecone gminy,
czyli te, które państwo powierza samorządowi ze względów pragmatycznych
– w drodze normy ustawowej lub w drodze indywidualnych porozumień – i dalej traktuje je jako zadania państwowe
z określonymi tego konsekwencjami (finansowanie wykonania, ściślejszy nadzór), rozśmieszyło mnie, że na pierwszym
miejscu umieszczono „nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi
włóknistych na obszarze gminy”.
I
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Marszałek:

Cezary Przybylski

Wojewoda:

Tomasz Smolarz

Powierzchnia województwa:

19 947 km kw.

Ludność ogółem:

2910 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

146 osób/km kw.

Liczba powiatów:

30, w tym 4 grodzkie i 26 ziemskich

Liczba miast:

91

Liczba gmin:

169, w tym 36 miejskich, 78 wiejskich, 55 miejsko-wiejskich

Stopa bezrobocia:

13,2 proc.
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GMINA
JERZMANOWA
Pałac w Jerzmanowej

mina Jerzmanowa położona
jest w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim. Na jej terenie prowadzona jest gospodarka wydobywcza
KGHM. Pomimo działalności górniczej
gmina należy do najbardziej malowniczych i urokliwych miejsc zagłębia miedziowego, sprzyjających uprawianiu turystyki i rekreacji ruchowej. Jednocześnie
od lat cieszy się dużym zainteresowaniem
ze strony inwestorów. Ponadto osiedlają
się tutaj mieszkańcy aglomeracji miedziowej. Obok tradycyjnej zabudowy,
często przedwojennej, powstają nowoczesne domy skupione w osiedla.
Z uwagi na dynamiczny napływ ludności i aspiracje dotyczące zaspokojenia
potrzeb mieszkańców gmina Jerzmanowa intensyfikuje swoje działania we
wszystkich możliwych obszarach służących podniesieniu jakości życia oraz poprawie komunikacji i wizerunku poszczególnych miejscowości. Duży nacisk
kładzie się w gminie na zapewnienie
mieszkańcom dogodnych warunków do

G

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Jerzmanowej

życia i nauki dla ich dzieci, a także na rozwijanie bytowej i społecznej sfery życia.
Gmina stale inwestuje w infrastrukturę
drogową: budowę i modernizację dróg,
chodników, zatok autobusowych i przystanków oraz w oświetlenie drogowe.
Znaczne nakłady przeznacza się na inwestycje, których rolą jest integracja
społeczna lokalnych środowisk. W 11 spośród 12 sołectw mieszkańcy posiadają dostęp do świetlic wiejskich lub domów kul-

tury, z czego cztery świetlice wybudowano w ostatnich kilku latach, również
przy wsparciu środków unijnych. Koncentruje się w nich działalność społeczna oraz integracyjna mieszkańców.
Potencjałem gminy jest także baza
sportowa. Od kilku lat wraz z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego pojawiły się potrzeby realizacji
zadań w zakresie upowszechniania rekreacji i turystyki. Mieszkańcy mają do
dyspozycji dwie sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boiska przyświetlicowe z placami zabaw, kompleksy boisk ze sztuczną i trawiastą nawierzchnią wraz z obiektami wyposażonymi w sprzęt sportowy
i siłownie. Gmina finansuje działalność
dwóch szkół podstawowych, gimnazjum
oraz przedszkola i dwóch punktów przedszkolnych. Uczniowie korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
opieki psychologicznej, szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym na krytej pływalni.
Na terenie gminy wytyczone są ścieżki rowerowe oraz szlaki turystyczne. Na
miłośników zabytków czekają godne
uwagi obiekty reprezentujące architekturę
sakralną i świecką. Najważniejsze z nich
to: gotycki Kościół Parafialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz Kościół Filialny pw. Wszystkich Świętych
w Jerzmanowej. Do zwiedzenia zachęcają
też XVIII-wieczny zespół parkowo-pałacowy w Jerzmanowej oraz odrestaurowany pałac w Bądzowie.
Od lat systematycznie poprawia się
i ugruntowuje bardzo spójna i życzliwa
współpraca pomiędzy gminą, instytucjami kultury, kołami gospodyń wiejskich, lokalnymi stowarzyszeniami oraz
przedstawicielami 12 sołectw. To wspaniały potencjał ludzi kształtujących i promujących poczucie tożsamości oraz przywiązania do kultury i tradycji wsi, eksponujący społeczne wzorce. Gościnność
gminy Jerzmanowa znają także mieszkańcy niemieckiej gminy Rietz–Neuendorf, z którą samorząd utrzymuje stałe
kontakty na mocy podpisanej w 2001
roku deklaracji współpracy. Oprócz udziału w licznych imprezach mieszkańcy obu
gmin nawiązali przyjaźnie, jak również zainicjowali trwałe i cykliczne przedsięwzięcia.
I

Urząd Gminy
Jerzmanowa
ul. Głogowska 7
67-222 Jerzmanowa
tel. 76 831 21 21
fax 76 831 21 19
sekretariat@jerzmanowa.com.pl
www.jerzmanowa.com.pl
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GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
minę Kąty Wrocławskie cechuje nowoczesność i dynamika
działania. Dzięki korzystnemu
położeniu oraz bliskości Wrocławia i znaczących szlaków komunikacyjnych stwarza ona dogodne warunki do
inwestowania, budząc zainteresowanie
przedsiębiorców.
Ten podwrocławski samorząd ma doskonałą lokalizację infrastrukturalną, na
którą składają się: węzeł autostradowy
A4/A8 oraz przebiegająca przez całą gminę autostrada A4, bliskość międzynarodowego portu lotniczego Wrocław–Strachowice i trasa kolejowa Wrocław–Jelenia Góra z kilkoma punktami przeładunkowymi. Podstawą rozwoju są działania inwestycyjne i modernizacyjne.
Pragnąc sprostać wymogom i oczekiwaniom mieszkańców, gmina prowadzi racjonalną gospodarkę finansową, aby po
realizacji stałych zobowiązań przeznaczyć
jak najwięcej środków na poprawę jakości życia. Wpływy do budżetu i środki finansowe pozyskane z funduszy europejskich pozwalają na realizację licznych inwestycji strukturalnych. W ciągu ostatnich 4 lat przeznaczono na inwestycje blisko 85 mln zł, przy czym ze środków zewnętrznych pozyskano ponad 13,5 mln zł.
Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy należy zaliczyć: sieć wodociągową, modernizację
i budowę dróg oraz oświetlenia ulicznego, a także kanalizację, której kolejne
etapy są systematycznie realizowane.
Z myślą o poprawie warunków oświatowych rozbudowywane i budowane są
szkoły i przedszkola. By umożliwić mieszkańcom integrację i przyjemne spędzanie wolnego czasu w poszczególnych
miejscowościach powstają i są remon-

G

Węzeł A4/A8

Rynek w Kątach Wrocławskich

towane świetlice wiejskie, a od 2010 roku
w Kątach Wrocławskich funkcjonuje
nowoczesna Hala Widowiskowo-Sportowa.
Gmina Kąty Wrocławskie postawiła
na stabilny rozwój. Prowadzenie racjonalnej polityki miasta i gminy przynosi
efekty związane ze spadkiem bezrobocia
i stabilizacją lokalnego rynku pracy. Zgodnie z realizowaną strategią rozwojową
i założonymi priorytetami preferowane są
inwestycje nieuciążliwe dla mieszkańców
i środowiska naturalnego. Stąd gmina
Kąty Wrocławskie jest bardzo dobrym
miejscem do pracy, prowadzenia biznesu,
ale również do zamieszkania i wypoczynku. Rozwój gminy to sukces wszystkich mieszkańców. Właśnie ich zaangażowanie, aktywność i inicjatywy tworzą
jej pozytywny wizerunek. Dzięki temu
systematycznie podnosi się poziom i jakość życia kąckiej społeczności.

Fot. M. MAZURKIEWICZ

W czasie poprzedniej kadencji w gminie Kąty Wrocławskie liczba mieszkańców
przekroczyła 20 tys. i wciąż się powiększa. Nowi mieszkańcy wybierają piękne
lokalizacje, takie jak choćby niezwykle
atrakcyjne tereny w okolicach Smolca
i Krzeptowa oraz same Kąty Wrocławskie.
Od wielu lat deweloperzy lokują swoje
przedsięwzięcia w Kątach Wrocławskich,
a także w Krzeptowie, poza tym sporo inwestycji realizowanych jest obecnie
w Smolcu oraz w Jaszkotlu.
Gmina Kąty Wrocławskie jest wyjątkowym miejscem pełnym urzekających
zakątków, sprzyjających rekreacyjnemu
uprawianiu sportu oraz różnym formom
wypoczynku i relaksu. Walory krajobrazowe, bogata oferta oświatowa, sportowa
i kulturalna, a także rozwijająca się infrastruktura zachęcają do odwiedzenia
i poznania gminy, a także do zamieszkania i zainwestowania na jej terenie. I
Fot. R. KOSTRZEWA

Gmina
Kąty Wrocławskie
Rynek-Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 390 72 00
fax 71 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl
www.katywroclawskie.pl
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GMINA KOBIERZYCE

Fot. M. MAZURKIEWICZ (3)

Hala Sportowo-Widowiskowa w Kobierzycach

obierzyce to świetnie rozwijająca się gmina, w której panuje przyjazna atmosfera zarówno dla mieszkańców, jak i dla
licznych inwestorów. W 33 miejscowościach mieszka prawie 17,5 tys. osób. Niewątpliwie jednym z atutów gminy jest jej
atrakcyjne położenie – w aglomeracji
wrocławskiej, wzdłuż dróg krajowych
nr 35 i nr 8, w pobliżu skrzyżowania autostrady A4 oraz w bliskiej odległości od
granicy czeskiej i niemieckiej.
Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia gminy doprowadziła do
zmiany wizerunku regionu. Gmina Kobierzyce z typowo rolniczej zmieniła się
w przemysłowo-rolniczą. Nie bez znaczenia okazała się tu polityka władz samorządowych, która zaowocowała
ogromną popularnością gminy zarówno
wśród polskich, jak i zagranicznych inwestorów.
Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w powojennej Polsce, o dużym znaczeniu dla całego regionu, było utworzenie w Biskupicach Podgórnych Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pozyskanie ważnego inwestora z branży produkcyjnej i elektronicznej oraz uruchomienie tam w 2007
roku Parku Technologicznego. Specjalna
Strefa Ekonomiczna w Biskupicach Podgórnych obejmuje obecnie obszar 280 ha,
a pracę znalazło tu ponad 10 tys. osób
z całego Dolnego Śląska. Strategicznymi
inwestorami na terenie Strefy są: LG Display, LG Electronics, Compal Electronics
oraz ich poddostawcy. Atrakcyjne dla
przedsiębiorców tereny inwestycyjne
znajdują się również Regionalnej Strefie
Rozwoju Przedsiębiorczości: Domasław-Magnice, Węzeł Bielański oraz Węzeł
Wierzbicki. W Bielanach Wrocławskich
zainwestowały m.in. takie firmy, jak:
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Urząd Gminy Kobierzyce
Fot. A. WASKÓW

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym

Posterunek Policji przy ul. Witosa w Kobierzycach

Cargill, Amazon, Mondelez Polska Production, Tesco, Makro Cash & Carry,
IKEA, Castorama, OBI, Auchan, ATM,
Prologis, Panattoni, Goodman. W Domasławiu swoją siedzibę mają m.in. firmy Gardinia, EFL oraz Netto, a w Wierzbicach: Leoni Kabel, AVO-Werke, ATS.
Szacowana wartość kapitału zainwestowanego w gminie Kobierzyce obecnie wynosi ponad 4 mld euro, a zatrudnienie
znalazło około 30 tys. osób.

Gmina Kobierzyce w ciągu ostatnich
kilkunastu lat stała się synonimem wielkich inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych zmian. Rozwój gospodarczy
gminy, znaczne zwiększenie się gminnego budżetu, większe możliwości inwestowania i pozyskiwania środków zewnętrznych zaowocowały w wielu miejscowościach nowymi obiektami użyteczności publicznej i nowym wyglądem
wielu miejsc.
Wpływy do budżetu pozwalają na realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych, dzięki którym Kobierzyce to
miejsce przyjazne i bezpieczne, przestrzeń, w której się dobrze mieszka, uczy
i pracuje. Gmina ma wybudowane wodociągi, nowoczesne placówki oświatowe
i ochrony zdrowia, obiekty sportowe,
zadbane drogi, ulice i oświetlenie, komunikację gminną. Największym obecnie
realizowanym przez gminę projektem
jest rewaloryzacja miejscowości Kobierzyce.
Kobierzyce w korzystny sposób wyróżniają się pod tym względem na tle innych gmin wiejskich w Polsce. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju gminy i dla poprawy życia jej
mieszkańców. Dlatego gmina Kobierzyce jest miejscem, które rozkwita, łącząc
rozwój gospodarczy z rozkwitem społeczeństwa.
I

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
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MIASTO LEGNICA

Panorama Legnicy z widokiem na Kozi Staw w parku miejskim

egnica należy do najważniejszych
centrów gospodarczych, kulturalnych i naukowych Dolnego
Śląska. To miasto z bogatą historią, o wielokulturowych tradycjach,
a zarazem najsilniejszy ośrodek Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego,
wyposażony w nowoczesną infrastrukturę, sprzyjającą mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom.
Korzystna lokalizacja na skrzyżowaniu europejskich szlaków komunikacyjnych wpływa na szybki i wszechstronny
rozwój miasta. Dzięki obecności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Strefy Aktywności Gospodarczej oraz
KGHM Letia Legnickiego Parku Technologicznego SA wciąż wzrasta atrakcyjność
oferty inwestycyjnej Legnicy.
Działania legnickiego samorządu
w zakresie wsparcia przedsiębiorczości,
jakości obsługi inwestorów i projektów
prorozwojowych są wysoko oceniane
przez niezależne instytucje i media. Legnica otrzymała m.in. tytuł „Złotej Gminy na 5” w rankingu Szkoły Głównej
Handlowej. Z kolei „Forbes” w corocznych ogólnopolskich rankingach ośrodków atrakcyjnych dla biznesu klasyfikuje
Legnicę w czołówce miast średniej wielkości. Świadczy to o skuteczności polityki gospodarczej samorządu oraz rosnącej sile legnickiego rynku produkcji
i usług. Miasto od kilku lat utrzymuje się
także na szczycie rankingu Związku Powiatów Polskich pod względem aktyw-
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ności i innowacyjności. Ponadto w 2014
roku zostało wyróżnione godłem promocyjnym Teraz Polska. Jednocześnie
Legnica należy do elitarnego klubu liderów krajowej ekologii, co potwierdzają liczne nagrody i tytuły przyznane
w ostatniej dekadzie.
Atutem miasta jest potencjał intelektualny legniczan. Posiada ono rozwiniętą sieć szkół zawodowych, którą tworzą technika, licea profilowane, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne,
centra kształcenia praktycznego, zawodowego i ustawicznego. Z tego potencjału korzysta cały subregion, a kierunki
kształcenia są dostosowane do wymogów
runku pracy. Legnica jest ważnym ośrodkiem akademickim – kształci się tu kilka
tysięcy studentów. Najstarszą państwową
uczelnią, istniejącą od 1969 roku, jest filia Politechniki Wrocławskiej, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Witelona jest największą tego typu uczelnią w Polsce.
Legnica to również bogata historia.
Tutaj najdłużej w kraju, bo ponad 500 lat,
panowała dynastia Piastów. Miasto znajdowało się też pod rządami korony czeskiej, Habsburgów, Prus i Niemiec. W swojej najnowszej historii ma blisko 50-letni okres dominacji armii sowieckiej. Tu
wraz z wyjazdem w 1993 roku ostatnich
transportów wojskowych zakończyła się
okupacyjna historia II wojny światowej.
Dzisiaj pozostała małomoskiewska legenda, na której Waldemar Krzystek

oparł swój film, nagrodzony Złotymi
Lwami na Festiwalu w Gdyni.
Historię Legnicy odzwierciedlają liczne zabytki architektury. Wśród nich wyróżnić należy Zamek Piastowski – pierwszą na ziemiach polskich murowaną rezydencję obronną. To stąd książę Henryk
Pobożny wyruszył w bój z Mongołami
w 1241 roku. Katedra oraz ewangelicki
kościół pw. Marii Panny są pozostałością
średniowiecza. Barok ilustruje natomiast
monumentalny zespół pojezuicki z kościołem św. Jana i Mauzoleum Piastów,
a także ponad trzystuletni gmach Akademii Rycerskiej o kubaturze większej od
Zamku Królewskiego w Warszawie.
Wśród dzielnic na szczególną uwagę zasługuje secesyjny Tarninów. Parki, tereny
zielone i rekreacyjne miasta stanowią jego
prawdziwe bogactwo, dzięki któremu
już w XIX wieku Legnica nazywana była
miastem platanów i ogrodów.
Nie bez przyczyny hasło promocyjne
miasta brzmi: „Legnica. Z nią zawsze po
drodze”.
I

Urząd Miasta
Legnica
Plac Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 721 21 00
fax 76 721 21 15
kancelaria@legnica.eu
www.legnica.eu
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GMINA MILICZ

Stawy Milickie

mina Milicz położona jest
w powiecie milickim, w północno-wschodniej części Dolnego Śląska, na granicy z Wielkopolską. Słynie z największych w Europie stawów hodowlanych założonych
w XIII wieku przez cystersów. Stawy Milickie, bo taką nazwę noszą te akweny,
podobnie jak zarządzająca nimi spółka
należąca do marszałka województwa
dolnośląskiego, to w większości rezerwaty
ptaków, których naliczono tu ponad 270
gatunków. Stawy Milickie, zajmujące
areał ponad 7 tys. ha, to europejski unikat przyrodniczy wpisany m.in. na listę
ONZ „Living Like”. Innym naturalnym
bogactwem gminy Milicz są lasy, chętnie
odwiedzane szczególnie jesienią, gdyż obﬁtują wówczas w grzyby.
Ziemia milicka, mająca takie zalety
przyrodnicze, jest naturalnym miejscem
wypoczynku weekendowego dla położonej niezbyt daleko (około 50 km) aglomeracji wrocławskiej i większych miast
południowej Wielkopolski. W tym kierunku zmierzają też działania władz samorządowych, zarówno gminy, jak i powiatu, a także wielu organizacji pozarządowych, by Milicz stał się mekką dla
spragnionych ciszy i obcowania z naturą turystów. W rezultacie wyznacza się coraz to nowe szlaki turystyczne: konne, piesze oraz rowerowe. W 2012 roku otwarto ponad 20-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej, która biegnie szlakiem
dawnej kolei wąskotorowej. Funkcjonujące przy niej miejsca postojowe utworzono na dawnych przystankach kolejowych, które – zabudowane wiatami i stołami – stylistycznie nawiązują do kolejnictwa. Po drodze mijamy znaki kolejo-
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we, szlabany i słupki metrażowe. Trasa biegnie
z Sułowa przez lasy i pola
do Milicza, gdzie na pierwszym przystanku, zwanym
Milicz Zamek, utworzono
pierwsze w Polsce całoroczne akwarium plenerowe, w którym zobaczyć możemy wycinek Stawów Milickich z ich fauną i florą. Ścieżka rowerowa
Usytuowane jest ono na
terenie miniparku edukacyjnego z wia- amatorów jazdy konnej. Prawie 400 km
tami, grillem oraz boiskiem do siatków- tras konnych powinno zrobić wrażenie.
ki plażowej i gry w boule oraz minisiPrzez gminę Milicz przepływa rzeka
łownią. Znajduje się tu też jedna z trzech Barycz, wijąc się wolno przez liczne lasy,
ekspozycji taboru kolei wąskotorowej, łąki i pola. To sprawia, że od kilku lat, poktóry przed laty obsługiwał tę trasę (po- cząwszy od wczesnej wiosny, zapełnia się
zostałe dwie ekspozycje możemy zobaczyć ona kajakarzami. Z myślą o nich na tena kolejnym milickim przystanku oraz renie gminy powstało wiele wypożyczalw Sułowie, gdzie zaczyna się ścieżka). Ja- ni tego sprzętu, których pracownicy dodąc dalej ścieżką, dojeżdżamy do wybu- wożą i odbierają kajaki ze wskazanych
dowanego w latach 2011–2014 zalewu re- przez turystów miejsc. Przy Baryczy jest
kreacyjnego wraz z infrastrukturą tury- też wiele pomostów przydatnych kajastyczną, w tym restauracją „Nad zale- karzom.
wem”. Trasa kończy się w Grabownicy, wsi
Na obszarze gminy Milicz nie ma też
leżącej nad jednym z większych stawów, problemów z noclegami. Powstające jak
zwanym „Grabownica”. Tu z wieży wi- grzyby po deszczu gospodarstwa agrotudokowej możemy podglądać ptaki – a jest rystyczne są w stanie zapewnić turystom
co podziwiać nawet bez użycia lornetek. takie warunki, jakich ci sobie życzą. I
Miejscem wartym odwiedzenia jest
również wyremontowana w 2013 roku
Urząd Miejski
grobla pomiędzy dwoma wielkimi staw Miliczu
wami, położona między miejscowościaul. Trzebnicka 2
mi Nowe Grodzisko i Stawno, do której
56-300 Milicz
możemy dojechać trasą dawnej wąskotel.
71 380 43 35
torówki, skręcając w lewo ze ścieżki rofax 71 380 11 19
werowej w malowniczej wsi Ruda Milicinfo@milicz.pl
ka, noszącej też miano ptasiej wsi.
www.milicz.pl
Ziemia milicka to nie tylko raj dla piechurów i rowerzystów, ale również dla
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GMINA ŚWIDNICA

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

mina Świdnica położona jest
w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie świdnickim. Jej potencjał
uwarunkowany jest kilkoma czynnikami,
z których najważniejsze to: korzystne
położenie geograﬁczne, bliskość do stolicy Dolnego Śląska i portu lotniczego
(około 50 km), ważne szlaki komunikacyjne i liczne atrakcje turystyczne.
Gmina Świdnica to cel podróży
wypoczynkowych, miejsce uprawiania
turystyki aktywnej, miejsce spotkań
z historią, kulturą i tradycją, a także
miejsce zabawy podczas licznych imprez
plenerowych. Malownicze położenie,
a przede wszystkim atrakcyjne tereny
pod budownictwo mieszkaniowe, stworzone przez władze gminy Świdnica,
każdego roku przyciągają nowych mieszkańców. Tylko w ostatnich 25 latach
liczba ludności w gminie wzrosła o ponad
dwa tysiące. W 33 sołectwach mieszka
16 618 osób. To dowód na to, że ludzie
doceniają komfort życia, spokój, przyjazne
środowisko, bazę kulturalno-oświatową.
W 2000 roku gmina Świdnica była
jedną z pierwszych gmin w województwie dolnośląskim, która opracowała
Program Oświatowy Gminy Świdnica.
Jego wprowadzenie spowodowało
maksymalne wykorzystanie istniejącej
infrastruktury technicznej i potencjału
ludzkiego, przy jednoczesnym minimalizowaniu wydatków ponoszonych przez
gminę na system oświaty. Przyjęte zało-
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żenia o utworzeniu 3 okręgów oświatowych zrzeszających przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja funkcjonują
z sukcesem do dziś. Samorząd, będąc
organem prowadzącym dla 3 gimnazjów,
6 szkół podstawowych i 2 przedszkoli,
ma świadomość, że dobrze wykształcone
młode pokolenie to szansa na rozwój
gminy.
W ostatnich 10 latach na inwestycje
w gminie Świdnica przeznaczono ponad
120 mln zł, w tym aż 39 mln zł to środki z Unii Europejskiej. Na zakończenie
wodociągowania gminy, rozbudowę
infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej, budowę szkolnego schroniska
młodzieżowego, budowę i remonty świetlic, Odnowę i Rozwój Wsi w ramach
PROW 2007–2013, termomodernizację
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej
oraz zakup samochodu strażackiego
wydano 22,5 mln zł przy ponad 14 mln zł
środków pozyskanych z funduszy unijnych.
W 2011 roku oddano do użytku m.in.
wielofunkcyjny kompleks boisk sportowych
„Moje Boisko – Orlik 2012” w Lutomi,
a w 2012 roku pierwszy w gminie Świdnica
budynek komunalny w Pszennie dla 12
rodzin. Koszty jego budowy w wysokości
1,8 mln zł w całości pochodziły z budżetu
gminy. Najwięcej środków unijnych na
przestrzeni ostatnich 10 lat zainwestowano
w infrastrukturę i ochronę środowiska,
następnie kulturę, sport i rekreację,
oświatę, odnowę i rozwój wsi oraz kapitał
ludzki.

Obecnie gmina rozpoczęła duże
zadanie związane z budową basenu.
Ponadto systematycznie poprawia bezpieczeństwo na drogach, budując chodniki
i oświetlenie. Dba również o renowację
zabytków i estetykę wsi. Warto przy tym
nadmienić, że w ostatnich latach znacznie wzrosła aktywność mieszkańców,
czego przykładem są zakładane stowarzyszenia, koła gospodyń, kluby seniora.
Perełką gminy i jej „oknem na świat”
jest wieś Krzyżowa. To właśnie tam
12 listopada 1989 roku miało miejsce
historyczne spotkanie ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera RP
Tadeusza Mazowieckiego, które zapoczątkowało nowy rozdział w stosunkach
polsko-niemieckich. W 25. rocznicę tych
wydarzeń premier RP Ewa Kopacz
i kanclerz Niemiec Angela Merkel otworzyły
w Krzyżowej wystawę „Odwaga i Pojednanie”. Ekspozycja opowiada o trudnej
przeszłości, historii, ale i drodze ku pojednaniu.
I

Urząd Gminy
Świdnica
ul. Głowackiego 4
58 -100 Świdnica
tel. 74 852 12 26
fax 74 852 02 74
urzad@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
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MIASTO I GMINA TWARDOGÓRA
Zespół pałacowo-parkowy w Goszczu

iasto i gmina Twardogóra
położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego.
W skład gminy wchodzi miasto Twardogóra i 18 sołectw, z których prawie każde
leży wśród lasów, stanowiących 45 proc. całej powierzchni. Fakt ten jest coraz częściej
doceniany przez mieszkańców dużych
aglomeracji, świadomie szukających
ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku.
Wśród zabytków szczególną uwagę
zwraca Bazylika Mniejsza w Twardogórze
oraz Zespół Pałacowo-Parkowy w Goszczu, w którym obecnie powstaje Centrum
Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Kultywowania Tradycji Regionalnych. Właśnie dobiega końca drugi etap remontu
fragmentu tego cennego obiektu i planowane są kolejne.
W ciągu ostatnich kilku lat gmina pozyskała ponad 40 mln zł unijnych dotacji, co ma bezpośrednie przełożenie na
liczne inwestycje, z których najważniejszymi były: budowa hali sportowo-widowiskowej, kąpieliska otwartego i sztucznie mrożonego lodowiska, stadionu lekkoatletycznego, sieci kanalizacji sanitarnej oraz utworzenie terenów spacerowo-rekreacyjnych, budowa trzech rond
i przebudowa targowiska miejskiego.
Wspomniana hala to kompleks, w którym
regularnie goszczą największe gwiazdy
świata kultury i sportu. Na meczach o
punkty, ale też na sparingach i obozach
kondycyjnych często przebywa tu wrocławski Impel. Obecni tu byli także najlepsi siatkarze na świecie, czego przykładem może być towarzyski mecz Polska–Rosja w 2011 roku czy pojedynek Polski z Serbią w 2013 roku.

M

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna

Twardogóra posiada także kompleks
boisk, w skład którego wchodzi pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną,
wokół którego powstał asfaltowy tor
– idealny dla rolkarzy – oraz boisko „Orlik”. W Grabownie Wielkim oraz w Goszczu wybudowane zostały przyszkolne
boiska wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. Podobne boisko powstaje przy SP nr 1 w Twardogórze, która niedawno zyskała nową salę
gimnastyczną.
Priorytetem samorządu jest tworzenie
dobrych warunków do inwestowania
i rozwoju społeczno-gospodarczego. Miasto ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę
techniczną i uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycyjne. Na terenie gminy znajduje się
podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz 30 ha objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Gmina jest jednym
z największych w okolicy i liczącym się
w kraju ośrodkiem firm branży stolarsko-meblarskiej i tapicerskiej. Ponadto dzia-

łalność produkcyjną prowadzą tu firmy
związane z sektorem przemysłu elektromaszynowego i AGD.
Od niedawna miasto i gmina Twardogóra dysponuje nowoczesną bazą noclegową. Do dyspozycji mamy tu blisko
100 miejsc noclegowych w hotelu przy
hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze, w budynku wielofunkcyjnym
w Moszycach oraz w Centrum Inicjatyw
Wiejskich w Chełstowie.
Działalnością sportowo-rekreacyjną
i kulturalną zajmuje się Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji, któremu w sferze
kulturalnej pomaga Biblioteka Publiczna,
a także stowarzyszenie Viva-Art. Dużą popularnością cieszą się tu Dni Twardogóry oraz ogólnopolskie turnieje tańca.
Słynny jest również doroczny bieg uliczny z udziałem najlepszych zawodników
długodystansowych na świecie.
Na amatorów aktywnego wypoczynku czekają uroki tras rowerowych, pięciu
wyznaczonych szlaków turystycznych
i trzech ścieżek biegowych, terenów
wzdłuż rzeki Skoryni czy kompleksu stawów w obrębie Parku Krajobrazowego
„Dolina Baryczy”, a także lodowisko
zimą i kąpielisko latem.
I

Urząd Miasta
i Gminy
Twardogóra
ul. Ratuszowa 14
56-416 Twardogóra
tel. 71 399 22 00
fax 71 315 81 42
ratusz@twardogora.pl
www.twardogora.pl
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GMINA WLEŃ
mina Wleń leży w centrum
Parku Krajobrazowego Doliny
Bobru i zajmuje obszar 86 km
kw. 12 sołectw i miasto Wleń
zamieszkuje około 4260 mieszkańców. Na
tak niewielkiej powierzchni znajduje się
niezliczona ilość atrakcji turystycznych.
Największą z nich jest najstarszy murowany zamek w Polsce, wokół którego roztacza się Rezerwat Przyrody Góra Zamkowa. Jednym z właścicieli zamku był
Henryk Brodaty, który w 1214 roku nadał
Wleniowi prawa miejskie. W roku 1646
roku zamek został wysadzony i przez wiele lat pozostawał w ruinie. Niedawno zakończono VI etap prac ratujących zabytek. Obiekt jest udostępniony zwiedzającym, a z zamkowej baszty znów można podziwiać przepiękną panoramę Karkonoszy, Gór Kaczawskich i Pogórza Izerskiego.
Będąc we Wleniu, warto zwiedzić
Kościół pw. św. Mikołaja, którego wieżę
i strych zasiedliła jedna z największych
w Polsce kolonii nietoperza – nocka dużego oraz mniej liczna kolonia mopka.
W centrum miasteczka uwagę przykuwa
pomnik przedstawiający dziewczynę karmiącą gołębie. Ustawiono go przed ratuszem w 1914 roku z okazji obchodów
700-lecia miasta. „Gołębiarka” nawiązuje do średniowiecznej tradycji organizowanych corocznie w Środę Popielcową
targów gołębi, na które obecnie do Wlenia zjeżdżają hodowcy z całego kraju.
Usytuowanie Wlenia w otoczonej
wzgórzami dolinie, przez którą płynie rzeka, zdecydowało o wytworzeniu się tutaj
specyficznego mikroklimatu, którego
walory szybko dostrzeżono. W 1893 roku
siostry elżbietanki uruchomiły Zakład
Wodno-Leczniczy pn. Zakład św. Jadwigi. Dziś Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbie-

G

Zapora i elektrownia wodna w Pilchowicach

ty we Wleniu specjalizuje się w schorzeniach narządów ruchu i cieszy się bardzo
dobrą opinią wśród pacjentów z całego
kraju.
Bogatą ofertą dla gości dysponują sołectwa na terenie gminy. Malowniczo
położone, zachwycają zabytkami, walorami krajobrazowymi i aktywnością swoich mieszkańców. Wizytówką gminy jest
znajdująca się w Pilchowicach – druga co
do wielkości w Polsce (po Solinie), a zarazem najwyższa w kraju – zapora kamienna. Budowla wielokrotnie była testowana przez siły natury i skutecznie
chroniła mieszkańców okolicznych miejscowości przed wielką wodą. Zapora pełni jeszcze jedną ważną funkcję – woda
zgromadzona w zbiorniku retencyjnym
napędza jednocześnie 6 turbin znajdującej się poniżej elektrowni wodnej.
Dzięki budowie zapory i konieczności
transportu dużych ilości materiałów powstała linia kolejowa – „Kolej Doliny Bobru”, będąca jedną z najpiękniejszych w

Fot. PRZEMYSŁAW ZATYLNY (2)

kraju, łącząca Jelenią Górę z Lwówkiem
Śląskim. Linia wiedzie przez zawieszony
nad Jeziorem Pilchowickim stalowy most,
3 tunele, czteroprzęsłowy kamienny wiadukt w Pilchowicach oraz mniejsze mosty,
wiadukty i malownicze stacje. Z inicjatywy burmistrza czynione są starania mające
na celu utrzymanie połączeń kolejowych
na tej trasie. Ponadto dzięki działalności
Stowarzyszenia Klub Żeglarski „Horyzont” na Jeziorze Pilchowickim pojawiły
się żaglówki. Władze gminy widzą możliwość rozwoju turystycznego regionu w
działaniach skupionych na zagospodarowaniu tego zalewu.
Nie sposób wymienić wszystkich
atrakcji Wlenia, ale warto odwiedzić
miasto, gdzie historia splata się z codziennością, a czas płynie powoli, odmierzany wskazówkami zabytkowego
zegara na ratuszowej wieży. Strudzonych zwiedzaniem turystów chętnie
ugoszczą pensjonaty oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne.
I

Zamek we Wleniu (widok z baszty)

Urząd Miasta
i Gminy Wleń
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
tel. 75 713 64 38
fax 75 713 70 50
sekretariat@wlen.pl
www.wlen.pl
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GMINA ŻÓRAWINA

Panorama Żórawiny

ciągu 25 lat Żórawina diametralnie zmieniła oblicze,
nie tracąc przy tym charakteru spokojnej, rolniczej
gminy usytuowanej w pobliżu dużego
miasta. Od ogromnego zadłużenia
w 2004 roku i groźby likwidacji do chwili obecnej dokonał się olbrzymi postęp.
Dziś za sprawą rozważnej polityki budżetowej gmina prowadzi wiele równoległych inwestycji o zróżnicowanym charakterze, wynikających z potrzeb mieszkańców. Kultura, oświata, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, rekreacja, infrastruktura to tylko niektóre dziedziny,
w obrębie których sukcesywnie prowadzone są działania, najczęściej współﬁnansowane ze środków Unii Europejskiej,
pieniędzy ministerialnych i regionalnych. Dzięki nim przeprowadzane są
budowy, remonty i modernizacje obiektów użyteczności publicznej, dróg i infrastruktury towarzyszacej, renowacje
zabytków, dokonuje się zauważalny rozwój placówek edukacyjnych i opieki
zdrowotnej. Należy podkreślić, że gmina
prowadzi politykę otwartości na mieszkańców, których potrzeby są najistotniejsze w planowaniu i realizacji poszczególnych zadań.
Gmina charakteryzuje się korzystnym położeniem geograficznym i komunikacyjnym w skali regionu, a nawet
Europy Środkowej. Decyduje o tym niewielka odległość od Wrocławia, przebiegająca przez teren gminy autostrada A4,
europejski korytarz wschód–zachód, a za
sprawą linii kolejowej relacji Wrocław–Praga także północ–południe. Główny filar układu komunikacyjnego gminy

W

stanowią drogi wojewódzkie nr W-395 relacji Wrocław–Strzelin–Ziębice i nr W-346
relacji Oława–Kąty Wrocławskie–Środa
Śląska. Dzięki temu z Żórawiny do Wrocławia możliwy jest dojazd aż czterema
trasami komunikacji kołowej. Odległość
miejscowości Żórawina od centrum Wrocławia wynosi zaledwie 15 km. Te czynniki wpływają na duże zainteresowanie
inwestorów, pomimo braku strefy ekonomicznej. W ostatnich latach pojawiło
się wielu inwestorów oferujących powierzchnie biurowe, gospodarcze, magazynowe, powstały zakłady produkcyjne oraz wiele małych i średnich firm.
Na przestrzeni lat Żórawina z biednej
gminy przerodziła się w prężną jednostkę, której budżet w ciągu 10 lat zwiększył
się trzyktornie. Dzięki dotychczasowym
doświadczeniom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych samorząd ma bardzo
ambitne plany inwestycyjne. Część projektów będzie miała podobny charakter
do już przeprowadzonych, zaś pozostałe
będą realizowane po raz pierwszy we
współpracy z 14 samorządami Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, np. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ten sposób zostaną utworzone centra przesiadkowe Park & Ride,
zostaną zrewitalizowane parki i obszary
zielone, zostaną przeprowadzone projekty zmniejszające emisję szkodliwych
substancji do atmosfery. Planuje się pozyskiwanie środków ze wszelkich możliwych źródeł. Obecnie trwają prace nad
utworzeniem nowej strategii gminy,
w którą wpisane będą zadania inwestycyjne zaplanowane na lata 2015–2020, takie jak rozbudowa szkoły podstawowej

Warowny Kościół Św. Trójcy w Żórawinie

i przedszkola, wykonanie sieci kanalizacyjnej, renowacje parków, tworzenie dróg
rowerowych, termomodernizacje, zwiększenie oferty zdrowotnej, dokończenie budowy hali sportowej przy gimnazjum
w Żórawinie, która rozpoczęła się w styczniu 2015 roku, projekty infrastrukturalne i społeczne.
I

Urząd Gminy
Żórawina
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina
tel. 71 316 51 05
fax 71 723 49 00
urzad@zorawina.pl
www.zorawina.pl
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Marszałek:

Piotr Całbecki

Wojewoda:

Ewa Mes

Powierzchnia województwa:

17 972 km kw.

Ludność ogółem:

2093 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

116 osób/km kw.

Liczba powiatów:

23, w tym 4 grodzkie i 19 ziemskich

Liczba miast:

52

Liczba gmin:

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

Stopa bezrobocia:

18,1 proc.
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POWIAT CHEŁMIŃSKI
owiat chełmiński położony jest na prawym
brzegu Wisły, w centralnej części województwa
kujawsko-pomorskiego. Zajmuje obszar 527 km kw., zamieszkiwany przez około 52 tys. osób.
W jego granicach administracyjnych znajduje się miasto
Chełmno oraz sześć gmin wiejskich: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo BiskuFot. MARIA RATAJCZYK
Panorama Chełmna od strony północnej
pie, Stolno i Unisław.
Powiat chełmiński to teren
wyjątkowo atrakcyjny dla turystów, za- gotyckich kościołów oraz gotycko-rene- cji, jakie
równo ze względu na cenne zabytki, jak sansowy ratusz, uznawany za perłę ar- wrócą.
i osobliwości przyrodnicze. Największym chitektury.
i najważniejszym centrum turystycznym
Kolejną atrakcją turystyczną jest Park
powiatu jest jego stolica – Chełmno, któ- Miniatur Zamków Krzyżackich w Chełmrego „cudownym widokiem położenia nie, zlokalizowany w pobliżu Bramki
i przyrody nadobnej” zachwycał się już Grudziądzkiej i murów obronnych miaw XIX wieku śląski poeta i podróżnik sta. Znajduje się tam dziewięć makiet waks. Konstanty Damrot. Miasto malowni- rowni krzyżackich zbudowanych w skaczo położone na skarpie wiślanej do tej li 1:30. Są to miniatury zamków w Papory zachowało wiele elementów śre- powie Biskupim, Grudziądzu, Bierzgłodniowiecznego układu urbanistycznego. wie, Rogóźnie, Radzyniu Chełmińskim,
Szczególną uwagę turystów przyciągają Toruniu, Kurzętniku, Pokrzywnie i Maldobrze zachowane mury obronne, sześć borku (tzw. Zamek Wysoki).

P

Gminy sąsiadujące z Chełmnem również obfitują w cenne
obiekty kulturowe, będące pozostałością wielowiekowej historii ziemi chełmińskiej. Są to
głównie zabytki architektury
sakralnej, zespoły pałacowoparkowe, a także ruiny zamków krzyżackich i grodziska.
Wielu turystów doceniło już
walory powiatu chełmińskiego. Warto, by ci, którzy jeszcze
nie poznali jego piękna, skorzystali z ciekawych propozyoferuje, a wtedy na pewno tu
I

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
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GMINA BRODNICA
Jeziora Szczuckie i Cielęckie

mina Brodnica, położona we
wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego,
jest jedną z 10 gmin powiatu
brodnickiego. Zajmuje obszar 12 641 ha
i obejmuje część powierzchni Pojezierza
Brodnickiego, Doliny Drwęcy i Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Teren gminy okala
miasto Brodnicę, w którym mieści się siedziba władz. Administracyjnie gmina
podzielona jest na 20 sołectw. Działają tu
3 szkoły podstawowe zlokalizowane we
wsiach Gorczenica, Gortatowo (z ﬁlią
w Cielętach) i Szabda, a także gimnazjum
we wsi Szczuka. Oprócz szkół funkcję kulturalną pełnią świetlice wiejskie oraz remizy strażackie. Za sprawą drogi krajowej
nr 15, dróg wojewódzkich nr 543, 544
i 560 oraz dróg powiatowych i gminnych
gmina posiada dogodne położenie komunikacyjne.
Wiodącą funkcją gminy jest produkcja rolnicza. W obszarach bezpośrednio
przylegających do granic miasta Brodnicy zaznacza się wyraźny rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz wzrost liczby ludności (z 5710 osób w 1990 roku do
8130 na koniec 2014 roku). Mając na uwadze te uwarunkowania, władze gminy podejmują intensywne działania na rzecz wyposażania terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizację) i inwestują w modernizację dróg, budowę chodników oraz oświetlenia ulicznego, ale także dbają o infrastrukturę
społeczno-oświatową, sportową i kulturalną. W tym zakresie wybudowano nowe
sale sportowe, boisko Orlik 2012, boiska
wielofunkcyjne, place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz wyremontowano świetlice

G

Kościół z I połowy XIV wieku w Gorczenicy

wiejskie. Gmina co roku organizuje cykliczne imprezy sportowe: turnieje piłki
nożnej, tenisa stołowego oraz od 2010 roku
„Bieg Napoleoński”, a także kulturalne, takie jak dożynki gminne, konkurs palm
wielkanocnych, Dni Gminy Brodnica, Biesiada Kulturalna Seniorów.
Prawie połowa obszaru gminy znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu Dolina Drwęcy. O atrakcyjności przyrodniczej tego terenu decyduje duża głębokość wcięcia w wysoczyznę morenową i silne urzeźbienie, a także obecność rozległych kompleksów leśnych i licznych jezior. W części tego obszaru zlokalizowany jest Brodnicki Park
Krajobrazowy. W granicach gminy Brodnica znajduje się również fragment rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca obejmujący rzekę i jej dopływy, utworzony
w celu ochrony środowiska wodnego
i ryb. Ponadto na terenie gminy znajduje się 12 pomników przyrody. Został tu
także wyznaczony obszar Natura 2000 pn.
„Bagienna Dolina Drwęcy”, mający na
celu specjalną ochronę ptaków. Każdego
roku można tutaj spotkać blisko 16 tys.

ptaków reprezentujących 37 gatunków.
Przez gminę Brodnica przebiega szlak Św.
Jakuba – ważny szlak turystyczny biegnący od Olsztyna do Torunia oraz mniejsze szlaki piesze i rowerowe.
W gminie Brodnica występują liczne
zabytki architektury i budownictwa: kościoły, budynki mieszkalne i gospodarcze,
cmentarze i pomniki. Na szczególną
uwagę zasługują obiekty sakralne: kościół
pw. św. Mikołaja, zbudowany w pierwszej
połowie XIV wieku, wraz z cmentarzem
przykościelnym w Cielętach, kościół pw.
św. Krzyża w Gorczenicy z pierwszej połowy XIV wieku, kościół pw. św. Fabiana
i Sebastiana w Szczuce z pierwszej połowy XIV wieku. Godny uwagi jest także Zespół Dworsko-Parkowy wraz z budynkami gospodarczymi w Karbowie, Zespół Pałacowy w Przydatkach oraz chata podcieniowa z przełomu XVII i XVIII
wieku zlokalizowana w Szczuce. Na
szczególną uwagę zasługuje stanowisko
archeologiczne w Mszanie, gdzie odkryto ślady osadnictwa sprzed 10 tys. lat.
Obrazuje je wystawa Muzeum w Brodnicy zatytułowana „Życie codzienne mezolitycznych myśliwych z Mszana sprzed
10 000 lat”.
I

Urząd Gminy
Brodnica
ul. Zamkowa 13 a
87-300 Brodnica
tel. 56 494 16 12
fax 56 494 16 40
sekretariat@brodnica.ug.gov.pl
www.brodnica.ug.gov.pl
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MIASTO INOWROCŁAW

Fot. ARCH. URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA

Tężnia uzdrowiskowa

ybierając się w podróż po
Polsce, warto odwiedzić
Inowrocław – jedno z najstarszych polskich miast,
leżące na starożytnym handlowym szlaku bursztynowym, łączącym Bałtyk z południem Europy. Powstanie w 1876 roku
uzdrowiska, jego dynamiczny rozwój
oraz budowa w 2001 roku tężni solankowej stawiają Inowrocław w gronie
najważniejszych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce.
Szeroki wachlarz usług sanatoryjnych i ich wysoki standard sprawiają, że
corocznie Inowrocław odwiedza ponad
26 tys. kuracjuszy. W inowrocławskim
uzdrowisku leczy się m.in. choroby serca, reumatyczne, krążenia, kręgosłupa,
układu ruchu, oddechowego i pokarmowego. Park zdrojowy, zwany Solankami,
rozpostarty jest na ponad 85 ha. Każdego roku w parku wysadzanych jest ponad
155 tys. sadzonek roślin, z których układane są piękne kwiatowe dywany. Malownicze stawy z mostkiem i iluminowanymi fontannami skłaniają do romantycznych spacerów. W muszli koncertowej wiosną i latem w niedzielne
i świąteczne popołudnia odbywają się imprezy kulturalne.
Największą atrakcją parku jest tężnia
solankowa. Ta budowla z drewna i tarniny
w kształcie dwóch połączonych ze sobą
wieloboków ma 320 m długości i 9 m wysokości. Solanka spływająca po gałązkach
tarniny tworzy wokół tężni leczniczy aerozol, wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia, chorób górnych
dróg oddechowych, tarczycy, schorzeń
alergicznych skóry. Wszyscy mogą bezpłatnie korzystać z tego cennego inhalatorium. Na całej długości tężni, rozbły-

W
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skującej wieczorami feerią barw, znajduje się taras widokowy. Ta część parku wykorzystywana jest też do organizacji koncertów i widowisk plenerowych, m.in. corocznego Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych.
Fot. KORNEL PAWŁOWSKI

Dywan kwiatowy w Parku Solankowym

Ciekawostką jest potwierdzony przez
archeologów fakt, że już w starożytności
na terenie współczesnego Inowrocławia
funkcjonowała pierwsza w Europie tężnia solankowa. W parku są również
Ogrody Papieskie powstałe w hołdzie
dla Jana Pawła II, honorowego obywatela
miasta, oraz aleja pamiątkowych drzew,
zasadzonych przez znakomitych gości
Inowrocławia, a także Ogrody Zapachowe. Niewątpliwe atrakcje stanowią termalny basen solankowy z wodą z inowrocławskich źródeł oraz pijalnia własnych wód mineralnych i piękna palmiarnia. Wszystko to powoduje, że park
solankowy i Inowrocław od lat zdobywają
wiele prestiżowych nagród w ogólnopolskich konkursach.

Inowrocław szczyci się także pierwszym w Polsce Instytutem Prymasa Józefa
Glempa oraz niezwykle ciekawą ekspozycją archeologiczną „Askaukalis Inowrocław”. Piękno inowrocławskich podziemnych złóż soli prezentuje stała wystawa solnictwa. Uwagę zwiedzających
przyciągają też: romańska Bazylika Mniejsza Imienia Najświętszej Maryi Panny
z oryginalnymi płaskorzeźbami i maskami oraz gotycki kościół farny pw. św. Mikołaja, w którym według kronikarza
Jana Długosza królowa Jadwiga przepowiedziała klęskę zakonowi krzyżackiemu.
Warto zwiedzić również centrum
miasta z secesyjną zabudową oraz rynek
z niezwykle oryginalną fontanną i pomnikiem patronki Inowrocławia – królowej Jadwigi. Na deptaku oprócz uroczych figurek żaczków znajduje się makieta klasztoru franciszkanów, świadczącego dawniej o wielkości i randze
miasta. Na amatorów mocniejszych wrażeń czekają: skate park, ścianka wspinaczkowa, park linowy i siłownia plenerowa, a także Aeroklub Kujawski i Yacht
Klub Polski Inowrocław. Każdy szybko się
przekona, że pobyt w Inowrocławiu nigdy nie jest czasem straconym.
Ewa Rapicka

Urząd Miasta
Inowrocławia
ul. Prezydenta Franklina
Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
fax 52 355 52 55
urzad@inowroclaw.pl
www.inowroclaw.pl
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GMINA ŁYSOMICE

Pałac Romantyczny w Turznie

mina Łysomice położona jest w województwie
kujawsko-pomorskim,
w powiecie ziemskim
toruńskim, i graniczy z miastem
Toruniem od jego północnej strony. Powierzchnia administracyjna
gminy wynosi 128 km kw. i obejmuje 14 sołectw skupiających 23
miejscowości, zamieszkałe przez
9485 osób (stan na 15.01.2015 r.).
Gmina jest bardzo dobrze usytuowana względem najważniejszych
tras komunikacyjnych kraju – autostrady A1, drogi krajowej nr 91
Gdańsk–Toruń–Łódź, drogi krajowej nr 10 Szczecin–Warszawa i nr Obserwatorium astronomiczne w Piwnicach
52 Poznań–Olsztyn oraz dróg wojewódzkich nr 552 i 553. Na terenie gminy zlokalizowany jest węzeł au- Oprócz nich prężnie działają także: Protostradowy „Turzno”, do którego budo- ducent Opakowań Tekturowych „STEX”
wane są lokalne drogi dojazdowe. Dobrze w Wytrębowicach, Firma Transportowa
rozwiniętą infrastrukturę komunikacyj- „JARKPOL” i salon samochodowy Mazną zapewniają także linie kolejowe (To- da w Łysomicach, Boniek – Meble w Paruń–Malbork).
powie Toruńskim, Tartak w Lulkowie
W strukturze gospodarczej gminy i wiele innych. Na terenie gminy Łysomice
dominuje rolnictwo, stanowiące główne jest zarejestrowanych obecnie blisko 600
źródło dochodów i utrzymania ludności, podmiotów gospodarczych.
przy czym coraz bardziej zauważalnie rozGmina jest przyjazna środowisku,
wija się przedsiębiorczość. W 2005 roku czego efektem są instalacje solarne zaw miejscowości Ostaszewo powstała Po- montowane w 609 domostwach w ramorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, mach projektu unijnego. Ponadto teren
skupiająca na swoim terenie wiele za- gminy jest w 70 proc. objęty systemem kakładów produkcyjnych. Obecnie są to nalizacyjnym, w 99,9 proc. systemem wom.in.: U.M.C. Poland sp. z o.o., Sohbi, Bo- dociągowym i w 20 proc. – gazem ziemryszew Tensho Poland, Apator, Kreis nym. Edukacja dzieci i młodzieży do poPack, Katarzynki Akcesoria Meblowe. ziomu gimnazjalnego odbywa się w pla-
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cówkach gminnych. Dzieci
od 3 do 5 lat mają do dyspozycji 2 pełnowymiarowe
przedszkola – w Papowie
Toruńskim i Łysomicach
oraz 5 filii przedszkolnych,
natomiast edukacja szkolna odbywa się w Zespole
Szkół nr 1 w Łysomicach
i nr 2 w Turznie (szkoła
podstawowa i gimnazjum)
oraz w Szkole Podstawowej
w Świerczynkach i Ostaszewie.
W granicach gminy
znajduje się malowniczo
położone Jezioro Kamionkowskie wraz z ośrodkiem
wypoczynkowym z bogatą
bazą gastronomiczno-handlową. Przez jej teren przebiega 5 szlaków turystycznych (dwa piesze i trzy rowerowe). Ponadto w Łysomicach działa Regionalna
Izba Historii i Tradycji, przybliżająca życie codzienne
mieszkańców ziemi chełmińskiej sprzed 100–150
lat. Gmina może poszczycić
się wieloma zabytkowymi
obiektami, m.in. kościołami
w Gostkowie, Papowie Toruńskim i Świerczynkach
oraz 9 pałacami. W Piwnicach znajduje się rezerwat
Las Piwnicki oraz Centrum
Astronomii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika – największy ośrodek astronomii
obserwacyjnej w Polsce.
Bardzo aktywnie działają na terenie gminy Łysomice organizacje pozarządowe. Dużą aktywnością społeczną wykazują się koła gospodyń wiejskich. Prężnie działają również Ochotnicze Straże Pożarne w Gostkowie, Kamionkach Dużych,
Turznie, Lulkowie i Papowie Toruńskim,
z których dwie ostatnie należą do Krajowego Systemu Ratownictwa.
I

Urząd Gminy
Łysomice
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
tel. 56 678 32 22
fax 56 678 35 05
sekretariat@lysomice.pl
www.lysomice.pl
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Fot. DARIUSZ BÓGDAŁ

Skępe z lotu ptaka

mina miejsko-wiejska Skępe
położona jest na terenie malowniczej Ziemi Dobrzyńskiej
w województwie kujawsko-pomorskim. Jej powierzchnia liczy 179
km kw., a zamieszkuje ją około 7,5 tys.
osób.
Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy miejscowości. Według pierwszej nazwa wzięła się od nieurodzajnych gleb,
które tutaj przeważają, a druga wersja
mówi, iż nazwa pochodzi od położenia
osady na kępie, wśród jezior.
Pierwotnie Skępe należało do rodu
Kościeleckich, którzy uzyskali w 1445
roku przywilej lokacyjny miasta na prawie magdeburskim. Niestety w 1867
roku, w wyniku represji carskich, miejscowość została pozbawiona praw miejskich. Efektem długoletnich starań władz
gminy z dniem 1 stycznia 1997 roku, po
130 latach, przywrócono miejscowości
status miasta. Obecnie Skępe jest jedną
z dynamiczniej rozwijających się miejscowości w regionie, czemu sprzyjają
posiadane walory przyrodnicze oraz historyczne, które czynią gminę niezwykle
atrakcyjną pod względem turystycznym.
O bogactwie przyrodniczym gminy
decyduje m.in. istnienie 7 jezior: Skępskie
Wielkie, Skępskie Małe i Święte (w granicach miasta) oraz Sarnowskie, Likieckie, Łąckie i Lubówieckie. Z Jeziora Likieckiego wypływa rzeka Mień, która
przecina swym korytem Ziemię Do-

G

58

brzyńską i stanowi jeden z dopływów Wisły. Ważnym elementem ubogacającym
gminę są kompleksy leśne, które zajmują prawie 40 proc. powierzchni ogólnej.
O niezwykłym bogactwie przyrodniczym
świadczą też liczne rezerwaty przyrody
występujące na terenie gminy, tj. Przełom
Mieni, Stary Zagaj oraz Torfowisko Mieleńskie. Dwa ostatnie zostały objęte
ochroną w ramach systemu Natura 2000.
Ponadto znaczna część gminy objęta jest
Strefą Chronionego Krajobrazu Jezior
Skępskich.
Na terenie miasta i gminy Skępe istnieje wiele zabytków, z których najcenniejszym jest Sanktuarium Maryjne z Cudowną Figurką Matki Bożej Skępskiej
sprzed 500 lat, przywiezioną do Skępego
z Poznania przez Zofię Kościelecką jako
dowód wdzięczności za łaskę uzdrowienia. Corocznie do Skępego z okazji odpustu, w dniach 7–8 września przybywają
tysiące pielgrzymów z terenu całego województwa, a nawet z różnych zakątków
kraju. W niewielkiej odległości od klasztoru znajduje się pozostałość puszczy
mazowieckiej zwana Borkiem. Centrum
Skępego stanowi prostokątny rynek, przy
którym zachowały się do dnia dzisiejszego
budynki o cechach barokowo-klasycznych
z II połowy XVIII i XIX wieku. Pośrodku
rynku znajduje się fontanna (gruntowanie odnowiona w latach 2010–2011),
w środku której umieszczony został odlew koziołka z brązu – jako symbol ubo-

giej przeszłości Skępego (dar miejscowych
rzemieślników). Na terenie gminy istnieją
pozostałości trzech prasłowiańskich grodzisk: Okop, Grzępa i Laluszka. Wśród zabytków zasługujących na uwagę turystów
warto wymienić także XVIII-wieczny
Zajazd pod Kasztanami, modrzewiowy
dwór – siedzibę leśnictwa, zabudowania
dworskie we Wiosce wraz z gorzelnią
z XIX wieku oraz młyn w Żuchowie w
przeszłości napędzany wodą, a także całą
gamę pomników przyrody. Obraz gminy
dopełnia zagospodarowanie turystyczne
w postaci placów zabaw, pomostu, ścieżek przyrodniczych oraz mnogości obiektów noclegowych i gastronomicznych.
Na obszarze miasta i gminy Skępe
każdy turysta, zarówno ten szukający spokoju, jak i ten pragnący aktywnie wypoczywać, znajdzie coś dla siebie i wywiezie stąd niezapomniane wrażenia oraz
wspomnienia, które będą skłaniać do
częstych powrotów.
I

Urząd Miasta
i Gminy w Skępem
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
tel. 54 287 85 20
fax 54 287 72 04
umig@skepe.pl
www.skepe.pl
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GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO

Panorama miasta

ąbrzeźno jest najpiękniejszym zakątkiem historycznej ziemi chełmińskiej.
Każdy, kto przekroczy progi miasta, znajdzie tu spokój. Urzecze go
też wyjątkowy klimat tego gościnnego kawałka Ziemi.
To wyjątkowe miejsce odkryto w czasach przedhistorycznych. Dlatego też
karty historii Wąbrzeźna zapisane są
licznymi wydarzeniami i wieloma legendami. Miasto to było odwiedzane
przez królów, dostojników Kościoła, znanych pisarzy, artystów i działaczy politycznych. Stąd wywodzą się: laureat nagrody Nobla W. Nernst, o. Bernard, olimpijczycy M. Freimut i M. Fularczyk oraz
sportowcy G. Knapp, K. Kudłacz, S. Rumniak, M. Kochański. To tutaj uruchomiono pierwszą w Polsce kolej elektryczną i to tutaj pisze Aleksandra Bacińska, o której mówią „druga Osiecka”.
Wąbrzeźno, położone między trzema jeziorami i zatopione w zieleni, jest
idealnym miejscem do odpoczynku. Dysponuje bogatą bazą rekreacyjno-sportową, gastronomiczną, handlową, usługową i medyczną. Tym, którzy chcieliby spędzić tu weekend, hoteliki oferują wygodne
pokoje. Godnymi polecenia są plaża nad
Jeziorem Zamkowym, kryta pływalnia,
miejsca do paintballa i squasha oraz kręgielnia. Przez miasto ciągną się ścieżki rowerowe i spacerowe, przy których są
m.in. punkty widokowe i przyrządy fitness. Jeziora, bogate w różne gatunki ryb,
są idealną ofertą dla wędkarzy, a okoliczne
lasy, w których można zbierać grzyby
i owoce leśne oraz podpatrywać życie
zwierząt – są atrakcją dla miłośników
przyrody i „polowań” z aparatem foto-
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graficznym. W mieście są
nowe boiska, biblioteka z bogatym księgozbiorem, dom
kultury z ciekawą ofertą i prężnie działające organizacje.
Wąbrzeźno należy do najstarszych miejscowości Pomorza Gdańskiego. Prawa miejskie uzyskało w 1246 roku. Do
dzisiaj zachowało swój histoZachód słońca nad Jeziorem Zamkowym
ryczny układ urbanistyczny.
Odnaleźć w nim można elementy z XIII–XIV wieku, w tym wybu- i nowoczesne drogi, obwodnicę i dojazd
dowany w latach 1323–1349 kościół do autostrady. Dogodne warunki komuśw. ap. Szymona i Judy Tadeusza, dzisiaj nikacyjne spowodowały, że miasto może
też Sanktuarium Matki Bożej Brzemien- być bazą wypadową do dużych aglomenej. Znajdują się w nim cudowny obraz racji. Od Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza
Matki Bożej Brzemiennej z XVII wieku dzieli je zaledwie kilkadziesiąt kilometrów,
oraz figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, a dzięki autostradzie dojazd do Gdańska
przeniesiona z kaplicy zamkowej. Warte zajmuje 1,5 godz.
zobaczenia są również: kościół Matki
Wąbrzeźno to również dobre miejsce
Bożej Królowej Polski z 1836 roku, w któ- dla biznesu. Tu tworzone są specjalne strerym znajdują się cenne dzieła sztuki sa- fy ekonomiczne i kładzie się nacisk na syskralnej z okresu XVI–XIX wieku; ruiny tematyczny rozwój infrastruktury, niezamku biskupów chełmińskich; budynek zbędnej do prawidłowego funkcjonowasądu wraz z willą i ogrodem; kamienice nia gospodarki.
z oficyną przy ul. 1 Maja 38 i Placu Jana
Wąbrzeźno to miejsce atrakcyjne dla
Pawła II 22; ratusz; pastorówka; gmachy turystów, przedsiębiorców i inwestorów
liceum, starostwa i gimnazjum przy – dlatego zasługuje na określenie: Wąul. Wolności.
brzeźno – przyjazne wody.
I
Miasto ma piękny odrestaurowany
rynek, na którym królują dwie jaszczurUrząd Miasta
ki, będące symbolem założonego tu
Wąbrzeźno
w 1397 roku stowarzyszenia rycerstwa
ul. Wolności 18
ziemi chełmińskiej. Klimat rynku tworzą
87–200 Wąbrzeźno
secesyjne kamienice. Latem zatopiony
tel. 56 688 45 00
w kwiatach, zimą ozdobiony iluminacjafax 56 688 27 48
mi świetlnymi, jest miejscem, w którym
umwabrzezno@torun.home.pl
chętnie zatrzymują się wszyscy.
www.wabrzezno.com
Wąbrzeźno ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę, wyremontowane
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Fot. ANDRZEJ SKOWROŃSKI

Ratusz Staromiejski

TORUŃ
erła Północy – tak nazywany jest
Toruń, miejsce urodzin najsłynniejszego polskiego astronoma,
Mikołaja Kopernika. Dzięki swoim atrakcjom jest jednym z najchętniej
odwiedzanych przez turystów miast polskich.
Toruń przyciąga autentyzmem średniowiecznej i renesansowej, niezniszczonej przez ponad 700 lat starówki,
wpisanej w 1997 roku na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Miasto jest idealnym
miejscem pobytu na trasach turystycznych wiodących na Mazury, Pojezierze
Brodnickie i Drawsko-Pomorskie, Kaszuby i polskie wybrzeże. Rocznie jest od-
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Krzywa wieża

Fot. MAŁGORZATA LITWIN

wiedzane przez około 1,5 mln turystów.
Wszyscy wyjeżdżają stąd z paczkami najsłynniejszych polskich ciastek – toruńskich pierników, których tradycja wypieku przetrwała do naszych czasów.
Ozdobą miasta jest Ratusz Staromiejski, jedna z najbardziej monumentalnych miejskich budowli gotyckich
z XIII wieku w Europie, a także dom Mikołaja Kopernika i trzy kościoły średniowieczne: katedra św. Janów, św. Jakuba
i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (tu znajduje się mauzoleum królewny Anny Wazówny).
Wszyscy turyści obowiązkowo badają stan odchylenia od pionu Krzywej
Wieży. Po kilkugodzinnym spacerze po

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Fot. DANIEL PACH

Toruńska starówka i Bydgoskie Przedmieście

uliczkach otoczonej średniowiecznymi
murami starówki goście odpoczywają
w letnich ogródkach na toruńskim bulwarze wiślanym: przed sobą mają królową polskich rzek, a za plecami najpiękniejszą w Polsce panoramę rzeczną zabytkowego miasta ze wspaniałą nocną iluminacją.
Toruń – jak każde miasto z bogatą historią – ma swoje magiczne miejsca. Turyści i torunianie wskazują na zaułek opodal Krzywej Wieży, łuki między kamienicami ul. Ciasnej, rozległy Bulwar Filadelfijski, cały obieg Rynku Staromiejskiego, zawsze tłumną ul. Szeroką, przytuloną do starówki Dolinę Marzeń. Do toruńskich klimatów należą także tradycyjne spotkania pod pomnikami grającego
na skrzypcach Flisaka oraz Mikołaja Kopernika – tego, który „wstrzymał Słońce
i ruszył Ziemię”.

W samym sercu starówki, w dawnym
budynku miejskiej gazowni, znajduje się
toruńskie Planetarium – jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów
miejsc w Toruniu. Charakterystyczna
półkolista kopuła Planetarium – najnowocześniej wyposażonego technicznie
w Polsce – jest magnesem przyciągającym
ponad 150 tys. widzów rocznie. W położonych w pobliżu miasta Piwnicach znajduje się natomiast uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, a w nim największy w Polsce ośrodek astronomii
obserwacyjnej z monumentalnym radioteleskopem.
W każdym roku Toruń staje się miastem bacznie obserwowanym przez polskich maturzystów. Dla tych, którzy zdobędą uniwersyteckie indeksy, miasto staje się przez pięć lat drugim domem.
W mieście działa kilka wyższych uczelni,

w tym największa i najsłynniejsza – Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Toruń wabi także swoim bogatym życiem kulturalnym. Odbywają się tutaj prestiżowe imprezy, m.in. Festiwal Teatralny „Kontakt”, Międzynarodowy Festiwal
Filmowy „Tofifest”, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki czy „Bella Skyway Festival”,
którego zeszłoroczna edycja przyciągała
do miasta kilkadziesiąt tysięcy gości
dziennie.
I

Urząd Miasta
Torunia
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. 56 611 87 38
fax 56 655 58 11
www.facebook.com/miastotorun
www.torun.pl
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Marszałek:

Sławomir Sosnowski

Wojewoda:

Wojciech Wilk

Powierzchnia województwa:

25 122 km kw.

Ludność ogółem:

2156 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

85,8 osób/km kw.

Liczba powiatów:

24, w tym 4 grodzkie i 20 ziemskich

Liczba miast:

43

Liczba gmin:

213, w tym 20 miejskich, 170 wiejskich, 23 miejsko-wiejskie

Stopa bezrobocia:

14,4 proc.
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Fot. RENATA WOJCIECHOWSKA

POWIAT
PUŁAWSKI

Fot. ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁAWACH

Kazimierz Dolny

owiat puławski, usytuowany
w zachodniej części województwa lubelskiego, jest wspólnotą
terytorialną i samorządową 11
gmin o łącznej powierzchni 930 km kw.,
liczącą 115 tys. mieszkańców.
Interesujące warunki geoprzyrodnicze, w tym obecność dwóch dużych rzek
– Wisły i Wieprza, rozległe pola i łąki, liczne wąwozy lessowe, wreszcie bogactwo
lasów, stanowią doskonałą bazę dla rozwoju rolnictwa i turystyki, a także ostoję dla różnorodnych gatunków flory i fauny. Obok powszechnie znanych miejscowości, takich jak nadwiślańskie Puławy,
Kazimierz Dolny i Janowiec, a także
uzdrowisko Nałęczów, w powiecie wciąż
przybywa nowych atrakcji, wydarzeń,
produktów tradycyjnych oraz usług przyciągających uwagę wymagających konsumentów. Oznakowane i przygotowane
trasy piesze i rowerowe, jazda konna, spływy kajakowe oraz stoki narciarskie, w otoczeniu bogatej oferty hotelowo-gastronomicznej, spełniają kryteria wysokiej jakości produktów turystycznych, a tym samym składają się na doskonałe warunki
do wypoczynku i rekreacji.
Aktualnie trwają prace nad marką gospodarczą ziemi puławskiej, która ma się
przyczynić do uzyskania przewagi konkurencyjnej w oparciu o inteligentne
specjalizacje regionu. Bezrobocie w powiecie ma stosunkowo niski poziom
– około 10 proc., a młodzi specjaliści, wykształceni w znakomitych szkołach zawodowych, stanowią poszukiwaną kadrę dla przemysłu i usług. Dodatkowym impulsem i wsparciem dla wzmoc-
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nienia rozwoju obszarów wiejskich okazał się Fundusz Szwajcarski, w ramach
którego od 2011 roku zainwestowano
w powiecie puławskim ponad 11 mln zł,
przeznaczonych na przekształcenie gospodarczej struktury wsi i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wspieranie
oryginalnych inicjatyw mieszkańców czy
finansowanie infrastruktury z zakresu
agroturystyki i obsługi ruchu turystycznego.
Konsekwentnie rozwijane są instrumenty wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej, prowadzące
do integracji, wyrównywania szans oraz
włączania grup zagrożonych wykluczeniem do życia społecznego i zawodowego.
W powiecie panuje dobry klimat społeczny – lokalne środowiska są przedsiębiorcze, bardzo aktywne w działaniach
o charakterze obywatelskim, jak również
w realizacji różnorodnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i artystycznych.
Dzięki temu z zaangażowaniem włączają się w zachowanie unikatowego dorobku, rozwijają tożsamość i poczucie
wspólnoty. Ważnym ogniwem życia
w środowiskach wiejskich są prężnie
działające jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej. Wyrazem szerokiej perspektywy w zarządzaniu powiatem, chęci wymiany doświadczeń, dzielenia się dorobkiem społecznym i kulturowym, jest
nawiązanie przez samorząd powiatowy
w 2013 roku partnerstwa z mołdawskim rejonem Criuleni, który znajduje się
na początku drogi do demokratyzacji życia i wolnej gospodarki.

Tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle”

W stolicy powiatu działa 5 instytutów
naukowo-badawczych realizujących ważne dla polskiej gospodarki zadania z zakresu rolnictwa, weterynarii i zwalczania
bioterroryzmu. Dzięki starannie przestrzeganej odpowiedzialności w biznesie
i realizowanej filozofii proekologicznej
„zielonego” wymiaru powiatu nie zakłóca działalność przemysłowa, reprezentowana przede wszystkim przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA – największego pracodawcę, a zarazem nowoczesną firmę zaangażowaną społecznie,
ambasadora ziemi puławskiej na całym
świecie.
I

Starostwo Powiatowe
w Puławach
Al. Królewska 19
24-100 Puławy
tel. 81 886 11 00
fax 81 866 11 79
starostwo@pulawy.powiat.pl
www.pulawy.powiat.pl
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POWIAT ZAMOJSKI
w zbiornikach wodnych w Nieliszu, Krasnobrodzie, Zwierzyńcu czy Jacni. A na miłośników
sportów zimowych czekają roztoczańskie stoki w Szczebrzeszynie, Krasnobrodzie i Jacni. Istnieje możliwość wypożyczenia
sprzętu pływackiego, rowerowego, narciarskiego.
Aby przybliżyć gościom powiatową kulturę i tradycję, organizowane są liczne imprezy
cykliczne, tj. Jarmark Kiliana
w Skierbieszowie, Zamojskie Dni
Folkloru w Zwierzyńcu, Ogólnopolskie Święto Kwiatu Tytoniu
„Tytoniaki” w Nieliszu czy rekonstrukcja Bitwy pod Komarowem (Święto Kawalerii Polskiej).

Ostoja konika polskiego w Zwierzyńcu

owiat zamojski położony jest na
Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu.
Jego północna część obejmuje
Działy Grabowieckie – kredowy
garb pokryty lessem. Urozmaicona rzeźba terenu, pokryta często lasami, tworzy
niezwykle malownicze krajobrazy. Środkowy obszar powiatu rozciąga się na terenie Padołu Zamojskiego – obniżenia pomiędzy Działami Grabowieckimi na północy, a Grzędą Sokalską na południu
i Roztoczem na zachodzie. Południowa
i zachodnia część powiatu położona jest
na Roztoczu. Największa rzeka Zamojszczyzny – Wieprz dzieli Roztocze na zachodnie (lessowe z licznymi wąwozami)
i środkowe (wapienno-piaskowe).
Dla ochrony pięknych krajobrazów,
unikalnej fauny i flory w 1974 roku powołano Roztoczański Park Narodowy
(8481,76 ha) z obszarami objętymi ochroną ścisłą. Występuje tu około 100 gatunków rzadkich roślin, a prawnie chronionych jest 40. Z kolei nad stawem „Echo”
założono ostoję koników polskich – potomków dzikich tarpanów.
Aktywne zwiedzanie powiatu ułatwiają liczne znakowane szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, jeździeckie, kajakowe. Oprócz bogactwa w postaci zróżnicowanego krajobrazowo terenu z unikalnym ekosystemem powiat zamojski to
tradycje kulturowe oraz skarbnica cennych i unikalnych zabytków, spadek bogatej historii. W rejestrze znajdują się 82
obiekty sztuki. Należą do nich budownictwo sakralne, dwory, pałace, parki,
cmentarze, zespoły pałacowo-parkowe
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Barokowy kościółek w Zwierzyńcu

oraz liczne kapliczki przydrożne, w tym
specyficzne dla regionu tzw. domkowe.
Wśród najciekawszych zabytków warto
wymienić: Zespół Pałacowo-Parkowy Zamoyskich w Klemensowie, barokowy
kościół pw. Jana Nepomucena na wyspie
w Zwierzyńcu z połowy XVIII wieku z niezwykłymi malowidłami Łukasza Smuglewicza, Zespół Klasztorny Bernardynów
z końca XVII wieku w Radecznicy, Zespół
Pałacowy w Ruskich Piaskach z 1906
roku. A kto tęskni do lat dziecięcych musi
koniecznie odwiedzić chrząszcza w Szczebrzeszynie, który nadal „brzmi w trzcinie”
(wiersz „Chrząszcz” Jan Brzechwa).
Zamojszczyzna, w tym powiat zamojski, jest regionem, który posiada naturalne predyspozycje i walory do rozwoju
różnorodnych form turystyki, między
innymi agro- i ekoturystyki. Na turystów
czekają atrakcje o każdej porze roku. Dla
przebywających w powiecie zamojskim
organizowane są: jazdy konne, spływy kajakowe, kuligi. Latem można popływać

Bazę noclegową powiatu (o łącznej
liczbie ponad 2500 miejsc noclegowych)
stanowią liczne ośrodki wypoczynkowe,
pensjonaty, campingi, schroniska młodzieżowe i kwatery agroturystyczne. Dużymi ośrodkami turystyczno-wypoczynkowymi są Krasnobród i Zwierzyniec.
Poza tym na terenie powiatu można korzystać z obiektów noclegowych (hoteli,
moteli i zajazdów) m.in. w Nieliszu,
Szczebrzeszynie, Płoskiem, Kalinowicach i Łabuńkach.
I

Starostwo
Powiatowe
w Zamościu
ul. Przemysłowa 4
22-400 Zamość
tel. 84 530 09 00
fax 84 530 09 86
starostwo@powiatzamojski.pl
www.powiatzamojski.pl
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MIASTO KRASNYSTAW
rasnystaw to miasto powiatowe w województwie lubelskim,
położone nad rzeką Wieprz.
Znajduje się w odległości
55 km od Lublina i około 30 km od Zamościa i Chełma. Miasto zamieszkane
przez blisko 20 tys. osób zajmuje powierzchnię ponad 4 tys. ha.
Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Krasnystaw jest jednym
z miast najefektywniej wykorzystujących
środki unijne. Dzięki ponad 57 mln zł
z funduszy europejskich prężnie się rozwija, czego efektem są liczne inwestycje,
m.in.: nowoczesny stadion i Centrum
Sportowo-Rekreacyjne, zrewitalizowana
starówka, odnowione placówki oświatowe z dobrym zapleczem, Krasnostawski
Dom Kultury, który zyskał nowe oblicze,
oraz uporządkowana gospodarka wodnościekowa.
Miasto jest doceniane za konsekwentny rozwój, wykorzystanie środków zewnętrznych, wysokie wskaźniki
poziomu edukacji oraz odnowione szkoły z kompleksami obiektów sportowych.
Przejawia się to w licznych nagrodach
i wyróżnieniach oraz czołowych pozycjach
uzyskiwanych w rankingach najlepszych
samorządów w Polsce.
Krasnystaw z biegiem lat staje się
miastem coraz bardziej przyjaznym mieszkańcom i gościom z całej Polski. Od po-

Fot. BARTŁOMIEJ CHUDZIK (2)
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Panorama miasta

nad 40 lat odbywają się tu dożynki
chmielowe, zwane Chmielakami, których najważniejszym punktem jest największy w Polsce Konsumencki Konkurs Piw. Przez 3 dni miłośnicy piwa i dobrej zabawy zjeżdżają tu z całego kraju
i zagranicy. W 2013 roku wydarzenie
zdobyło tytuł „Najlepszego Produktu Turystycznego Polski”, potwierdzony certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, a w 2014 roku nagrodę Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w kategorii

Wydarzenie Kulturalne Roku Województwa Lubelskiego.
Krasnystaw to również ciekawa historia i jej liczne ślady. Niedaleko rynku
znajdują się: zabytkowy kościół św. Franciszka Ksawerego, dawne kolegium jezuickie, pałacyk biskupi, seminarium
duchowne i wikariat. Krasnystaw stawia
też na ekologię. W 2003 roku miasto zdobyło tytuł „Gminy Przyjaznej Środowisku”, a w 2007 roku zostało „Mecenasem
Polskiej Ekologii”.
I

Fontanna na rynku miejskim

Urząd Miasta
Krasnystaw
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 21 57
fax 82 576 23 77
miasto@krasnystaw.pl
www.krasnystaw.pl
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GMINA WŁODAWA
mina Włodawa to jeden z najpiękniejszych obszarów nizinnych w Polsce i niewątpliwie
jedno z najpiękniejszych miejsc
w Europie. Znajduje się ona na styku granicy Polski, Białorusi i Ukrainy. O jej
atrakcyjności krajobrazowej decydują malownicze jeziora, duże kompleksy leśne
oraz Dolina Bugu z naturalnie meandrującą rzeką.
Perłą gminy jest Jezioro Białe. Wody
jeziora posiadają I klasę czystości oraz wysoki poziom – nawet do 4,5 m – przezroczystości. Osobliwością jest zawartość
w wodzie srebra oraz zaleganie pod dnem
jeziora krystalicznie czystych wód polodowcowych, które zasilają jeziora z siedmiu źródeł. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają tu do dyspozycji szlaki piesze i rowerowe. Mogą również podziwiać
przyrodę na huculskim grzbiecie lub z kajaka, podczas spływu rzeką Bug lub Włodawką. Niewątpliwie wędkarze będą zadowoleni z obfitości połowu w czystych
jeziorach i rzekach, a grzybiarze ze szczodrości poleskich lasów.
Walory gminy tworzy również jej historia, odzwierciedlona w kulturze ma-
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Rzeka Bug
Jezioro Białe w Okunince

terialnej i duchowej. Na uwagę zasługuje wieś Różanka, imienniczka Róży Zamoyskiej, gdzie koniecznie należy zobaczyć park i kompleks zabudowań folwarcznych oraz kościół neogotycki fundacji Zamoyskich. Nie można również
ominąć wsi Orchówek, a w niej późnobarokowego kościoła poaugustiańskiego
z cudownym wizerunkiem Matki Bożej
Pocieszenia, do którego corocznie pielgrzymują tysiące wiernych.
Równie urokliwe są wsie zatopione
wśród lasów: Żłobek, Wołczyny i Sobibór.
Ten ostatni był świadkiem zagłady milionów niewinnych istnień. Właśnie tu,
w pobliżu stacji kolejowej, w 1942 roku

hitlerowcy założyli obóz zagłady Żydów.
Obecnie miejsce to upamiętnia Muzeum
Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady
w Sobiborze. Obszar gminy zachwyca
wciąż obecną wielokulturowością oraz
czaruje nadbużańskim folklorem, w którym pomimo upływającego czasu można
poczuć ducha minionych lat.
I

Urząd Gminy
Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
22-200 Włodawa
tel. 82 572 12 34
fax 82 572 12 34
kancelaria@gmina-wlodawa.pl
www.gmina-wlodawa.pl

GMINA KRZYWDA
ła paraﬁalnego jest babka Sienkiewicza – Teresa z Lelewelów Cieciszowska. Warte zobaczenia są także
zabytkowe dworki wraz z parkami
w Krzywdzie, Radoryżu Smolanym
i Anielinie, kościół
Centrum Kultury i Integracji
w Radoryżu KoSpołecznej w Krzywdzie
ścielnym, malowniczy krajobraz
mina Krzywda,
dolinny Małej Bystrzycy i Okrzejpołożona w północno-zachodniej
ki oraz Sanktuarium Pana Jezusa
części wojewódzMuzeum Henryka Sienkiewicza w Woli
twa lubelskiego, jest jedną
Ukrzyżowanego
Okrzejskiej
z 11 gmin powiatu łukoww Szczałbie wraz
ze źródełkiem, z
skiego. Typowo rolniczy obszar posiada dość duży potencjał przy- którego woda jest uważana za cudowną.
rodniczy, krajobrazowy i kulturowy, wa- Na terenie gminy znajdują się pomniki
runkujący rozwój różnych form turystyki. przyrody, stwierdzono też występowanie
Na jej terenie znajduje się wiele ciekawych gatunków objętych całkowitą ochroną.
Samorząd gminny nie ustaje w staramiejsc, które warto poznać. Chlubą gminy jest Wola Okrzejska – miejsce urodzin niach, by mieszkańcy dobrze czuli się
Henryka Sienkiewicza z poświęconym w swoim lokalnym środowisku i utożsamu muzeum oraz Okrzeja, gdzie społe- miali się z nim. Aby ten cel osiągnąć, kreuczeństwo w hołdzie dla noblisty usypało je jej pozytywny wizerunek, dbając o eskopiec i ufundowało pomnik w formie po- tetykę i prowadząc inwestycje przyjazne
piersia. Fundatorem miejscowego kościo- społeczeństwu, które służą poprawie wa-
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runków życia i stworzeniu atrakcyjnej
oferty spędzania wolnego czasu.
Korzystne warunki klimatyczne i glebowe oraz odpowiednie ukształtowanie powierzchni są czynnikami zachęcającymi do
inwestowania w regionie. Władze gminy
Krzywda od lat pracują nad tym, by stworzyć jak najlepsze warunki dla mieszkańców i inwestorów. Aby sprostać potrzebom rozwijającego się społeczeństwa,
gmina skutecznie pozyskuje fundusze
krajowe i unijne na budowę oraz modernizację infrastruktury komunikacyjnej,
technicznej i społecznej. Dogodność połączeń komunikacyjnych, zarówno kolejowych, jak i drogowych, to również czynnik, który zachęca do inwestowania na terenie Krzywdy.
I

Urząd Gminy
Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel. 25 755 10 06
fax 25 755 10 61
sekretariat@gminakrzywda.pl
www.gminakrzywda.com
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Marszałek:

Elżbieta Anna Polak

Wojewoda:

Katarzyna Osos

Powierzchnia województwa:

13 988 km kw.

Ludność ogółem:

1021 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

73 osoby/km kw.

Liczba powiatów:

14, w tym 2 grodzkie i 12 ziemskich

Liczba miast:

42

Liczba gmin:

83, w tym 9 miejskich, 41 wiejskich, 33 miejsko-wiejskie

Stopa bezrobocia:

15,7 proc.
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MIASTO ŻAGAŃ
Fragment murów miejskich i dawnego opactwa augustianów (wpisane na listę Pomników Historii) – widok od strony Pl. Gen. Maczka

agań, położony w województwie
lubuskim, jest miastem, którego
charakter wyznaczały ważne dla
losów całej Europy wydarzenia,
przedsiębiorczy mieszkańcy i otwartość na
zmiany.
Z jednej strony możemy mówić o Żaganiu jako zapleczu Berlina sprzed laty,
a z drugiej – jako o mieście aktywnym,
przyjaznym i bogatym historycznie. O historii miasta przypomina wspaniały książęcy dwór żagański, gdzie odbywały się
spotkania największych osobistości ówczesnej Europy. To tu spotykali się i wspólnie rozwiązywali problemy Napoleon,
cesarz Rosji Aleksander I, Bironowie,
Talleyrandowie. Tu mieszkał i pracował
Johannes Kepler. To w Żaganiu doszło
do wielkiej ucieczki lotników alianckich
z obozu hitlerowskiego. Na bazie tego wydarzenia powstała wielka hollywoodzka
produkcja „The Great Escape”.
Do turystycznych atrakcji Żagania, zachęcających do zwiedzania miasta, należą takie perełki, jak Pałac Książęcy
(www.palacksiazecy.pl) wraz z otaczającym go parkiem, Muzeum Obozów Jenieckich, Centrum Tradycji Polskich Wojsk
Pancernych czy wpisany na listę Pomników Historii Zespół Poaugustiański.
Ostatnie lata stanowiły dla Żagania
okres szczególnie intensywnego rozwoju
i licznych inwestycji, dzięki którym miasto wciąż pięknieje i systematycznie zapewnia mieszkańcom coraz lepsze warunki do życia. Nie bez znaczenia dla przyszłości miasta była podjęta w styczniu bieżącego roku decyzja ministra obrony narodowej o wyborze Żagania jako bazy dla
119 czołgów Leopard. Wiąże się to nie tylko z 2,5 tys. nowych etatów w 34. Bry-
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Pałac Książęcy

gadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu,
lecz także ze wzrostem popytu na usługi i towary, nowymi inwestycjami mieszkaniowymi i infrastrukturalnymi oraz rozwojem oświaty i oferty kulturalnej. Na to
wszystko Żagań jest dobrze przygotowany, bo to twarde miasto, w którym bije
pancerne serce Polski.
I

Urząd Miasta
Żagań

Johannes Kepler spędził w Żaganiu ostatnie dwa
lata życia. Pomnik astronoma na szlaku Śladami
Johannesa Keplera

Plac Słowiański 17
68-100 Żagań
tel. 68 477 10 40
fax 68 477 10 17
info@um.zagan.pl
www.um.zagan.pl
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getyki Odnawialnej. Pochodną wspierania nowoczesnych rozwiązań jest stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach
i wzmocnienie ich potencjału innowacyjnego.
Oprócz inwestycji nakierowanych na innowacje
spora część funduszy LRPO
została przeznaczona na
tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego. Chodzi tutaj przede wszystkim
o infrastrukturę drogową
(obwodnice miast, dojazdy
do stref gospodarczych), infrastrukturę Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost.

Październik 2013 roku – transgraniczna inauguracja roku akademickiego i historyczny przemarsz
przez most w Słubicach prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i prezydenta Niemiec Joachima Gaucka oraz szefów regionów przygranicznych – marszałek województwa lubuskiego
Elżbiety Polak i premiera Brandenburgii Dietmara Woidke. Dzięki programowi operacyjnemu
Polska-Brandenburgia w regionie lubuskim zrealizowano z niemieckimi partnerami 94 projekty
na 124 mln euro

amorząd województwa lubuskiego postawił na rozwój gospodarczy oparty na wiedzy. To jeden z celów strategicznych regionu. Fundusze europejskie, które kiedyś się skończą, muszą być zainwestowane w sposób zrównoważony i muszą
przynieść wartość dodaną, choćby w postaci zwiększenia wpływów podatkowych do budżetu województwa. To dlatego w Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego do 2020 roku zostały zapisane cztery cele strategiczne: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, wysoka dostępność transportowa i teleinformacyjna, społeczna i terytorialna
spójność regionu, region efektywnie zarządzany. To tym celom jest podporządkowana działalność samorządu województwa.
Ale nie wystarczy mieć cel, trzeba jeszcze wiedzieć, jak ten cel osiągnąć. – Mamy
strategię, mamy cel, mamy plan i mamy
kasę, by ten plan realizować – mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Jednym z najważniejszych
wyzwań, przed jakimi stanął zarząd województwa, było sprawne i efektywne wy-
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Od ponad 20 lat w Lubuskiem odbywa się najpiękniejszy festiwal świata – Przystanek Woodstock.
Woodstockowicze dobrze czują się w regionie lubuskim, który jest najbardziej otwartym i tolerancyjnym
regionem w Polsce, co potwierdzają badania Uniwersytetu Jagiellońskiego

korzystanie funduszy europejskich. W realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 region lubuski zajął II miejsce w Polsce, zawarto ponad 970 umów na kwotę 2 mld zł.
Z tego tytułu w 2011 roku do województwa trafił bonus finansowy w kwocie ponad 55 mln euro. Te dodatkowe środki zostały przeznaczone na projekty badawcze,
nowoczesne technologie, projekty innowacyjne.
Efekty wykorzystania tych środków
są widoczne w całym województwie.
W Nowym Kisielinie powstał Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Nowej Soli utworzono
Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior. W Kalsku funkcjonuje już
Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń
Agrotechnicznych, w Stanowicach Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-Innowacje”, w Sulechowie Centrum Ener-

Ponadto zmodernizowano wiele odcinków linii kolejowych, co pozwoliło uruchomić od grudnia 2013 roku bezpośrednie połączenie obu stolic województwa: Gorzowa i Zielonej Góry.
Żeby sprostać wymogom nowoczesnej
gospodarki, konieczne było również wykonanie długo oczekiwanych projektów
w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Chodzi tu zwłaszcza o projekt
„Szerokopasmowe Lubuskie”, który dotyczył budowy sieci światłowodowej,
niezbędnej do zapewnienia dostępu do Internetu mieszkańcom terenów wiejskich
i małych miasteczek. Objął on 329 miejscowości na terenie całego województwa
i ponad 1400 km szerokopasmowej sieci
internetowej.
Dobre zaprogramowanie rozwoju,
trafnie zdiagnozowana sytuacja regionu
oraz działanie w zgodzie z zapisami strategii rozwojowych – to wszystko zaowo-
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Przekształcenie szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, jednego z najbardziej zadłużonych w Polsce, to przykład determinacji samorządu województwa lubuskiego pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Polak. W 2013 roku rozwiązano historyczny problem, dbając przy tym o bezpieczeństwo zdrowotne Lubuszan

cowało inwestycjami publicznymi, których efekty dają się mierzyć konkretnymi wskaźnikami gospodarczymi.
Przez cały 2014 rok stopa bezrobocia
w Lubuskiem systematycznie spadała.
Według danych GUS w końcu września
2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych (47,4 tys. osób) oraz stopa bezrobocia (12,8 proc.) ukształtowały się na
najniższym poziomie od ponad 6 lat.
W 2013 roku lubuskie firmy odnotowały większą niż przed rokiem dynamikę
wzrostu przychodów z działalności gospodarczej w stosunku do kosztów uzyskania przychodów, odnotowano też
wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie
województwa lubuskiego o 25 proc. w relacji do poprzedniego roku.
Od 2010 roku zwiększają się wpływy
z tytułu udziału w podatku CIT do budżetu województwa. W 2013 roku wzrost
tych wpływów wyniósł 10,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Widać więc, że obrany przez samorząd
województwa kurs na gospodarkę oraz na
tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju gospodarczego, przynosi wymierne
efekty. Przejawiało się to nie tylko realizacją inwestycji publicznych, ale także
bezpośrednim wsparciem z funduszy europejskich dla firm, zwłaszcza małych
i średnich przedsiębiorstw, które są głównym filarem lubuskiej gospodarki. Tylko

w ramach LRPO do beneficjantów trafiło ponad 636 mln zł na rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność
regionu, a 466 mln zł trafiło na rozwój
przedsiębiorczości w regionie.
Do ważnych zadań podejmowanych
przez samorząd regionu należy także
wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego
poprzez odpowiednie ukierunkowanie
inwestycji oraz współpracę z ośrodkami
akademickimi. Dzięki tej współpracy
w październiku 2014 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim został uruchomiony wydział prawa i administracji, na
którym kształci się 590 studentów.
Pierwszy nabór na kierunek lekarski ma
się rozpocząć w 2015 roku, a odpowiednie dofinansowanie na ten cel zostało zapisane w budżecie województwa
lubuskiego. Samorząd wspiera także
projekt utworzenia Akademii Gorzowskiej.
Województwo lubuskie leży na polsko-niemieckim pograniczu, dzięki czemu korzysta także z funduszy transgranicznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Chodzi o Program
Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Polska – Brandenburgia oraz Polska – Saksonia. W latach 2007–2013 z polsko-brandenburskiego obszaru wsparcia,
w regionie zrealizowano z niemieckim
partnerami 94 projekty na kwotę 124 mln
euro. Natomiast z polsko-saksońskiego

obszaru wsparcia w tym samym okresie
udało się zrealizować 146 projektów na
sumę 99 mln euro.
W nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej, sięgającej roku 2020,
władze regionu stoją przed kolejną szansą, ale i kolejnymi wyzwaniami, wynikającymi ze sprawnego aplikowania
o fundusze europejskie i ukierunkowania
ich w taki sposób, by przyniosły efekty podobne, jak dotychczas. Tymi efektami są
szybujące wskaźniki gospodarcze regionu oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Dobre wskaźniki gospodarcze
podnoszą atrakcyjność inwestycyjną województwa i poprawiają sytuację na lokalnym rynku pracy, natomiast jakość życia ma decydujące znaczenie z punktu widzenia migracji młodego pokolenia do
większych ośrodków miejskich i zatrzymania niekorzystnych trendów demograficznych.
I

Urząd Marszałkowski
Województwa
Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68 456 52 00
fax 68 456 52 96
kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl
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GMINA ŚWIDNICA
mina Świdnica leży w południowej części województwa
lubuskiego, a w jej skład
wchodzi 11 miejscowości,
z których największa jest Świdnica. Na
160,8 km kw. zameldowanych jest ponad
6300 osób. Atutem gminy jest konsekwentna realizacja „Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Świdnica
k. Zielonej Góry na lata 2010–2020”
oraz działalność związana z wykorzystaniem środków z UE. Od 2010 roku
gmina pozyskała na inwestycje około
20 mln zł ze środków zewnętrznych. Najważniejsze zrealizowane projekty to
skanalizowanie i zwodociągowanie gminy, wybudowanie hali sportowej, termomodernizacja szkół z wykorzystaniem OZE oraz budowa zbiornika wodnego. Za swoją pracę i osiągnięcia samorząd kilka razy w roku jest doceniany w różnych rankingach. W 2014 roku
gmina Świdnica zajęła I miejsca wśród
gmin wiejskich w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategoriach Najlepszy Samorząd X-lecia oraz Najlepszy Samorząd
2014. Gmina zdobyła też II miejsce w kategorii Innowacyjna Gmina.

G

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się ulokować
firmę na terenie gminy Świdnica, gdzie inwestorzy mogą
liczyć na doradztwo prawne
i ekonomiczne, promocję i szereg ulg, np. obniżenie stawek
podatku od nieruchomości lub
zwolnienie z podatku. W 2014
roku swoją siedzibę z Zielonej
Góry na teren gminy przenio- Ogniwa fotowoltaiczne na budynkach oświatowych
sła firma RoyalPack – producent opakowań kartonowych. Dzięki nowo, działki w Świdnicy oraz przy drowsparciu unijnemu wybudowano za- dze krajowej nr 27 na wysokości miejkład o wartości około 24 mln zł, który scowości Piaski – 6,8 ha pod działalność
docelowo zatrudni ponad 50 osób. Po- gospodarczą (z aktualnym miejscowym
I
wstał też zakład Elwiz (producent okien planem zagospodarowania).
i drzwi) z nowoczesną – jedyną taką
w Europie – pasywną halą produkcyjną.
Ponadto na terenie gminy działa grupa
Urząd Gminy
producencka „Hortus”. 17 rolników prow Świdnicy
dukuje rocznie około 650 ton owoców
ul. Długa 38
– truskawek, poziomek i malin.
66-008 Świdnica
tel. 68 327 31 15
Gmina cały czas posiada do wykorzyfax 68 327 31 27
stania tereny pod zabudowę mieszkaniourzadsw@swidnica.zgora.pl
wą i działalność gospodarczą. To m.in.
www.swidnica.zgora.pl
grunty o powierzchni około 19 ha pomiędzy miejscowościami Słone i Wilka-

„Lider Zarządzania Nieruchomościami”

Program promocyjny, który wyróżnia i nagradza
najlepszych zarządców nieruchomości w Polsce.
www.liderzarzadzania.pl
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Marszałek:

Witold Stępień

Wojewoda:

Jolanta Chełmińska

Powierzchnia województwa:

18 219 km kw.

Ludność ogółem:

2513 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

138 osób/kw.

Liczba powiatów:

24, w tym 3 grodzkie i 21 ziemskich

Liczba miast:

44

Liczba gmin:

177, w tym 18 miejskich, 133 wiejskie i 26 miejsko-wiejskich

Stopa bezrobocia:

14,1 proc.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

GMINA KLESZCZÓW
mina Kleszczów zajmuje od
lat fotel lidera w rankingu najzamożniejszych samorządów
wiejskich w Polsce. Zasobność
gminnego budżetu to wynik odkrycia i zagospodarowania bogatych złóż węgla
brunatnego. Zbudowany i uruchomiony
w latach 80. minionego stulecia kompleks
energetyczny (Elektrownia Bełchatów
i Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów)
zmienił oblicze gminy i przesądził o przemysłowym kierunku jej rozwoju.
W efekcie reformy samorządowej,
która gminom przywróciła podmiotowość, Kleszczów zyskał znaczące dochody z podatku od nieruchomości oraz
z opłaty eksploatacyjnej, którą kopalnia
uiszcza za każdą tonę wydobytego węgla.
To pozwoliło gminie nie tylko „odrobić”
cywilizacyjne zapóźnienia, ale także znacząco poprawić jakość życia mieszkańców.
Zrealizowane dotychczas duże inwestycje infrastrukturalne stworzyły warunki
sprzyjające rozwojowi nowych firm, które zapewniły miejsca pracy mieszkańcom
gminy, a gminnemu budżetowi – nowe
źródło dochodów.
Nieuchronnie zbliża się jednak moment, kiedy złoża brunatnego paliwa na
terenie gminy ulegną wyczerpaniu. To
spowoduje zmniejszenie wpływów do
budżetu gminy Kleszczów. Perspektywa
ta została uwzględniona w przyjętej i realizowanej „Strategii rozwoju gminy
Kleszczów”. Kluczowym projektem, który ma zdecydować o utrzymaniu dynamicznego rozwoju gospodarczego gminy
przez następne lata, są Kleszczowskie
Strefy Przemysłowe. Na obszarze liczącym
dziś około 450 ha gmina przygotowała
kompletnie uzbrojone tereny inwestycyjne, z dogodnym połączeniem drogowym, a w przyszłości także kolejowym.
Strefa przemysłowa o samorządowym statusie, utworzona w Kleszczowie
już w II połowie lat 90., była jednym
z pierwszych innowacyjnych projektów,

G

SOLPARK Kleszczów to m.in. trzy szkoły z internatem i obiekty sportowe

realizowanych przez samorząd gminy
Kleszczów.
Kolejne innowacyjne przedsięwzięcia
realizowane w 25-letniej historii samorządnej gminy Kleszczów, dotyczyły różnych dziedzin, np.: małej i średniej przedsiębiorczości (otwarcie Kleszczowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który
mieszkańcom gminy rozpoczynającym
działalność gospodarczą zapewnia tańsze
lokale oraz obsługę biurową); opieki
zdrowotnej (maksymalne ułatwienie
mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów, bezpłatna opieka stomatologiczna i rozbudowana profilaktyka);
oświaty (wzbogacenie oferty edukacyjnej
samorządowych szkół dzięki otwarciu
w 2009 roku Liceum Ogólnokształcącego
z klasami o profilu językowym i sportowym oraz Technikum Nowoczesnych
Technologii, kształcącego w zawodzie
technik-mechatronik).
Wśród wielu innych działań, podejmowanych przez gminę w ostatnich latach, na szczególną uwagę zasługuje
uruchomienie programu wspierania inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne oraz prawne, wykorzystujących

odnawialne źródła energii (kolektory
słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory,
ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe). Mieszkańcy uzyskują z budżetu
gminy dotacje sięgające 70 proc. wartości inwestycji, a dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń – zyskuje całe środowisko.
O pozytywnym bilansie zrealizowanych dotychczas działań świadczą statystyki pokazujące systematyczny napływ
nowych inwestycji (także prywatnych)
i zwiększanie się liczby mieszkańców
w tempie 2–3 proc. rocznie. Pozycja gminy Kleszczów w rankingach samorządowych liderów inwestycji i liderów zrównoważonego rozwoju jest ciągle wysoka.
Ważnym wyzwaniem na kolejne lata
będzie nie tylko utrzymanie wysokiej jakości życia mieszkańców, ale także skuteczne pozyskiwanie nowych inwestorów
i optymalne wykorzystanie terenów, które powstaną po rekultywacji terenów
pogórniczych.
Plan działań na kolejne ćwierćwiecze
ma określić nowa strategia rozwoju gminy, która będzie obowiązywać od 2016
roku.
I

Gmina Kleszczów z lotu ptaka

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
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MIASTO ZGIERZ
Park miejski im. Tadeusza Kościuszki

gierz to jedno z najstarszych
miast w województwie łódzkim,
graniczące od południa z Łodzią.
Liczy około 56,5 tys. mieszkańców
i zajmuje powierzchnię 42,3 km kw. Położony jest w dolinie rzeki Bzury, na
krawędzi Wysoczyzny Łódzkiej, wcinającej się w Niziny Środkowopolskie.
Mocną stroną Zgierza jest jego korzystne położenie w centrum Polski, na
skrzyżowaniu głównych krajowych i międzynarodowych szlaków komunikacyjnych: przebiega tu droga krajowa nr 91,
a w niedalekiej odległości biegną dwie autostrady – A1 i A2. Ponadto miasto zlokalizowane jest w pobliżu portu lotniczego
w Łodzi, który prowadzi obsługę pasażerską i cargo.
Ostatnie lata w Zgierzu to czas realizacji wielu inwestycji infrastruktural-

Z

nych, które w znaczący sposób poprawiły jakość życia mieszkańców oraz estetykę miejscowości. Zmodernizowano i wybudowano wiele miejskich dróg i chodników, a dzięki wykorzystaniu funduszy
unijnych przeprowadzono rewitalizację historycznego centrum Zgierza, m.in. parku miejskiego i Placu Kilińskiego.
Co ważne, dobrze przygotowane zaplecze techniczne i pomocny samorząd
stwarzają dogodne warunki do rozwoju
przedsiębiorczości. W granicach miasta
znajduje się jeden z najlepiej usytuowanych przemysłowych terenów inwestycyjnych w Polsce – Park Przemysłowy Boruta Zgierz (3 km od autostrady A2 i 15 km od A1). Na jego obszarze
znajdują się: bocznica kolejowa, elektrociepłownia i nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

Kolejną zaletą miasta jest dobrze rozwinięte zaplecze noclegowe oraz duża
baza sportowo-rekreacyjna, obejmująca m.in. hale sportowe, baseny, boiska
Orliki, stok narciarski i do zjazdów na
tzw. mountainboardzie. Jedną z największych atrakcji turystycznych Zgierza jest
Park Kulturowy „Miasto Tkaczy” – unikatowy w skali kraju zespół XIX-wiecznych
drewnianych domów tkaczy, zlokalizowanych w centrum miasta.
I

Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
tel. 42 716 28 54
fax 42 714 31 14
e-urzad@umz.zgierz.pl
www.umz.zgierz.pl
www.miasto.zgierz.pl

GMINA ŁASK
Plac 11 Listopada

mina Łask, licząca 146,9 km kw.,
leży w zachodniej części województwa łódzkiego. Równinny
teren wyróżnia dolina rzeki
Grabi, dzieląca gminę na część południową i północną.
Łask otrzymał prawa miejskie w 1422
roku. Swoje powstanie zawdzięcza korzystnej lokalizacji – na skrzyżowaniu kilku ważnych dróg, które umożliwiają komunikację praktycznie w każdym kierunku: Łódź, Piotrków Trybunalski czy też
Sieradz. Ogromny wpływ na rozwój komunikacji w regionie miała budowa dróg
ekspresowych S8 i S14. Dziś z Łasku do
Łodzi można dojechać w około 20 minut.
Łask wraz z dzielnicą Kolumna zajmuje 15 km kw. Cały kompleks miejski liczy około 18 tys. mieszkańców, zaś pozostałą część gminy zamieszkuje ponad
10 tys. osób. Obecnie Łask najbardziej wy-

G
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różnia stacjonująca w mieście i gminie
Buczek 32. Baza Lotnictwa Taktycznego,
będąca w strukturach Paktu Północno-Atlantyckiego i posiadająca w swoim wyposażeniu samoloty F-16.
Najważniejszą lokalną imprezą, organizowaną nieprzerwanie od roku 1997,
jest Jarmark Łaski. Kolejnym ważnym
wydarzeniem kulturalnym w mieście
jest Festiwal Róż. Pierwszy dzień imprezy tradycyjnie obfituje w ciekawe prelekcje w domu kultury, zaś drugiego
dnia Plac 11 Listopada wypełniają kolorowe stoiska producentów róż, rękodzieło oraz pyszna gastronomia.
Największą atrakcją przyrodniczą i turystyczną gminy Łask jest dolina rzeki
Grabi. Jest to jedna z najczystszych rzek centralnej Polski. Okolice Łasku stanowią nie
lada atrakcję dla osób kochających obcowanie z przyrodą, jak również wszystkich
tych, którzy pragną uciec od zgiełku wielkich miast i odpocząć na łonie natury.
Unikalna fauna i flora oraz liczne zabytki
czynią ten region wyjątkowym. Z pewnością usatysfakcjonowani będą piesi turyści
oraz ci, którzy zdecydują się zwiedzić dolinę na rowerze, konno lub kajakiem.
I

Dolina rzeki Grabi

Urząd Miejski
w Łasku
ul. Warszawska 14
98-100 Łask
tel. 43 676 83 00
fax 43 676 83 87
um@lask.pl
www.lask.pl
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GMINA PIĄTEK
Widok na gminę Piątek

minę Piątek charakteryzuje cecha, którą nie może pochwalić
się żadna inna polska gmina.
Sprawia ona, że o Piątku wiedzą niemal wszyscy mieszkańcy naszego
kraju, a uczniowie uczą się o nim w szkole. Tą wyjątkową cechą jest jego położenie. W Piątku, stolicy gminy, znajduje się
geometryczny środek Polski, którego lokalizację potwierdza certyﬁkat wydany
przez Instytut Geodezji i Kartograﬁi
w Warszawie.
Powierzchnia gminy wynosi 133,3
km kw. i podzielona jest na 33 sołectwa.
Pod względem administracyjnym gmina
należy do powiatu łęczyckiego w województwie łódzkim. Piątek jest siedzibą
władz samorządowych gminy oraz lokalnym centrum oświatowym (znajdują
się tu: przedszkole, szkoła podstawowa,
gimnazjum, Zespół Szkół Mechanizacji
Rolnictwa, Centrum Kształcenia Praktycznego), kulturalnym (GOK, biblioteka), sportowym (3 hale sportowe, „Orlik”
i stadion) oraz stanowi ośrodek handlu
i usług. Obszar gminy Piątek to tereny typowo rolnicze. Niespełna 8 proc. obszaru gminy zajmują tereny leśne.
Centralne położenie w kraju, istniejąca infrastruktura drogowa (w Piątku
krzyżują się drogi wojewódzkie nr 702
Kutno–Łódź i nr 703 Łęczyca–Łowicz,
gminę pokrywa gęsta sieć dróg o nawierzchni asfaltowej, a wschodnim krańcem gminy przebiega autostrada A1 i znajduje się tu węzeł drogowy „Piątek”) oraz
dogodne warunki ukształtowania terenu
w połączeniu z przychylnością władz samorządowych stwarzają niezwykle dogodne warunki dla rozwoju różnych inwestycji. Gmina Piątek posiada wolne tereny inwestycyjne oraz przygotowuje
plany zagospodarowania przestrzennego.

G

Rynek w Piątku – geometryczny środek Polski

Dodatkowo, nowi przedsiębiorcy, którzy
zatrudnią minimum pięciu miejscowych
pracowników, uchwałą Rady Gminy zwalani są na różne okresy z podatku od nieruchomości.
W swoim dynamicznym rozwoju
gmina korzystała z funduszy SAPARD,
środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i Europejskiego
Funduszu Społecznego, programów IPI,
PROW i innych. Gmina Piątek należy do
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Związku Międzygminnego
„Bzura”, LDG Polcentrum i Łowickiej
Grupy Rybackiej.
Gmina to obszar, gdzie teraźniejszość
i perspektywy jutra harmonizują z bogatą i barwną historią. Szczyci się ona cennymi zabytkami, głównie budownictwa
sakralnego (drewniane kościółki: w Piątku z 1753 roku i w Ciechosławicach
z XVIII wieku, murowane kościoły: parafialny pw. Św. Trójcy w Piątku z 1460

roku i kościół starokatolicki mariawitów
pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
z 1907 roku), pomnikami i miejscami
związanymi z największą bitwą Kampanii Wrześniowej 1939 roku – Bitwą nad
Bzurą – w Piątku i Janowicach. Gmina
jest również aktywnym mecenasem kultywowania i rozwoju sztuki ludowej,
wspiera działalność lokalnych stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich.
Na uwagę zasługuje również środowisko przyrodnicze gminy z pięknymi, zabytkowymi parkami podworskimi w Goślubiu, Janowicach, Piekarach, Sułkowicach, Witowie, Pokrzywnicy, Łęce, Orenicach i Balkowie, wraz z lepiej lub gorzej
zachowanymi dworami oraz przepięknym
kompleksem leśnym, z projektowanym
rezerwatem „Silne Błota” w Witowie. Interesująca pod względem przyrodniczym
jest także północna cześć gminy, gdzie
znajduje się fragment pradoliny warszawsko-berlińskiej, objętej ochroną w ramach programu NATURA 2000.
Turystów szukających odpoczynku
i rozrywki gmina Piątek zaprasza każdego dnia roku, proponując m.in. bogatszą
z roku na rok ofertę gospodarstw agroturystycznych, a przede wszystkim na stałe imprezy, których aktualne terminy
publikowane są na stronie internetowej
www.gminapiatek.pl.
I

Urząd
Gminy
Piątek
ul. Rynek 16
99-120 Piątek
tel. 24 722 11 58
fax 24 722 19 09
ugpiatek@ugpiatek.pl
www.gminapiatek.pl

77

25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

78

Marszałek:

Marek Sowa

Wojewoda:

Jerzy Miller

Powierzchnia województwa:

15 183 km kw.

Ludność ogółem:

3361 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

221 osób/km kw.

Liczba powiatów:

22, w tym 3 grodzkie i 19 ziemskich

Liczba miast:

61

Liczba gmin:

182, w tym 14 miejskich, 121 wiejskich i 47 miejsko-wiejskich

Stopa bezrobocia:

11,6 proc.

Powiat LIMANOWSKI

To dla mnie wielki zaszczyt i powód do dumy, że jako starosta
limanowski trzech kadencji Rady Powiatu, mogę bezpośrednio
uczestniczyć w rozwoju naszej samorządowej społeczności. Historyczne inwestycje oraz dynamiczny rozwój powiatu z wykorzystaniem środków zewnętrznych to jeden z naszych
największych sukcesów. Zgodne działania podejmowane wspólnie z samorządami tworzącymi powiatową wspólnotę, pozwalają nam z dumą prezentować dorobek ostatniego czasu
i z optymizmem spoglądać w przyszłość. Wznosząc się ponad
podziały polityczne, przy poparciu zdecydowanej większości
radnych powiatowych, wypracowaliśmy wiele pozytywnych
rozwiązań, które wpływają na poprawę życia mieszkańców.
Zmiany, które zaszły i nadal trwają w powiecie limanowskim, widoczne są we wszystkich
dziedzinach życia, a szczególnie w szkolnictwie, inwestycjach drogowych i technicznych
oraz służbie zdrowia.
Nasze wspólne działania zostały zauważone i docenione przez ogólnopolskie instytucje
i organizacje. Powiat limanowski otrzymał tytuł: „Super Powiat 2011” w rankingu powiatów i gmin w Polsce. Konkurs, którego organizatorem jest Związek Powiatów Polskich, wyróżnił także powiat limanowski tytułem „Lidera wśród liderów”, doceniając
działania samorządu na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2012 roku zostałem wybrany
„Człowiekiem Roku Polskiego Samorządu”, a powiat limanowski uznany za „Najlepiej
Zarządzany Powiat w Polsce 2012 roku”! Jest to najwyższa nagroda w konkursie organizowanym przez Niezależny Instytut Ekonomiczny Centrum im. Adama Smitha. Podczas
pełnienia funkcji starosty limanowskiego zostałem także odznaczony przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na
rzecz społeczności lokalnej oraz za osiągnięcia w pracy samorządowej.
Dzięki partnerskiej współpracy bardzo dużo osiągnęliśmy, a wyróżnienia i nagrody, które
otrzymaliśmy, są uwieńczeniem naszych wieloletnich starań. Praca w samorządzie opiera
się na wspólnym działaniu i te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie zgodna współpraca,
wzajemne zaufanie i zaangażowanie wielu osób. Za te wszystkie dotychczasowe osiągnięcia chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim: Zarządowi i Radzie Powiatu Limanowskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego w Limanowej i podległych
jednostek. Dziękuję także wójtom, burmistrzom i samorządowcom z terenu powiatu limanowskiego za współpracę i poczucie współodpowiedzialności przy realizowanych inwestycjach. Nie mogę w tym miejscu pominąć wielu życzliwych osób, które spotkaliśmy
na swojej drodze. Mowa tu o różnych ﬁrmach, instytucjach oraz mieszkańcach powiatu,
którzy swoim działaniem przyczynili się i nadal przyczyniają do rozwoju regionu, za co
również im dziękuję.
Jan Puchała, starosta limanowski

Starostwo Powiatowe w Limanowej

– Z perspektywy
czasu, jaki minął od
wejścia w życie reformy samorządowej z 1990 roku,
będącej jednym z ﬁlarów transformacji
ustrojowej, z przekonaniem oceniam
pozytywnie jej wpływ
na rozwój i życie mieszkańców naszego regionu.
Szczególnie późniejsze przywrócenie powiatów
usprawniło lokalną samorządność, a także rozwój społeczno-gospodarczy. Sytuując powiat limanowski na samorządowej mapie Polski,
uważam, że wiele ambitnych celów zostało zrealizowanych dzięki pracowitości i sumienności
jego mieszkańców i przy udziale organów samorządowych wytyczających kierunki przemian. Oceniam, iż ostatnie lata zostały
optymalnie wykorzystane, a nasze dokonania
w niektórych obszarach prześcignęły plany. Dotychczasowe osiągnięcia samorządu powiatu limanowskiego na przestrzeni ostatnich lat są
wspólnym dziełem, a ich efekt potwierdza dokonanie właściwych wyborów.
Tomasz Krupiński
przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego

ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, tel. 18 333 78 00, fax. 18 333 78 80, starostwo@powiat.limanowa.pl, www.powiat.limanowa.pl
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POWIAT TARNOWSKI

Klasztor Redemptorystów w Tuchowie

owiat tarnowski zajmuje powierzchnię 1423,4 km kw. i zamieszkuje go około 200 tys. osób.
Obejmuje on swoim obszarem
16 gmin – 9 wiejskich i 7 miejsko-wiejskich. Stolice tych gmin to często małe
miasteczka o wielowiekowej tradycji,
wchodzące w skład „Szlaku Średniowiecznych Miasteczek Małopolski”.
Jednym z atutów powiatu jest bogaty świat przyrody i zróżnicowany krajobraz
regionu. Ziemia tarnowska leży na styku
dwóch krain geograficznych: Pogórza
Ciężkowicko-Rożnowskiego i Kotliny Sandomierskiej, a przez jej obszar płyną trzy
duże rzeki: Wisła, Dunajec i Biała. Pozna-

P

nie tego bogactwa ułatwia dobrze rozbudowana sieć szlaków turystycznych i tematycznych – w tym „Szlak Architektury Drewnianej”, który tworzą liczne
XV- i XVI-wieczne drewniane kościołki. Powiat tarnowski to również teren doskonale
przystosowany do uprawiana turystyki
konnej. Ponadto jest on ośrodkiem turystyki pielgrzymkowej – Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie oraz Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej należą do największych centrów
kultu maryjnego. Szczególnie interesującym miejscem, a zarazem największą
atrakcją turystyczną powiatu, jest leżący
w gminie Ciężkowice rezerwat przyrody
nieożywionej „Skamieniałe Miasto”.
Powiat tarnowski jest też ważnym
ośrodkiem kultury. Dworek I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej jest miejscem
szczególnie polecanym melomanom. Odbywają się tam festiwale i koncerty muzyki poważnej organizowane przez Centrum Paderewskiego Tarnów–Kąśna Dolna – powiatową instytucję kultury. Dworek I. J. Paderewskiego to również muzeum, gdzie zgromadzone zostały liczne
pamiątki po mistrzu.

Dworek I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Oprócz bogatej oferty turystycznej
i kulturalnej samorządy gmin oferują
w pełni przygotowane tereny pod inwestycje przemysłowo-handlowe i logistyczno-transportowe, w tym na obszarze
Zielonego Parku Przemysłowego w Wojniczu i Strefy Aktywności Gospodarczej
Dąbrowa Tarnowska–Żabno. Obecnie
w realizacji znajduje się Strefa Aktywności Gospodarczej Zakliczyn, a kolejne są
na etapie przygotowań.
I

Starostwo
Powiatowe
w Tarnowie

ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów
tel. 14 688 33 00
fax 14 688 33 10
starostwo@powiat.tarnow.pl
www.powiat.tarnow.pl
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GMINA RZEZAWA
mina Rzezawa, położona w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, zajmuje
powierzchnię 85,48 km kw.
Północna część gminy ma charakter rolniczo-rekreacyjny, natomiast południowa – rolniczo-osadniczy. Gmina posiada
bardzo duży potencjał inwestycyjny. Wynika on głównie z lokalizacji, bowiem jej
obszar podzielony jest magistralą kolejową Kraków–Medyka, autostradą A4
(wraz z dwoma zjazdami – po wschodniej i zachodniej stronie) oraz drogą
krajową nr 4.
Na terenie gminy funkcjonuje szereg
zakładów produkcyjnych, a obecnie trwają prace nad przygotowaniem stref przemysłowych zlokalizowanych przy głównym szlaku komunikacyjnym wiodącym
do węzła autostradowego, co powinno
skutkować pozyskaniem kolejnych zewnętrznych inwestorów.
Oprócz potencjału inwestycyjnego
gmina Rzezawa jest niewątpliwie miejscem o rzadko spotykanych walorach
turystyczno-krajobrazowych. Udanemu
wypoczynkowi sprzyjają występujące tu:
Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza
Wiśnickiego oraz Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Na turystów ceniących sobie aktywny wypoczynek czeka
Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek
– nowoczesny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, położony w odległości
10 km od Bochni w Borku, w pobliżu lasu,
z dala od zabudowań i miejskiego zgiełku, co daje możliwości uprawiania turystyki konnej, pieszej i rowerowej.
Poza tymi walorami bogactwem Rzezawy jest jej dziedzictwo kulturowe.
Składa się na nie tradycyjna architektura wiejska, reprezentowana przez liczne
przydrożne kapliczki i krzyże, garncarnia
w Dębinie czy sanktuarium maryjne
w Okulicach ze słynnym obrazem Matki
Bożej Okulickiej, przy którym w Domu
Pielgrzyma znajduje się Sala Maryjna
z bogatą kolekcją rzeźb maryjnych z całego świata. Charakterystyczne obiekty
kultury materialnej od lat współtworzą lokalny krajobraz.
Przez 25 lat, od momentu odrodzenia
się w Polsce samorządów gminnych,
władze lokalne dbają o szeroko rozumiany
rozwój lokalnej wspólnoty, realizując z powodzeniem różnorakie działania przy
udziale mieszkańców. W tym okresie
radni i władze samorządowe gminy Rzezawa, reprezentując potrzeby mieszkańców gminy, z ogromną powagą i odpowiedzialnością wywiązywali się z podjętych zobowiązań.

G

Sanktuarium Matki Bożej Okulickiej

Obiekt sportowo-rekreacyjny w Bratucicach

wy dzięki różnorodnym źródłom finansowania. Obok środków budżetowych
pozyskiwano dofinansowanie z innych
źródeł – głównie z programów unijnych.
To właśnie dzięki tym środkom m.in. odnowiono centra wsi poprzez remont budynków społeczno-kulturalnych oraz budowę miejsc przeznaczonych na aktywny wypoczynek.
Decyzje podejmowane przez władze
samorządowe stawiają na stabilny i zrównoważony rozwój całej gminy. Wydatki na
działania proinwestycyjne, oświatę, infrastrukturę techniczną, ekologię, estetyzację, bezpieczeństwo oraz sport i kulturę obrazują zaangażowanie władz samorządowych w skuteczny rozwój gminy Rzezawa. Nie bez znaczenia jest tu także potencjał mieszkańców otwartych na
inicjatywy i wspierających działania inicjowane przez władze gminy. Dzięki temu
przyszłość gminy Rzezawa rysuje się
optymistycznie, a podejmowane działania przyczyniają się do poprawy warunków życia całej społeczności.
I

Rzezawa – centrum

Ilość inwestycji zrealizowanych na obszarze gminy Rzezawa w ciągu 25 lat była
ogromna. Dotyczyły one m.in. wodociągowania i kanalizacji wsi czy budowy
dróg. W ostatnim okresie poprawił się także stan infrastruktury sportowej i edukacyjnej – szkoły wyremontowano i wyposażono w nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do sieci internetowej. Taki zakres inwestycyjny był możli-

Urząd Gminy
Rzezawa

ul. Długa 21
32-765 Rzezawa
tel. 14 685 81 00
fax 14 685 81 00 wew. 36
gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl
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Marszałek:

Adam Struzik

Wojewoda:

Jacek Kozłowski

Powierzchnia województwa:

35 558 km kw.

Ludność ogółem:

5317 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

150 osób/km kw.

Liczba powiatów:

42, w tym 5 grodzkich i 37 ziemskich

Liczba miast:

86

Liczba gmin:

314, w tym 35 miejskich, 228 wiejskich, 51 miejsko-wiejskich

Stopa bezrobocia:

11 proc.
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POWIAT
SIEDLECKI
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka" w Chlewiskach

Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Paprotni

owiat siedlecki, zamieszkany
przez ponad 82 tys. osób, położony jest we wschodniej części
województwa mazowieckiego.
Przez jego teren przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, m.in. droga międzynarodowa A-2 i linia kolejowa nr 2 Warszawa Centralna–Terespol. W jego skład
wchodzi 13 gmin: Domanice, Korczew,
Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia,
Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry,
Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn.
Powiat nie należy do uprzemysłowionych, dzięki czemu urzeka malowniczymi krajobrazami i czystością środowiska. Naturalne walory przyrodnicze stanowią zachętę do aktywnego wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Dla
ochrony unikalnych miejsc utworzono
liczne rezerwaty, m.in. „Stawy Broszkowskie” (gm. Kotuń) z ostoją ptactwa lęgowego i przelotowego, rezerwat krajobrazowo-leśny „Dąbrowy Seroczyńskie”
(gm. Wodynie), „Kaliniak” i „Dębniak”
(gm. Korczew) z lasami o wielkim bogactwie gatunkowym, „Przekop” (gm.

P

Korczew) z 29-metrowymi jesionami wyniosłymi, „Gołobórz” (gm. Siedlce), który chroni zbiorowiska roślinne i ok. 240
gatunków roślin naczyniowych.
Na terenie powiatu jest wiele interesujących zabytków architektury, m.in. odrestaurowane dawne siedziby możnowładców. Jednym z ciekawszych obiektów jest XIX-wieczny zespół pałacowo–parkowy
w Korczewie, z parkiem w stylu angielskim, schodzącym tarasami ku Dolinie Bugu. W Stoku Lackim znajduje się neorenesansowy pałac z 1875 roku, wybudowany na miejscu wcześniejszego dworu
drewnianego. Ozdobą miasta Mordy jest
klasycystyczny pałac z XVIII wieku z barokową bramą. Na tyłach pałacu znajduje
się park krajobrazowy z ponad 80 gatunkami drzew. Bardzo malowniczo
prezentują się też dwory szlachty zaściankowej. Do piękniejszych należy
XIX-wieczny dworek w Chlewiskach,
który za sprawą właścicielki, Aurelii Reymontowej, wdowy po nobliście, nazwano „Reymontówką”. Obecnie mieści się
tu Dom Pracy Twórczej. Obiekt otoczony
wspaniałym parkiem został współcześnie
doposażony w kort tenisowy, basen, małą
stadninę koni. Z kolei dwór Mościbrody
w gminie Wiśniew został wzniesiony
w latach 40. XIX wieku przez rodzinę Jarząbów. Odrestaurowano go, zachowując
dawny styl, klasę oraz detale architektoniczne z okresu świetności. Dziś odbywają
się tu konferencje, szkolenia i warsztaty.
Z historią i kulturą ziemi siedleckiej
związane są obiekty sakralne. Przykładem
jest kościół parafialny pw. św. Jadwigi

w Mokobodach. Powinien go zobaczyć
każdy, kto chciałby się przekonać, jak miała wyglądać Świątynia Opatrzności, która miała powstać w Warszawie jako votum za uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
Klasycystyczna budowla przyciąga wzrok
harmonią kształtów i elegancką prostotą. Świątynia zyskała sławę sanktuarium
za sprawą XVII-wiecznego obrazu Matki Boskiej Budzieszyńskiej. W Skórcu
znajduje się barokowo-klasycystyczny
zespół klasztorny Marianów, wzniesiony
z fundacji Krzysztofa Cieszkowskiego,
kasztelana liwskiego, w końcu XVIII
wieku. Historycy sztuki wysoko oceniają także barokowy kościół z XVIII wieku
w Mordach oraz drewniany kościół w Paprotni z 1750 roku, ufundowany przez Jakuba Ciecierskiego.
Przez powiat siedlecki przebiegają
trasy trzech szlaków turystycznych: Szlak
Powstań Narodowych, Szlak „Doliną
Bugu” oraz Szlak „Doliną Liwca”. Dolina Liwca – w 2010 roku włączona do programu Natura 2000 – Ostoja Nadliwiecka – to znakomite miejsce do uprawiania
turystyki kajakowej. Malownicze otoczenie, czyste środowisko oraz oferta turystyczna powiatu siedleckiego składają
się na znakomite warunki do wypoczynku.
I

Starostwo
Powiatowe
w Siedlcach
ul. J. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce
tel. 25 644 72 16
fax. 25 644 71 55
starostwo@powiatsiedlecki.pl
www.powiatsiedlecki.pl
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POWIAT WOŁOMIŃSKI
Jadów z lotu ptaka

Swoje siedziby w powiecie
wołomińskim ma wiele międzynarodowych oraz krajowych przedsiębiorstw.
Również bliskość stolicy
kraju miała ogromny wpływ
na historię ziemi wołomińskiej, której losy niejednokrotnie splatały się z ważnymi wydarzeniami związanymi z Warszawą. Najlepszym

Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku,
Ossów, 2014 rok

owiat wołomiński położony jest
w centralnej części województwa
mazowieckiego. Ponad 955 km
kw. powierzchni oraz 230 tys.
mieszkańców czyni z niego największy
powiat ziemski w regionie.
Powiat wołomiński został utworzony
1 stycznia 1999 roku. Terytorialnie nawiązuje do istniejącego w latach 1867–
1952 powiatu radzymińskiego oraz funkcjonującego w latach 1952–1975 powiatu wołomińskiego. Obecnie tworzy go
12 gmin, w tym miasta: Marki, Zielonka,
Ząbki, Kobyłka, trzy gminy miejsko-wiejskie: Radzymin, Tłuszcz i Wołomin (siedziba władz powiatu) oraz pięć gmin wiejskich: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne i Strachówka.
Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu
Warszawy oraz przebiegającej przez powiat międzynarodowej trasie E67 (S8) tutejsze gminy stanowią bardzo atrakcyjną
lokalizację dla inwestycji gospodarczych.
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Zabytkowe organy w Bazylice Świętej Trójcy
w Kobyłce

tego przykładem jest Cud nad Wisłą, jak
określane jest zatrzymanie armii bolszewickiej pod Radzyminem i Ossowem
w sierpniu 1920 roku. Zwycięstwo Polski
w tej bitwie jest oceniane jako jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach świata. Pielęgnując pamięć o Bitwie Warszawskiej, lokalne samorządy w każdą
rocznicę tych wydarzeń organizują na terenie powiatu liczne imprezy patriotyczne, kulturalne i sportowe. Najważniejsze
z nich to rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej, Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich oraz Półmaraton Uliczny
„Cud nad Wisłą”, rozgrywany na trasie
Radzymin–Ossów.

Na terenie powiatu wołomińskiego
znajdują się liczne zabytki architektoniczne. Za najciekawszy należy uznać barokowy kościół pw. Świętej Trójcy w Kobyłce. Budowla została sklasyfikowana
jako zabytek klasy „0”. Kościół zbudowany został w 1742 roku, według projektu weneckiego architekta Guido Antonio Longhi. Godny uwagi jest także Pałac w Chrzęsnem, w którym w latach
2009–2014 przeprowadzono szeroko zakrojone prace budowlano-konserwatorskie. Jest to najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego. Zbudowany został
w 1635 roku dla Stefana Grzybowskiego.
Przez następne lata pałac związany był
z wieloma znamienitymi rodami szlacheckimi, takimi jak Kotarbińscy, Karscy,
Maszyńscy i Koskowscy. Inspiracji szukali
w nim wielcy malarze, w tym najwybitniejszy polski impresjonista – Władysław
Podkowiński. Dzięki zaangażowaniu starostwa powiatowego oraz wsparciu środków z unijnej dotacji zespół pałacowo-parkowy w Chrzęsnem stał się reprezentacyjną wizytówką regionu i chlubą lokalnej społeczności.
I

Starostwo
Powiatowe
w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
tel. 22 787 43 01
fax 22 776 50 93
kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl
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GMINA BIEŻUŃ

Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu przy ulicy Warszawskiej

mina miejsko-wiejska Bieżuń o powierzchni120,74 km
kw. położona jest na
północno-zachodnim skraju
województwa mazowieckiego, w powiecie żuromińskim.
Zajmuje tereny nizinne usytuowane w dolinie rzeki Wkry,
w odległości 25 km od Sierpca,
45 km od Mławy, 135 km od
Warszawy.
Gmina Bieżuń jest gminą
typowo rolniczą, stąd na zajPałac Zamoyskich w Bieżuniu
mowanym przez nią obszarze
nie występują większe podmioty prowadzące działalność usługową stanowi ponad 250 ferm, dostarczających
lub produkcyjną. Dominują drobne przed- głównie jaja i mięso drobiowe.
siębiorstwa usługowe związane z transNajbardziej wartościowy przyrodniczo
portem, przetwórstwem rolnym, usłu- obszar w gminie Bieżuń został objęty
gami budowlanymi i mechaniką samo- ochroną rezerwatową. Rezerwat leśny
chodową. Dużo jest również podmiotów „Gołuska Kępa” o powierzchni 9,90 ha,
trudniących się handlem (sklepy spo- położony w południowej części gminy,
żywcze i przemysłowe). Na obszarze w dolinie rzeki Wkry, utworzony został
gminy dominuje rolnictwo indywidual- w 1972 roku. Ochroną objęto las liściasty
ne. Struktura agrarna charakteryzuje się (olcha, jawor, jesion, osika) o cechach zebardzo dużym rozdrobnieniem. Średnia społu naturalnego. Osobliwością rezerpowierzchnia gospodarstwa wynosi 13 ha. watu są olchy czarne o szczudłowato
Obszar gminy odznacza się wysokim ukształtowanych korzeniach, typowych
udziałem użytków rolnych (81 proc.), dla terenów okresowo zalewanych (staa wskaźnik lesistości wynosi 11 proc. rorzecze Wkry), oraz jawor, jesion, osika.
W produkcji zwierzęcej przeważa chów
Do najważniejszych i najprężniej dziatrzody chlewnej i bydła. Gmina Bieżuń łających instytucji kulturalnych w Biewyróżnia się w skali regionu wielkością żuniu należy Miejsko-Gminny Ośrodek
produkcji drobiarskiej. Bazę produkcyjną Kultury w Bieżuniu, który poprzez szeroką
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ofertę kulturalną dąży do
zagospodarowania czasu
wolnego mieszkańców,
rozbudzania ich zainteresowań i zaspokajania potrzeb kulturalnych lokalnego środowiska. MGOK
w Bieżuniu wyszukuje
nowe talenty i pomaga
w ich rozwoju. Placówka
wypracowała i stworzyła
pewną ciągłość imprez,
które budują kulturalną
tradycję miasta, jak również promują je na zewnątrz. Ważnym ośrodkiem tradycji, kultury
i sztuki jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu,
gdzie można obejrzeć wiele ciekawych ekspozycji,
w tym stałą wystawę „Bieżuń i jego mieszkańcy
w dawnych latach”. Prezentuje ona dzieje miasta, najważniejsze wydarzenia z jego historii i ludzi w nich uczestniczących. Na uwagę zasługuje
też ekspozycja „Dom Poety
Stefana Gołębiowskiego”,
ukazująca wnętrza mieszkalne, w których przez
ponad 90 lat żył i pracował
zmarły kilka lat temu poeta, wybitny tłumacz dzieł
Horacego, poseł i działacz
społeczny. W otoczeniu
domu znajduje się ogród
z rzeźbami poetów: Kochanowskiego, Mickiewicza i Norwida.
Ważnym komponentem gminy są istniejące na jej terenie
obiekty wpisane do rejestru zabytków: zespół urbanistyczny z XVI wieku, kościół
parafialny pw. św. Trójcy, zespół pałacowy i założenia obronne z 1 poł. XVII wieku, siedziba Andrzeja Zamoyskiego,
kanclerza wielkiego koronnego.
I

Urząd Miasta
i Gminy Bieżuń
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń
tel. 23 657 80 56
fax 23 657 80 39
umig@biezun.pl
www.biezun.pl
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GMINA BRWINÓW
rwinów jest gminą miejskoszkolnych. W Żółwiwiejską położoną ok. 25 km od
nie od kilku lat prężWarszawy i dobrze skomuninie działa „Orlik”.
kowaną ze stolicą dzięki połąMieszkańcy gminy są
czeniom drogowym (autostrada A2, drobardzo zaangażowagi wojewódzkie 719, 720, 701) oraz możni w rozwój sportu,
liwości podróżowania pociągami Kolei
o czym świadczy duża
Mazowieckich lub Warszawskiej Kolei Doliczba amatorskich
jazdowej.
klubów sportowych.
W skład gminy wchodzi 15 sołectw:
Hokej na rolkach, kulBiskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin,
turystyka, piłka nożna,
Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Mijudo, ju-jitsu, siatlęcin, Moszna, Otrębusy, Parzniew,
kówka, tenis stołowy,
Owczarnia, Terenia i Żółwin. Gminę zatenis ziemny i jazda
mieszkuje łącznie ponad 23 tys. osób.
konna to sportowe
Miasto Brwinów, stanowiące centrum
specjalności gminy.
Brwinów i jego okolice, dawne podwarszawskie letniska, do dziś
administracyjno-usługowe gminy, zasieNa terenach przeprzyciągają mieszkańców spokojem i zielenią. Na zdjęciu dwór
dla około 12,5 tys. mieszkańców.
mysłowych gminy,
Toeplitzów w Otrębusach
Gmina Brwinów blisko połowę swowokół charakteryjego budżetu przeznacza corocznie na instycznego, widocznego z odległości kilwestycje. Na ten cel pozyskuje także
kudziesięciu kilometrów komina nieśrodki zewnętrzne. Dzięki zakończonemu
ukończonej elektrociepłowni, rozpoczynajwiększemu i najważniejszemu dla
nają działalność kolejne firmy. Siedziby
gminy projektowi „Czyste życie – kommają tu m.in. centrum logistyczne Milpleksowa gospodarka wodno-ściekowa na
lennium Logistic Park, centrum dystryterenie gminy Brwinów” powstało ponad
bucyjne Jeronimo Martins, Formika,
120 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz
ULMA Construccion, L’Oreal. Atutem
30 km sieci wodociągowej. Ok. 12 tys.
Brwinowa w przyciąganiu inwestorów są
mieszkańców zostało podłączonych do kanie tylko liczne tereny objęte planami zanalizacji sanitarnej, a ok. 2,5 tys. – do siegospodarowania, lecz także przychylne
ci wodociągowej. Koszt projektu wyniósł
nastawienie władz samorządowych woponad 104 mln zł, a dofinansowanie ze
bec przedsiębiorców.
środków UE w wysokości ponad 60 mln
4 czerwca 2014 roku prezydenci Polzł jest jednym z największych na Maski i Niemiec – Bronisław Komorowski
zowszu. Oprócz prac wykonywanych
i Joachim Gauck – spotkali się w Brwiw ramach projektu dzięki wsparciu
nowie, aby uczcić 25. rocznicę wyborów
WFOŚiGW wybudowana została kanalido Sejmu i Senatu RP, jeszcze nie w pełzacja sanitarna dla Domaniewa, Domani wolnych, lecz stanowiących kamień
niewka i Moszny. Gmina planuje dalszą
milowy na płaszczyźnie dokonujących się
rozbudowę wodociągów wiejskich i kaw Polsce przemian. Prezydenci wspólnie
nalizacji deszczowej w mieście, przebuzasadzili „dąb wolności” i nadali przedowę dróg, chodników i ciągów pieszo- Prezydenci Polski i Niemiec nadali przebiegającej
biegającej przez gminę Brwinów auto-rowerowych, finansowaną ze środków przez gminę Brwinów autostradzie A2 nazwę
stradzie A2 nazwę „Autostrada Wolności”.
„Autostrada Wolności”
własnych i pozyskiwanych dotacji.
W ostatnich latach gmina Brwinów
Zrealizowane w ostatzdobyła wiele nagród i tytułów, m.in.
nich latach inwestycje
„Gmina Fair Play”, „Samorządowy Lider
obejmują m.in. dwa etaEdukacji”, „Sportowa Gmina”, „Mazopy rewitalizacji Parku
wiecka Gmina Roku”, „Mazowiecka GmiMiejskiego w Brwinona na 5”, oraz zajęła II miejsce w konwie, remont zabytkowej
kursie na najlepszy fanpage instytucji puToeplitzówki w Otrębublicznej „Czas na Facebook”.
I
sach oraz budowę świetlicy w Owczarni, przedUrząd Gminy
szkola po północnej stroBrwinów
nie Brwinowa i boiska
ul. Grodziska 12
w Parzniewie. Samorząd
05-840 Brwinów
Brwinowa od lat inwetel. 22 738 26 15
stuje w infrastrukturę
fax 22 729 63 90
sportową. Przy gminnych
brwinow@brwinow.pl
www.brwinow.pl
szkołach powstały noTereny przemysłowe w gminie Brwinów to znakomite miejsce
www.fb.com/Brwinow
woczesne kompleksy
dla inwestorów. Osiedlają się tu kolejne firmy
wielofunkcyjnych boisk
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MIASTO I GMINA CHORZELE

Kompleks basenowo-rekreacyjno-wypoczynkowy w Chorzelach

mina miejsko-wiejska Chorzele leży na północnym skraju
Mazowsza. Zajmuje powierzchnię 37 153 ha i liczy ponad
10 600 mieszkańców. Podzielona jest na
41 sołectw obejmujących 66 miejscowości, w tym również miasto Chorzele.
Na terenie gminy znajdują się zarówno rozlegle równiny, jak i wysokie
wzniesienia, m.in. Góra Dębowa (236 m
n.p.m.). Mocną stroną tego obszaru jest
środowisko przyrodnicze. Ponadprzeciętne walory fauny i flory oraz stopień zachowania lasów świerkowo-sosnowych
zadecydowały, że teren gminy zaliczony
jest do Obszarów Specjalnej Ochrony. Tutaj, wśród złotych łanów zbóż, błękitnych
rzek, zielonych rozległych łąk i lasów rozpościera się kraina mlekiem i miodem płynąca. To idealne miejsce zarówno do
pieszych wędrówek, jak i do uprawiania
turystyki rowerowej lub konnej. Coś dla
siebie znajdą tu również amatorzy grzy-
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bobrania oraz wędkarstwa, zaś bogactwo
dzikiej zwierzyny sprzyja wyprawom łowieckim.
Niezwykle ciekawa jest też historia
Chorzel. Początkowo była tu osada książęca, później królewska. Prawa miejskie
nadał Chorzelom król Zygmunt Stary
w 1542 roku, a herb królowa Bona, późniejsza właścicielka grodu. Erygowanie
parafii nastąpiło w roku 1551. Jan III Sobieski, August III Sas, August Poniatowski nadawali miastu liczne przywileje, dzięki czemu wspaniale się ono rozwijało. I choć historia polski nie oszczędzała Chorzel, mieszczanie odważnie
bronili tych ziem, m.in. podczas walki
z wojskami szwedzkimi na początku
XVIII wieku, w czasie powstania listopadowego i styczniowego, czy też podczas
I i II wojny światowej.
Z Chorzelami związanych jest wiele
sławnych postaci, m.in.: pradziadek Witolda Lutosławskiego Wincenty Jakub Lu-

tosławski, Tomasz Kolbe – pierwszy naczelnik powstańczy powiatu przasnyskiego, ppor. Mieczysław Karczewski – dowódca jednego z oddziałów Brygady Syberyjskiej, Stanisław Komosiński oraz
Henryk Zagórny – nauczyciele rozstrzelani za tajne nauczanie w 1940 roku,
prof. Jerzy Kłoczowski – dyrektor Instytutu
Europy Środkowo-Wschodniej, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Na terenie miasta i gminy Chorzele
zarejestrowanych jest 367 firm, z czego
310 jest aktualnie aktywnych. W głównej
mierze zajmują się one usługami i handlem. Ponadto funkcjonują tu dwa duże
zakłady mleczarskie SM „Mazowsze” i Bel
Polska, które specjalizują się w produkcji serów twardych i topionych oraz masła. Mieszkańcy gminy w większości prowadzą działalność rolniczą, głównie związaną z hodowlą bydła mlecznego.
Chorzele zostały objęte Przasnyską
Strefą Gospodarczą. Podstrefa Chorzele I
o powierzchni 120 ha (z możliwością powiększenia do 400 ha) to tereny pod działalność gospodarczą, produkcyjną i składową, położone przy drodze krajowej nr
57 i drodze wojewódzkiej nr 614. Teren
stwarza możliwości rozwojowe dla firm
już istniejących oraz kreuje nowe przedsięwzięcia gospodarcze. Podstrefa Chorzele II to natomiast tereny przeznaczone na działalność związaną z turystyką,
sportem i rekreacją.
I

Urząd Miasta
i Gminy
w Chorzelach

Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji w Chorzelach

ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
tel. 29 751 65 40
fax 29 751 65 30
sekretariat@chorzele.pl
www.chorzele.pl
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Fot. B. Z. CHOJĘTA

MIASTO JÓZEFÓW

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
o podwarszawskie miasto od lat
przoduje w ogólnopolskich rankingach dotyczących poziomu inwestycji oraz tempa rozwoju.
Równie często podawane jest za przykład
idealnego miejsca do życia, wychowania
rodziny i spędzania wolnego czasu. Nic
dziwnego, że dom w Józefowie jest marzeniem wielu mieszkańców stolicy.
Przed wojną Józefów na stałe zamieszkiwało około 1500 osób. Z czasem
w związku z napływem ludności ze zniszczonej Warszawy oraz rozwojem sieci
kolejowej nastąpił szybki rozwój miejscowości. W 1962 roku, gdy Józefów został podniesiony do rangi miasta, liczył
17 tys. mieszkańców. W latach 70. i 80.
liczba józefowian zmniejszyła się jednak do 14 tys. Powodem był ich odpływ
do Legionowa, Otwocka oraz Warszawy
w związku z rozwijającym się tam wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym. Od lat liczba mieszkańców podwarszawskiego miasta znów sukcesywnie
rośnie – szacuje się, że obecnie wynosi blisko 20 tys.
Niewątpliwym walorem Józefowa
jest jego malownicze położenie przy ujściu
rzeki Świder do Wisły oraz jego leśny charakter. Obszary zadrzewione stanowią
prawie 29 proc. obszaru miasta. Na terenie Józefowa znajduje się część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz trzy
rezerwaty przyrody, a wszystko to tylko
20 km od centrum Warszawy, z dogodnym połączeniem kolejowym ze stolicą.
Jednak to nie uroki przyrody odróżniają
Józefów od innych podwarszawskich
miejscowości. Kluczowa jest strategia
rozwoju miasta, konsekwentnie realizowana przez władze Józefowa.
Przez ostatnie lata duża część budżetu inwestowana jest w infrastrukturę drogową, m.in. utwardzenie i przebudowę
pasów drogowych, chodniki, ciągi pieszorowerowe, zatoki parkingowe oraz ronda. Tylko od 2011 roku miasto wydało na
ten cel ponad 8,6 mln zł. Największą i najważniejszą inwestycją, która podnosi jakość życia mieszkańców Józefowa, jest
budowa sieci wodno-kanalizacyjnej. Aż
trudno uwierzyć, ale jeszcze w latach 90.
w mieście nie było nawet kilometra kanalizacji. Obecnie funkcjonuje tu łącznie
127 km sieci wodociągowej i 134 km kanalizacyjnej. – To ogromny skok cywilizacyjny – do końca 2015 roku z sieci kanalizacyjnej ma korzystać 18 320 józefowian, a z wodociągowej 14 670 naszych
mieszkańców – mówi burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski.
Jednak Józefów nie zamierza osiąść
na laurach i przygotowuje się do kontynuacji rozbudowy sieci. Właśnie ruszyły
prace obejmujące wykonanie projektów
budowlanych ok. 16 km sieci kanaliza-
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Budynek Urzędu Miasta

cyjnej oraz ok. 11 km sieci wodociągowej.
Niedługo miasto wbije łopatę także pod
budowę własnej oczyszczalni ścieków,
która będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów w Europie. Wartość inwestycji to 21,2 mln zł. Tak jak w przypadku pozostałych projektów kanalizacyjnych, udało się pozyskać na ten cel
dofinansowanie z Unii Europejskiej
(13 mln zł). Szacuje się, że koszt oczyszczania ścieków w nowym obiekcie spadnie o połowę, a inwestycja zwróci się miastu w ciągu kilku lat. Nic dziwnego, że
niespełna dwudziestotysięcznemu miastu
zazdrości wiele polskich gmin. Józefów
uważany jest za eksperta w pozyskiwaniu
dotacji unijnych na realizację projektów.
W ciągu ostatniej dekady UE wsparła józefowskie inwestycje sumą 87 mln zł, czyli kwotą niewiele niższą od rocznego
budżetu miasta.
Józefów stawia także na nowoczesne
technologie. W ramach projektu „Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa” na początku 2014 roku szybka
sieć komputerowa połączyła najważniejsze jednostki publiczne. Jest taniej, bezpieczniej i szybciej. Przy budynkach najważniejszych instytucji w Józefowie zainstalowano także 20 ogólnodostępnych
infomatów, na których mieszkańcy mogą
przeglądać niekomercyjne strony www.
Dzięki unijnemu wsparciu udało się także zrealizować dwie edycje projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa”. Od
2011 roku komputery z bezpłatnym dostępem do Internetem otrzymało 180 gospodarstw domowych. W ramach projektu wyposażono także cztery placówki

publiczne w 22 stanowiska
komputerowe. Powstały również bezpłatne punkty z dostępem do sieci oraz drukarką.
Planując inwestycje, samorząd podwarszawskiego
miasta Józefowa szczególną
wagę przykłada nie tylko do
ekonomii, lecz także do ekoloFot. JANUSZ MACIEJOWSKI
gii. W październiku 2014 roku
Otwarcie Przedszkola Miejskiego nr 2
dobiegła końca modernizacja
systemu oświetlenia ulicznego. W ramach projektu o wartości 2 mln Centrum Sportu i Rekreacji – komplek244 tys. zł w 1089 miejskich lampach wy- su, na który składają się takie obiekty,
mieniono oprawy na energooszczędne. jak basen sportowy, basen rekreacyjny,
W ramach Systemu Zielonych Inwesty- 80-metrowa zjeżdżalnia, sauna, hala
cji Narodowy Fundusz Ochrony Środo- sportowa, wielofunkcyjne boiska zewiska i Gospodarki Wodnej wsparł Józe- wnętrzne i plac zabaw. Obiekt jest w pełfów kwotą o wartości ponad 1 mln zł. ni przystosowany do potrzeb osób nieDzięki zastosowanym rozwiązaniom ilość pełnosprawnych, które mogą wchodzić na
zużytej energii w Józefowie spadnie o oko- pływalnię za darmo.
ło 40 proc. Oznacza to zasadnicze korzyW dwudziestotysięcznym Józefowie
ści dla budżetu miasta, a zarazem dla śro- stale powiększana jest także baza obiekdowiska, ponieważ emisja dwutlenku tów sportowo-rekreacyjnych. Obecnie
węgla zostanie znacząco ograniczona.
funkcjonuje 13 placów zabaw oraz 9 siRzeczywiście tylko w ciągu ostatnich łowni na wolnym powietrzu. Na amato4 lat w rozbudowę miejskich terenów rów bardziej ekstremalnych sportów czesportowo-rekreacyjnych zainwestowano ka natomiast wybudowany w 2009 roku
ponad 4 mln 880 tys. zł. Nad brzegiem skate park, gdzie można szkolić się
Świdra powstały m.in.: trawiaste boisko w akrobacjach na rolkach, deskorolce czy
piłkarskie wraz z odwodnieniem, boisko rowerze.
I
wielofunkcyjne oraz siłownia na wolnym
powietrzu i plac zabaw. – Jesteśmy dumUrząd Miasta
ni, że józefowianie mogą trenować na jedJózefowa
nym z najnowocześniejszych obiektów
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
w Polsce, który jako jeden z dziewięciu
05-420 Józefów
obiektów sportowych może poszczycić się
tel. 22 779 00 00
certyfikatem FIFA Recommended II Stars
fax 22 779 00 15
– mówi burmistrz Stanisław Kruszewski.
um@jozefow.pl
www.jozefow.pl
Od 2001 roku mieszkańcy miasta
mogą korzystać także z Integracyjnego
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GMINA LESZNOWOLA

Wschodnia część gminy

esznowola jest gminą wiejską,
położoną w środkowej części
województwa mazowieckiego,
w północnej części powiatu piaseczyńskiego. Zajmuje powierzchnię
69 km kw. Jeszcze 25 lat temu Lesznowola
była gminą typowo rolniczą, gdzie dominowały pola uprawne oraz produkcja
warzyw i owoców. Dziś to dynamicznie
rozwijająca się gmina o charakterze
mieszkaniowo-usługowym, zasiedlona
przez blisko 30 tys. osób.
Trafną decyzją, mającą kluczowe znaczenie dla szybkiego rozwoju Lesznowoli, było uchwalenie w latach 1999–2000
planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie plany obejmują prawie cały
obszar gminy, co pozwala na swobodną
realizację dużych projektów inwestycyjnych. Dzięki interaktywnemu systemowi
zarządzania planami zagospodarowania
przestrzennego z przeznaczeniem i sąsiedztwem danej nieruchomości można
zapoznać się bez wizyty w urzędzie – plany są dostępne na stronie internetowej
urzędu.
Jednym z głównych atutów gminy
– w pełni wykorzystywanym przez lesznowolski samorząd na przestrzeni kolejnych kadencji – jest dogodne położenie
geograficzne w bezpośrednim sąsiedztwie
m.st. Warszawy i międzynarodowego
Lotniska Chopina. Przez obszar gminy
przebiegają trzy duże arterie, z czego
dwie to drogi krajowe. Na jej terenie działa obecnie ponad 5 tys. przedsiębiorców,
a ich liczba stale wzrasta. Atrakcyjne tereny inwestycyjne i samorząd przyjazny

L
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Kościół w Starej Iwicznej

przedsiębiorcom sprawiają, że firmy chętnie wybierają Lesznowolę na swoją siedzibę. Gmina posiada rezerwy terenów
przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-usługową, która może powstać
na działkach w pobliżu głównych arterii
komunikacyjnych. Na szczególną uwagę
zasługują gminne tereny w Mysiadle, graniczące ze stolicą kraju, położone wzdłuż
drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska). Są
to nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod szeroko rozumianą działalność gospodarczą: usługi, handel, administrację, gastronomię, oświatę, służbę zdrowia, kulturę i rekreację, a także tereny wytwórczości, rzemiosła, składów
i usług komunikacyjnych oraz tereny
zieleni urządzonej.
Gmina dołożyła również wszelkich
starań, aby maksymalnie powiększyć
uzbrojenie swoich terenów w media (wo-

dociąg 100 proc. i kanalizacja 90 proc.). Ponadto samorząd stale inwestuje w budowę dróg gminnych oraz współfinansuje
(w 50–70 proc.) budowę i modernizację
dróg powiatowych, a także wojewódzkich.
Mieszkańcy gminy Lesznowola mają
gwarancję, że ich dzieci uczęszczają do dobrych szkół – wysoki poziom gminnej
oświaty to następny atut Lesznowoli,
a czas wolny po zajęciach aktywnie i bezpiecznie można spędzać w nowoczesnych obiektach sportowych czy na placach zabaw.
Transformacja ustrojowa, samorządność i budowa społeczeństwa obywatelskiego zdały w Lesznowoli egzamin.
Zmiany, które dokonały się w gminie
w ciągu minionych 25 lat, są ogromne. Za
sprawą odpowiedniego i kreatywnego
samorządu dokonał się prawdziwy skok
cywilizacyjny, przy czym gmina wciąż się
rozwija. W efekcie Lesznowola to dobry
teren do rozwoju przedsiębiorczości,
atrakcyjna lokalizacja dla inwestorów,
a zarazem ekologicznie czyste, wygodne,
ciekawe i przyjazne miejsce do życia dla
mieszkańców.
I

Urząd Gminy
Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 40
fax 22 757 92 70
gmina@lesznowola.pl
www.lesznowola.pl
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GMINA MSZCZONÓW
azowiecka gmina miejsko-wiejska Mszczonów leży
w obrębie aglomeracji warszawsko-łódzkiej, w powiecie żyrardowskim, i zajmuje powierzchnię 152 km kw. Od Warszawy dzieli ją
45 km, a do autostrady A2 można się
dostać w 14 minut. Mszczonów jest jednym
z najdynamiczniej rozwijających się miast
w kraju. Dzięki przeobrażeniom, jakie
zaszły w nim w ciągu ostatnich 25 lat,
zyskał przydomek „Tygrysa Mazowsza”.
To niegdyś rzemieślnicze miasteczko dziś
przeistacza się w prężnie działający ośrodek logistyczno-przemysłowy z rozwiniętą
bazą rekreacyjno-sportową. Jednym
z głównych założeń gminy Mszczonów
jest bowiem zrównoważony rozwój, który prowadzi do rozkwitu przedsiębiorstw,
turystyki i rekreacji.
Miasto dysponuje ponad 300-hektarową dzielnicą przemysłową, w której zlokalizowane są duże koncerny zagraniczne. Obecnie na terenie gminy powstają
kolejne nowoczesne zakłady przemysłowe, które w perspektywie czasu stworzą
dodatkowe miejsca pracy i znacząco zasilą gminny budżet.
Wychodząc naprzeciw nowym inwestorom, samorząd Mszczonowa od
lat kładzie nacisk na rozwój miejskiej infrastruktury i wyposaża specjalne tereny
inwestycyjne w niezbędne media i dokumentację. W efekcie gmina uzbroiła
kolejne tereny inwestycyjne, tworząc
nową 18-hektarową dzielnicę przemysłową, zlokalizowaną przy skrzyżowaniu
dróg krajowych nr 8 Warszawa–Katowice
oraz trasy tranzytowej nr 50 Wschód–Zachód. Władze gminy zapraszają nowych
inwestorów do grona firm, które zainwestowały w Mszczonowie już ponad
1 000 000 000 euro.
Równolegle Mszczonów doskonale
wykorzystuje naturalne bogactwo, jakie

M

Ratusz Miejski

Ulica Sienkiewicza

stanowią gorące źródła geotermalne
wydobywane z głębokości 1714 m. W ramach tworzonej bazy rekreacyjno-zdrowotnej w 2008 roku wybudowany został
kompleks basenów termalnych pod nazwą Termy Mszczonów, wykorzystujący
wodę geotermalną do celów rekreacyjnych. Obiekt ten stał się flagowym produktem turystycznym Mszczonowa, roz-

Dzielnica przemysłowa

poznawalnym w całej Polsce. W wyniku
pozyskiwanych przez samorząd Mszczonowa środków unijnych w latach 2010–
2011 nastąpiło wykreowanie produktu
turystycznego Weekend z Termami
Mszczonów. Od 2014 roku realizowane są
dwa kolejne projekty z wykorzystaniem
dotacji unijnych polegające na uatrakcyjnieniu tego produktu. Całkowity koszt realizacji obydwu projektów wyniesie ponad
1,5 mln zł. W najbliższym czasie planowanie jest wybudowanie obok mszczonowskich term pierwszego w Polsce delfinarium, które również będzie służyło do
celów rehabilitacji dzieci i dorosłych.
Dynamika rozwoju Mszczonowa wielokrotnie była zauważana i nagradzana
w ogólnopolskich rankingach i konkursach, takich jak Gmina Fair Play i Teraz
Polska, oraz w prestiżowym rankingu
samorządów dziennika „Rzeczpospolita”, w którym miasto od lat plasuje się
w czołówce najlepszych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Aktualnie Mszczonów ma w perspektywie realizację gigantycznej inwestycji pod nazwą
Park of Poland, która bezpowrotnie odmieni oblicze całego regionu. Szacunkowa liczba nowych miejsc pracy związanych z funkcjonowaniem pierwszego etapu inwestycji – Aquaparku „Waterworld
of Poland” wynosić będzie ok. 1100 osób,
a docelowo po realizacji wszystkich etapów Park of Poland da zatrudnienie
4000 osób. Park of Poland będzie największym w Europie Środkowo-Wschodniej centrum rozrywki i nauki.
I

Urząd Miejski
w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów
tel. 46 858 28 20
fax 46 858 28 43
urzad.miejski@mszczonow.pl
www.mszczonow.pl
Termy Mszczonów
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Marszałek:

Andrzej Buła

Wojewoda:

Ryszard Wilczyński

Powierzchnia województwa:

9412 km kw.

Ludność ogółem:

1004 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

107 osób/km kw.

Liczba powiatów:

12, w tym 1 grodzki i 11 ziemskich

Liczba miast:

35

Liczba gmin:

71, w tym 3 miejskie, 36 wiejskich, 32 miejsko-wiejskie

Stopa bezrobocia:

14,3 proc.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
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POWIAT
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI
16 oddziałów wraz z laboratorium oraz
blokiem operacyjnym i porodowym. Placówka firmowana certyfikatem jakości
wciąż udoskonala swój sprzęt.
Kilometrów dróg i chodników nie
udałoby się zbudować bez współpracy
z przedsiębiorcami. Finalizacja dużych
inwestycji świadczy nie tylko o dbałości
o budowanie jak najlepszych relacji partnerskich, ale – co istotne – o poprawie stanu technicznego nawierzchni. Przeszło
20 mln zł kosztował nowy most w Cisku.
Przeprawę udało się podświetlić dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców, a realizacja
całości była możliwa dzięki skutecznemu
sięgnięciu po pieniądze z zewnątrz. Ta wielopłaszczyznowa oś współpracy zaowoco-

Siedziba Starostwa Powiatowego
w Kędzierzynie-Koźlu

ażdy inwestor, który zawita do
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, może liczyć na pełną fachowość i profesjonalizm. Od
wielu lat powiat jest w pełni zaangażowany w tworzenie jak najlepszych warunków do inwestowania na bardzo różnych płaszczyznach, w tym szeroko pojętym partnerstwie publiczno-prywatnym. W powiecie zlokalizowanych jest
wiele prężnie działających ﬁrm branży
chemicznej, lecz nie tylko one stanowią
o jego potencjale.
Samorząd stawia na rozwój młodzieży, służbę zdrowia oraz nowe miejsca
pracy. Edukacja to przede wszystkim
znaczące inwestycje w szkołach, dobre
kierunki nauczania oraz indywidualne podejście. Szereg nowoczesnych pracowni
dla uczniów oraz świetna współpraca
z przedsiębiorcami powodują lepszy start
w dorosłość. Świetna oferta zajęć dodatkowych adresowana jest do każdego
chcącego rozwijać swe pasje, a przy okazji zwiedzić cały świat. Powiat promuje
zdolnych uczniów poprzez specjalny program stypendialny.
W mieście otwarto filię Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a w przeciągu kilku miesięcy na prawo jazdy zapisało się tysiąc osób. WORD obsługuje
nie tylko mieszkańców powiatu, ale coraz częściej przyjezdnych z ościennych
województw. Często zaglądają tam kursanci ze Śląska, którzy cenią sobie profesjonalne podejście oraz rzetelność.

K

Coroczny spływ pływadeł po Odrze urósł do rangi imprezy międzynarodowej

Ośrodek zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie nowoczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
Szpital jest jednym z filarów opieki
medycznej na Opolszczyźnie. W Kędzierzynie-Koźlu pacjenci z całego kraju leczą
skomplikowane choroby oczu, a chirurdzy wykonują nowatorskie operacje medyczne. Powiat poczynił znaczący krok do
przodu w obszarze inwestycyjnym lecznicy. W Koźlu działa nowoczesny oddział
neurologiczny z pododdziałem udarowym, co znacznie podwyższyło bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Funkcjonująca obok Polsko-Amerykańska Klinika Serca ściśle współpracuje z nowym
pododdziałem kardiologicznym, który
powstał z myślą o podwyższeniu jakości
usług w zakresie chorób serca. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu to w sumie

wała powstaniem znaczącej dla powiatu
i regionu inwestycji. Nowy most stał się
również atrakcją turystyczną regionu,
dzięki unikatowej iluminacji świetlnej.
Otwartość na wszelkie propozycje i fachowe doradztwo jest dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego priorytetem.
Samorząd zachęca potencjalnych inwestorów do kontaktu i zapoznania się z dostępnymi ofertami inwestycyjnymi. I

Starostwo
Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu
Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 405 27 20
fax 77 472 32 95
starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl
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POWIAT OPOLSKI
owiat opolski znajduje się w środkowej części województwa opolskiego. Jego powierzchnię 1587
km kw. zamieszkuje prawie 130 tys.
ludzi. Region ma charakter rolno-przemysłowy. W okolicach Ozimka i Osowca
rozwinął się przemysł maszynowy i metalurgiczny, a w gminie Dobrzeń Wielki
przemysł energetyczny, remontowo-budowlany oraz drobna produkcja artykułów
z tworzyw sztucznych, odzieży, przetwórstwo drewna. W pobliżu Niemodlina, Popielowa i Turawy znajdują się stawy rybne, gdzie hoduje się karpie. Na terenie całego powiatu doskonale prosperuje sieć
małych zakładów rzemieślniczych, wytwórczych i usługowych, specjalizujących
się w stolarstwie, mechanice pojazdowej,
remontach mieszkań, małej gastronomii.
Dobre zaplecze komunikacyjne: autostrada A4 (Berlin–Medyka), droga międzynarodowa E40 (Frankfurt nad Menem–Lwów), równoległa do niej linia kolejowa, lądowisko dla małych samolotów
turystycznych w Polskiej Nowej Wsi, ponad 600 km dobrze utrzymanych dróg powiatowych, spławna Odra – przez cały teren powiatu do Szczecina i przez kanał
Odra – Hawel do Berlina, połączenia z lotniskami krajowymi we Wrocławiu i Katowicach sprawiają, że powiat opolski jest
miejscem atrakcyjnym inwestycyjnie,
gospodarczo i turystycznie.
Nad Jeziorem Turawskim rozwinęła
się turystyka wypoczynkowa i sporty

P
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Fot. BOGUSŁAW SZYBKOWSKI

wodne. Niemodlin, Zakrzów Turawski i Popielów oferują wiele możliwości czynnego wypoczynku nad
stawami rekreacyjno-hodowlanymi
i w gospodarstwach agroturystyczWiszący most łańcuchowy w Ozimku
nych. Ponadto na terenie powiatu
znajdują się trzy baseny: kryta pływalnia w tułowickim zespole szkół, baWalory przyrodnicze powiatu preseny letni otwarty i kryty w Suchym Bo- zentują: Stobrawski Park Krajobrazowy,
rze oraz basen letni o wymiarach olim- Bory Niemodlińskie, Lasy Stobrawskopijskich w Lipnie. Doskonałą propozycję -Turawskie z wydmami polodowcowymi,
dla turystów stanowi JuraPark w Kra- dwa arboreta – w Lipnie i Prószkowie oraz
siejowie. Znajduje się tam stanowisko pa- rezerwat wodny Staw Nowokuźnicki.
leontologiczne, na którym można nie Park w Lipnie jest najstarszym istniejącym
tylko obejrzeć, lecz także dotknąć kości w Polsce arboretum, a niektóre z drzew poprahistorycznych gadów, trójwymiaro- sadzonych w roku jego założenia rosną do
we oceanarium, kino 5D, kapsuła czasu, dnia dzisiejszego, licząc sobie ponad 200
jak również nowoczesne muzeum – Park lat.
Nauki i Ewolucji Człowieka.
Powiat opolski z dobrze zorganizowaZ kolei w Ozimku znajduje się naj- ną baza turystyczną, bogactwem zabytków,
starszy żelazny most wiszący w Europie niepowtarzalnymi krajobrazami, szlakami
z 1827 roku. W Zagwiździu można zwie- i ścieżkami rowerowymi jest doskonałym
dzić pozostałości huty z 1754 roku, a więc miejscem zarówno do weekendowego,
z czasów króla Fryderyka II Wielkiego. jak i dłuższego wypoczynku.
I
W Prószkowie atrakcją jest księgozbiór po
pierwszej w Europie Akademii Rolniczej
Starostwo
(1847–1881). Powiat opolski to także
Powiatowe
dobrze utrzymane pałace, zamki, dwory,
w Opolu
kościoły. Najciekawsze zabytki kultury
ul. 1 Maja 29
szlacheckiej zlokalizowane są w Prósz45-068 Opole
kowie, Tułowicach i Niemodlinie. Drewtel. 77 541 51 01
niane kościoły, w tym z cenną polichrofax 77 541 51 03
mią („bierdzka śmierć”), odnajdziemy
starostwo@powiatopolski.pl
w Bierdzanach, Kolanowicach, Ochodzach,
www.powiatopolski.pl
Popielowie, Zakrzowie Turawskim.

Fot. ARCH. UMiG W OZIMKU

Zamek w Prószkowie
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GMINA RUDNIKI

Kompleks Boisk Sportowych
„Moje Boisko Orlik 2012” w Rudnikach

mina Rudniki położona jest
w północnej części województwa opolskiego, na granicy z województwem łódzkim i śląskim. Jej teren zamieszkuje około 8,5 tys.
osób. Jest to gmina rolnicza z niewielkim
zalesienie, stanowiącym około 5 proc. jej
całkowitej powierzchni. Samorząd z jednej strony szanuje dorobek historyczny
i promuje zabytki, a z drugiej stara się wykorzystać szanse, jakie daje Unia Europejska.
Nawiązując do tradycji, należy wspomnieć o kościołach drewnianych w Jaworznie i Żytniowie. Aby zachować do-

G

robek kulturowy wsi, utworzono Gminną Izbę Tradycji
w Rudnikach, gdzie gromadzone są różnorodne przedmioty gospodarstwa domowego, urządzenia i maszyny
rolnicze.
Jeśli natomiast mowa
o wykorzystaniu szans, trze- Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach
ba zaznaczyć, że gmina Rudniki mocno się zmienia dzięki inwesty- działalność 4 nowo utworzone firmy,
cjom w infrastrukturę techniczną, re- oraz pracowników przeszkolonych w zamontom szkół, budowie boisk sportowych kresie obsługi inwestora. Władze lokalne
i lodowiska oraz rozwijanej ofercie kul- chcą sprzyjać rozwojowi działalności goturalnej. Projekty realizowane we wszyst- spodarczej, być partnerem dla przedsiękich sferach życia publicznego sprawia- biorców i tworzyć dobre warunki do
ją, że mieszkańcom gminy żyje się lepiej. inwestowania, a przez to do pracy i zaSzeroko zakrojona współpraca z zagra- mieszkania.
I
nicznymi partnerami z Czech, Słowacji,
Niemiec, Szwecji i Francji pozwala realiUrząd Gminy
zować projekty z różnych dziedzin, takich
Rudniki
jak gospodarka, edukacja, administracja,
ul. Wojska Polskiego 12A
kultura czy sport.
46-325 Rudniki
Samorząd gminy stawia również na
tel. 34 359 50 72, fax 34 359 50 93
rozwój gospodarczy. Oferuje tereny ingmina@rudniki.pl
westycyjne o powierzchni około 5 ha,
www.rudniki.pl
a także wsparcie Rudnickiego Inkubatofacebook.com/gmina.rudniki
ra Przedsiębiorczości, gdzie rozpoczęły
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Marszałek:

Władysław Ortyl

Wojewoda:

Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Powierzchnia województwa:

17 846 km kw.

Ludność ogółem:

2129 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

119 osób/km kw.

Liczba powiatów:

25, w tym 4 grodzkie i 21 ziemskich

Liczba miast:

51

Liczba gmin:

160, w tym 16 miejskich, 109 wiejskich, 35 miejsko-wiejskich

Stopa bezrobocia:

16,4 proc.
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POWIAT KOLBUSZOWSKI
owiat kolbuszowski położony jest
w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Swoim zasięgiem obejmuje teren
5 gmin wiejskich: Cmolasu, Dzikowca, Majdanu Królewskiego, Niwisk, Raniżowa
oraz gminę miejsko-wiejską Kolbuszowa.
Spokój i powietrze nasycone zapachem pobliskich lasów, pól i łąk to walory
doceniane przez odwiedzających powiat.
Miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej
znajdą tutaj dobrze oznaczone ścieżki
przyrodniczo-edukacyjne, które są doskonałym pomysłem na rodzinny wypoczynek. Świadomość niezwykłych walorów przyrodniczych spowodowała utworzenie na terenie powiatu dwóch obszarów chronionego krajobrazu: mielecko-kolbuszowsko-głogowskiego oraz sokołowsko-wilczowolskiego.
Na terenie powiatu znajduje się wiele cennych zabytków architektury sakralnej oraz świeckiej. Na szczególną
uwagę zasługują: zbudowany w 1900
roku secesyjny pałac Tyszkiewiczów
w Weryni, zabytkowy park angielski
w Dzikowcu, dwór Jana Hupki i otaczający go park krajobrazowy w Niwiskach

P

Kompleks Sportowy Orlik przy Zespole Szkół
Technicznych w Kolbuszowej

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych
Technologii Wytwarzania w Kolbuszowej

czy drewniane kościoły z XVII wieku
w Cmolasie i Porębach Dymarskich. Do
wędrówek śladami przeszłości zachęca
Park Etnograficzny w Kolbuszowej z ponad 80 obiektami dużej i małej architektury drewnianej, prezentujący kulturę ludową Lasowiaków i Rzeszowiaków.
Powiat kolbuszowski otwarty jest na
przedsiębiorców i inwestorów, na których
czekają uzbrojone tereny inwestycyjne,
jak również grunty położone w kolbuszowskiej podstrefie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Euro-Park Mielec.
Ponadto powiat stwarza doskonałe
warunki do nauki i rozwoju, oferując młodym ludziom atrakcyjne kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

W Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania
uczniowie mogą zdobywać wiedzę, ucząc
się na zaawansowanych technologicznie
urządzeniach. Na terenie powiatu znajduje
się też Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
I

Starostwo Powiatowe
w Kolbuszowej
ul. 11 -go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 58 80
fax 17 227 15 23
starostwo@kolbuszowski.pl
www.powiat.kolbuszowski.pl

POWIAT LUBACZOWSKI

Zespół Cerkiewny w Radrużu

owiat lubaczowski leży w malowniczym zakątku Podkarpacia, z dala od wielkich aglomeracji. Dzięki temu zachwyca bogactwem przyrody ożywionej i nieożywionej. Przyjazne środowisko, atrakcyjne położenie geograﬁczne, liczne zabytki świadczące o wielokulturowości tego
regionu (ziemię lubaczowską zamieszkiwali Polacy, Rusini, Żydzi oraz osadnicy
z Niemiec) oraz życzliwi, otwarci dla go-

P

ści i służący pomocą
inwestorom mieszkańcy – to znaki rozpoznawcze powiatu,
który postrzegany jest
głównie jako kraina
rolnicza i region o walorach rekreacyjno-turystycznych. Jego specyﬁczny charakter został ukształtowany
przez środowisko przyrodnicze oraz bogatą
historię terenów.
Fot. K. STĘPIEŃ
Nie sposób przejść
obojętnie obok zabytków ziemi lubaczowskiej. Krocząc śladami historii regionu,
poznajemy architekturę sakralną i świecką, zabytkowe kościoły oraz liczne cerkwie, dawne cmentarze wyznaniowe
i wojenne, kurhany, dwory obronne i pałace. Na terenie powiatu znajduje się jeden z najcenniejszych polskich zabytków – wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO zespół cerkiewny
z XVI-wieczną cerkwią pw. św. Paraskewy w Radrużu, którego opiekunem od

2010 roku jest Muzeum Kresów w Lubaczowie. Podążając szlakiem architektury drewnianej, możemy podziwiać nie
tylko walory architektoniczne, lecz także widokowe. Takich atrakcji nie zabraknie zwłaszcza przy fortyfikacjach
z okresu II wojny światowej, zwanych Linią Mołotowa.
Na turystów czekają gospodarstwa
agroturystyczne oferujące zakwaterowanie, wyżywienie oraz wiele okolicznych
atrakcji: wędkarstwo, jazdę konną, wycieczki, pokazy tradycyjnego rzemiosła artystycznego, a także możliwość uczestnictwa w pracach gospodarskich, m.in.
we wspólnym przygotowywaniu potraw
regionalnych, np. wypieku chleba, wyrobie serów czy wędlin.
I

Starostwo Powiatowe
w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
tel. 16 632 87 00
fax 16 632 87 09
starostwo@lubaczow.powiat.pl
www.lubaczow.powiat.pl
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POWIAT ŁAŃCUCKI
skład powiatu łańcuckiego wchodzi miasto Łańcut
i sześć gmin wiejskich: Białobrzegi, Czarna, Łańcut,
Markowa, Rakszawa i Żołynia. Łańcut
leży w centralnej części województwa
podkarpackiego, około 17 km od Rzeszowa, stolicy Podkarpacia, z którym
skomunikowany jest linią kolejową, drogą międzynarodową E40, siecią dróg lokalnych oraz budowaną autostradą A4.
Do międzynarodowego portu lotniczego
Rzeszów-Jasionka jest około 15 km.
Powiat łańcucki to pięknie położony
zakątek Podkarpacia. Cenne zabytki, walory kulturalne i klimat oraz gościnni
mieszkańcy sprawiają, że trudno stąd wyjechać. Unikatowe wnętrza łańcuckiego
pałacu na długo pozostają w pamięci,
a trasy rowerowe, wiodące przez malownicze tereny, pozwalają zapomnieć o troskach i zmęczeniu. Zarówno zwolennicy
turystyki aktywnej, jak i kulturowej, znajdą tu coś dla siebie. To właśnie w Łańcucie odbywają się od ponad 50 lat słynne
majowe Festiwale Muzyczne oraz Międzynarodowe Muzyczne Kursy Mistrzowskie. Kultywowane są tu tradycje rękodzielnicze w Zagrodzie Garncarskiej
w Medyni Głogowskiej oraz w Skansenie
w Markowej. Liczne zabytki umiejscowione na terenie całego powiatu, wyty-

Fot. K. MUSZ-KISAŁA

W

Regionalne przysmaki na Powiatowym Pikniku Rodzinnym

czone trasy rowerowe i piesze pozwalają
na zaplanowanie atrakcyjnych wycieczek.
Wykorzystując dostępność dotacji
unijnych oraz innych możliwości, powiat
pozyskał środki pozabudżetowe, z których
finansowane są inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców. Samorząd prowadzi szkoły ponadgimnazjalne z ciekawą ofertą edukacyjną i dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania kształci dobrze wykwalifikowanych specjalistów, a Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o. to
gwarancja wysokiej jakości usług me-

dycznych w powiatowym szpitalu. Ponadto dzięki zaradności władz samorządowych i pozyskanym funduszom powiat
może pochwalić się dobrą infrastrukturą komunalną oraz ciągle poprawiającą się
infrastrukturą drogową.
W trosce o podnoszenie poziomu obsługi klientów Starostwo Powiatowe
w Łańcucie wdrożyło w 2013 roku system
zarządzania jakością, potwierdzony certyfikatem ISO 9001. Powiat łańcucki zajął II miejsce w konkursie MSWiA Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej
oraz został laureatem konkursu Powiat
Otwarty na Fundusze Strukturalne. I
Fot. D. KIEŁB

Starostwo
Powiatowe
w Łańcucie

Pałac Potockich w Łańcucie
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ul. Mickiewicza 2
37-100 Łańcut
tel. 17 225 70 00
fax 17 225 69 70
biuro@powiatlancut.pl
www.powiatlancut.pl
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POWIAT RZESZOWSKI

Pałac Wodzickich w Tyczynie z II poł. XIX wieku, będący obecnie siedzibą Zespołu Szkół w Tyczynie

ijając Rzeszów, zawsze przejeżdżamy przez teren powiatu rzeszowskiego, który
otacza to wojewódzkie miasto. W którymkolwiek kierunku przekroczymy jego granicę, wciąż będą towarzyszyć nam obrazy dynamicznie rozwijającego się powiatu.
W wyniku starań samorządu powiatu rzeszowskiego na terenie miasta
i w jego bliskim sąsiedztwie w październiku 2014 roku uruchomiła swoją działalność strefa inwestycyjna, kolejna po Jasionce i Rogoźnicy, w której znajdzie zatrudnienie kilka tysięcy osób. Zakończony został pierwszy etap kompleksowego uzbrojenia terenu o powierzchni
59,2 ha. Jest już kilku inwestorów, którzy
ulokują tu swoje przedsiębiorstwa, skuszeni atrakcyjną ofertą nowo powstałego
Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów–Dworzysko. Projekt ten dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Koszt całej inwestycji – utworzenia strefy inwestycyjnej
o powierzchni 85 ha – wynosi 78 mln zł.
Teren ten obejmie swoim oddziaływaniem
Specjalna Strefa Ekonomiczna „EuroPark” Mielec. Powiat rzeszowski jest
pierwszym w Polsce i jedynym powiatem,
który utworzy tak duży obszar inwestycyjny na własnych gruntach.
Kluczowe dla rozwoju powiatu i całego Podkarpacia jest inwestowanie w drogi biegnące do rzeszowskiego węzła komunikacyjnego. Dlatego samorząd powiatu rzeszowskiego włożył wiele pracy
i pieniędzy w poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej powiatu, zwięk-

M

Kaskady solne w Sołonce

szającej dostęp do dróg międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich. Łącznie w latach 2010–2014 powiat rzeszowski na remonty i przebudowy dróg wydał
62 mln zł. Dzięki tym środkom udało się
wyremontować i przebudować 103 km
dróg. Jedną z największych inwestycji,
zrealizowaną w zaledwie pół roku, była
odbudowa mostu w Trzebownisku. Został
on wyremontowany za 7,9 mln zł, a realizację projektu wyróżniono w konkursie na budowę roku obiektu komunikacyjnego Podkarpacia. W podobnym plebiscycie nagrodzone została również rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli
oraz modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie. Te dwa zadania
kosztowały 8,3 mln zł.
W pieczy powiatu pozostaje też kilkadziesiąt placówek opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej, które także były systematycznie rozbudowywane. Wiele uwagi poświęcono obiektom w Górnie, gdzie
znacznym przeobrażeniom uległo „Sanatorium” oraz Dom Pomocy Społecznej.

Z myślą o ludziach starszych i chorych powiat rzeszowski realizuje obecnie dwa
duże projekty na kwotę 13,6 mln zł,
które uzyskały dofinansowanie z funduszu norweskiego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata 2012–
2016. Zakładają one rozbudowanie tych
placówek, ich doposażenie oraz szkolenie
personelu.
Powiat rzeszowski wyróżnia się na tle
innych powiatów skutecznością w wykorzystywaniu funduszy UE – plasuje się
na drugim miejscu w Polsce pod względem pozyskanych w ostatnich latach
środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca – w latach 2010–2014
w sumie przeszło tysiąc złotych na osobę.
Tylko w ramach programu RPO WP na
lata 2007–2013 powiat rzeszowski zrealizował inwestycje o wartości 58 mln zł.
Przejechać przez teren powiatu, czy
zostać tu na dłużej? Już wiele osób rozstrzygnęło ten dylemat na korzyść powiatu i swoją, bo powiat rzeszowski to
miejsce, z którym można wiązać plany na
przyszłość.
I

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
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GMINA MIASTO RZESZÓW
zeszów to stolica innowacji
– miejsce, gdzie tradycja łączy
się z nowoczesnością. Miasto
jest ważnym ośrodkiem przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego, budowlanego, usługowego
i handlowego. Największym atutem
Rzeszowa, oprócz położenia na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, są ludzie – kreatywni, otwarci
na świat, umiejętnie sięgający po unijne dotacje. Dzięki nim Rzeszów pięknieje, a nowymi inwestycjami interesują
się nie tylko polscy, ale i zagraniczni
przedsiębiorcy.
Dużym atutem Rzeszowa jest Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, dysponujący drugim pod względem długości pasem startowym w Polsce.
Obsługuje wszystkie rodzaje samolotów,

R

oferuje bezpośrednie połączenia lotnicze
do wielu miast europejskich.
W mieście działa ponad 22 000 przedsiębiorstw, obsługiwanych przez ponad
800 instytucji finansowych i okołobiznesowych. Wiodącymi rzeszowskimi przedsiębiorstwami, będącymi równocześnie
awangardą technologicznego rozwoju
regionu, są: producent silników lotniczych
WSK „PZL-Rzeszów” SA należący do
grupy UTC oraz firma Asseco Poland SA,
specjalizująca się w produkcji i rozwoju
oprogramowania dla wszystkich sektorów
gospodarki. Rzeszów jest kolebką polskiego przemysłu lotniczego. Słynie z najprężniej rozwijającego się klastra lotniczego w tej części Europy – Doliny Lotniczej. Założony w 2003 roku klaster
obecnie zrzesza ponad 120 członków
– przedsiębiorstwa, instytucje naukowe

Okrągła kładka dla pieszych nad skrzyżowaniem al. Piłsudskiego z ul. Grunwaldzką
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i ośrodki naukowo-badawcze z południowo-wschodniej Polski. Składające
się na tę wyjątkową markę przedsiębiorstwa dostarczają blisko 90 proc. polskiej
produkcji lotniczej.
Prawdziwym bogactwem Rzeszowa
są ludzie młodzi. W mieście promuje się
i wdraża programy współpracy biznesu
i nauki. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kształcą się na kierunkach
dostosowanych do potrzeb rynku pracy,
głównie sektora lotniczego (technik
awionik, technik lotnik, stewardesa,
operator obrabiarek sterowanych numerycznie). Rzeszów to jeden z największych ośrodków akademickich
w Polsce. Według ostatnich badań Eurostatu jest liderem w Europie pod względem liczby studentów – na 1000 mieszkańców przypada ich aż 353. Siedem
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Ratusz na rzeszowskim rynku

rzeszowskich uczelni zapewnia wysoko
wykwalifikowaną kadrę naukową oraz
nowoczesną bazę dydaktyczną. Młodzież kształci się na kierunkach, takich
jak: lotnictwo i kosmonautyka, nanotechnologie, zarządzanie ruchem lotniskowym czy automatyka i robotyka.
W roku akademickim 2015/2016 zostanie uruchomiony kierunek lekarski. Studenci mają do dyspozycji m.in. najnowocześniejsze w Polsce laboratorium
kryminalistyki oraz strzelnicę elektroniczną, innowacyjne Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Rzeczywistości Wirtualnej, wyposażone w jaskinię 3D, a także laboratorium symulujące giełdę.
Władze miasta przykładają wielką
wagę do pozyskiwania inwestorów. Tworzone są Specjalne Strefy Ekonomiczne
zlokalizowane blisko lotniska, drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. W ostatnich latach, dzięki polityce inwestycyjnej miasta oraz dostępności ulg podatkowych, na inwestycje w obrębie Rzeszowa zdecydowały się takie firmy, jak:
MTU Aero Engines, BorgWarner Turbo
Systems Poland, Goodrich Aerospace
Poland, Vac Aero International, Hamilton Sundstrand, Raben Group, Heli
One, McBraida Poland, Software Mind
i wiele innych.
Rzeszów stale umacnia swoją pozycję
ośrodka metropolitalnego południowowschodniej Polski. Od 2006 roku miasto
powiększyło się ponad dwukrotnie, do

Fontanna multimedialna

prawie 117 km kw. Realizacja miejskich
inwestycji o strategicznym znaczeniu nie
byłaby możliwa, gdyby nie wzrost budżetu
Rzeszowa, który w 2015 roku wyniósł blisko 1 mld 322 mln zł, z czego 540 mln zł
przeznaczono na inwestycje.
I

Urząd Miasta
Rzeszowa
Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel. 17 788 99 00
umrz@erzeszow.pl
www.rzeszow.pl
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GMINA JAROSŁAW
ija ćwierćwiecze demokratycznych rządów w Polsce. 25 lat
temu Polacy otrzymali olbrzymią szansę – możliwość decydowania o losach swojego kraju, a tym samym otworzyli sobie furtkę do demokracji.
W pierwszych w pełni wolnych wyborach wybierali władze samorządowe. Powierzyli swój los w ręce
ludzi, którym zaufali.
Mieszkańcy gminy wiejskiej
Jarosław szybko odczuli pozytywy
płynące z wolności. Zaczęto wiele
Gmina Jarosław z lotu ptaka
inwestycji, które przyniosły wymierne korzyści. Postawiono na polepszanie komfortu życia ludzi, wybudo- Morawsku, Tuczempach i Wólce Pełkińwano 167 km sieci wodociągowej, ponad skiej. Stawia się na rozwój sportu, przy
200 km sieci kanalizacyjnej. Na terenie każdej szkole znajduje się hala sportowa,
gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków w ostatnich latach powstały trzy Orliki,
– w Tuczempach i Kostkowie, wybudo- a na jednym z nich – w Wólce Pełkińskiej
wano dwie stacje uzdatniania wody – Peł- – w okresie zimowym działa „Biały Orkinie i Tuczempy, a stację w Surochowie lik”.
Na terenie gminy swoje siedziby mają
zmodernizowano.
Szkolnictwo w gminie utrzymuje się duże firmy, takie jak Euroservice – najna wysokim poziomie. Wybudowano większy zakład w Polsce pod względem
cztery nowe szkoły – w Makowisku, mocy przerobowej w produkcji bioetanolu
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czy Krynicki Recykling SA, zajmujący się pozyskiwaniem i uzdatnianiem stłuczki szkła opakowaniowego na potrzeby hut szkła,
największa tego typu firma w Polsce. W ostatnich latach zainwestowano w oświetlenie hybrydowe
– na ulicach pojawiło się 313 lamp
– to największa tego typu inwestycja w Europie. Od 2007 roku
gmina posiada miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obejmujący jej cały teren, co należy do rzadkości w Polsce. Co
ważne, mieszkańcy dostrzegają
zmiany, jakie następują na obszarze jednostki – w ostatnim ćwierćwieczu osiedliło się tu 2 tys. osób.
I

Urząd Gminy
Jarosław
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
fax 16 624 86 13
ug@jaroslaw.pl
www.ug.jaroslaw.pl

GMINA RADOMYŚL WIELKI
a terenie gminy Radomyśl
Wielki przeważa przemysł rolno-spożywczy. Silnie rozwinięte jest rolnictwo w zakresie
hodowli drobiu rzeźnego i niosek oraz
trzody chlewnej. Te warunki kształtują sytuację gospodarczą, którą napędzają także działające tu zakłady przetwórstwa
mięsnego. Pod względem liczby zakładów
przetwórstwa rolno-spożywczego, jak
i hodowli drobiu, gmina Radomyśl Wielki zajmuje pierwsze miejsce w województwie podkarpackim. Dynamicznie
rozwija się tu również przemysł gumowy,
którego reprezentantem są Zakłady Gumowe Geyer & Hosaja Sp. z o.o. w Partyni
– wiodący na rynku krajowym oraz liczący
się na rynku zagranicznym producent
mieszanek gumowych i galanterii gumowej, w tym dywaników samochodowych. Inne branże, które umacniają gospodarczo region, obejmują handel detaliczny, przemysł metalowy, transport
i gastronomię.
Gmina Radomyśl Wielki sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. Samorząd
gminy cały czas oferuje grunty pod inwestycje gospodarcze. Ponadto inwesto-
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rzy mogą liczyć tutaj na
najniższy w rejonie podatek
od nieruchomości, a także
uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim wszelką pomoc niezbędną przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Potwierdzeniem sprzyjającego klimatu dla rozwoju firm jest czterokrotnie
przyznany gminie tytuł
„Gminy Fair Play” (w latach
2004, 2005, 2006 i 2012)
oraz tytuły ,,Złotej Lokalizacji Biznesu”, „Miasta
i Gminy dbających o finanse mieszkańców” czy „Srebr- Radomyśl Wielki z lotu ptaka
nego Promotora Orłów
Agrobiznesu”, zdobywane w ogólnopolskich konkursach.
W 2014 roku w Radomyślu Wielkim
ustanowiono światowy rekord Guinnessa na najdłuższą kaszankę. Ostatecznie
przygotowany produkt miał 226 m długości i 335 kg wagi, a Radomyśl Wielki
odebrał tytuł rekordzisty hiszpańskiemu miasteczku Burgos.
I

Urząd Miejski
w Radomyślu Wielkim
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
tel. 14 680 70 50
fax 14 680 70 63
sekretariat@radomyslwielki.pl
www.radomyslwielki.pl
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GMINA SĘDZISZÓW
MAŁOPOLSKI
mina Sędziszów Małopolski
położona jest w środkowo-zachodniej części województwa
podkarpackiego, w powiecie
ropczycko-sędziszowskim, 25 km na zachód od Rzeszowa – stolicy województwa,
na pograniczu dwóch wielkich jednostek
ﬁzyczno-geograﬁcznych Polski Południowej: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Strzyżowskiego. Jest gminą miejsko-wiejską obejmującą swoim zasięgiem administracyjnym miasto Sędziszów
Małopolski i 15 sołectw: Będziemyśl,
Boreczek, Borek Wielki, Czarna Sędziszowska, Cierpisz, Góra Ropczycka, Kawęczyn Sędziszowski, Klęczany, Krzywa,
Ruda, Szkodna, Wolica Ługowa, Wolica
Piaskowa, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce
Górne.
Odrodzenie samorządu terytorialnego i uaktywnienie społeczności lokalnej
oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowały szybki rozwój społeczno-gospodarczy. Realizowane projekty dotyczące najpierw telefonizacji i gazyfikacji, a następnie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, drogowej,
oświatowej czy sportowej sprawiły, że
gmina stała się przyjaznym miejscem
nie tylko dla swoich mieszkańców. Dzisiaj
posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową,
wyremontowane i wyposażone szkoły,
sale gimnastyczne, Orlik i stadion sportowy w mieście, boiska na terenach wiejskich, odnowione domy ludowe, nowo-
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czesną oczyszczalnię ścieków i zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, z którego korzysta około 65 proc.
mieszkańców, oraz zwodociągowane wszystkie miejscowości.
Doskonałe położenie
komunikacyjne (autostrada
A4 z węzłem w Borku Wielkim, droga krajowa nr 4, linia kolejowa relacji Zgo- Rynek w Sędziszowie Małopolskim
rzelec–Medyka, bliskie sąsiedztwo lotniska i stolicy regionu – Rze- jak Creuzet Polska, PZL Sędziszów SA,
szowa), tereny inwestycyjne z podstrefą Ultratech, Gumat oraz wielu polskich
Sędziszów Małopolski Specjalnej Strefy uznanych producentów branży lotniczej.
Ekonomicznej Euro-Park Mielec, wproWysoka jakość środowiska przyrodwadzone uchwałą Rady Miejskiej ulgi po- niczego, rozległe lasy, urozmaicony kradatkowe dla inwestorów (maksymalnie jobraz z licznymi pagórkami w połuna okres 7 lat) stanowią istotny potencjał dniowej części gminy i akwenami wodrozwojowy gminy. Najbardziej atrakcyj- nymi na północy – w Cierpiszu, Rudzie
ne inwestycyjnie obszary gminy objęte są i Czarnej Sędziszowskiej oraz wyznaczomiejscowymi planami zagospodarowania ne trasy rowerowe o długości 153 km
przestrzennego z przeznaczeniem pod sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Na
zabudowę usługową, produkcyjną, miesz- trasie wędrówek turyści napotkają także
kaniową i rekreacyjną.
obiekty będące częścią dziedzictwa kulOd 2002 roku na terenie Sędziszowa turowego gminy, które ze względu na waMałopolskiego funkcjonuje nowoczesny lory historyczne, architektoniczne czy
zakład Hispano-Suiza Polska, produkujący duchowe zostały poddane ochronie prawczęści do silników lotniczych, który wcho- nej. W Sędziszowie Małopolskim na
dzi w skład francuskiej grupy SAFRAN, szczególną uwagę zasługują ratusz i kozrzeszającej liderów branży aerokosmicz- ściół parafialny z XVII wieku oraz klasznej. Zakład jest członkiem Stowarzysze- tor Ojców Kapucynów z XVIII wieku,
nia Dolina Lotnicza, do którego należą a także zespół dworski i parkowy w Gótakże inne sędziszowskie firmy, takie rze Ropczyckiej.
I

Autostrada A4
– węzeł Sędziszów Małopolski

Urząd Miejski
w Sędziszowie
Małopolskim
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski
tel. 17 221 60 01
fax 17 221 63 13
um@sedziszow-mlp.pl
www.sedziszow-mlp.pl
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Marszałek:

Mieczysław Kazimierz Baszko

Wojewoda:

Andrzej Meyer

Powierzchnia województwa:

20 187 km kw.

Ludność ogółem:

1195 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

59,2 osób/km kw.

Liczba powiatów:

17, w tym 3 grodzkie i 14 ziemskich

Liczba miast:

40

Liczba gmin:

118, w tym 13 miejskich, 78 wiejskich i 27 miejsko-wiejskich

Stopa bezrobocia:

15,1 proc.
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POWIAT AUGUSTOWSKI

Kanał Ulgi obok śluzy Swoboda na Kanale Augustowskim

owiat augustowski, położony
w północno-wschodniej części
Polski w województwie podlaskim, zamieszkuje prawie 60 tys.
osób. Stolicą powiatu jest Augustów – turystyczna stolica województwa, jeden
z najważniejszych ośrodków turystycznych Polski.
Ostatnie lata dla powiatu augustowskiego były okresem intensywnego rozwoju. Właściwe gospodarowanie finansami, dobra współpraca z samorządami
lokalnymi oraz pozyskanie środków zewnętrznych pozwoliły na realizację wielu ważnych inwestycji w strategicznych
obszarach działalności samorządu powiatowego. Priorytetami władz były:
dbałość o edukację i aktywność fizyczną
młodego pokolenia, poprawa komunikacji drogowej oraz sprawne funkcjonowanie szpitala powiatowego. Na modernizację obiektów i wyposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny szkół i placówek oświatowych powiat wydał ponad
30 mln zł, z czego 37 proc. środków pochodziło z funduszy zewnętrznych. Po-
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Śluza Paniewo na Kanale Augustowskim

nadto przeznaczono prawie 100 mln zł na
infrastrukturę transportową, przebudowując prawie 150 km dróg oraz 7 mostów.

Fot. GRZEGORZ HARABURDA (2)

Zgodnie z zasadą, że najlepszą inwestycją jest człowiek, prowadzone są zadania nieinwestycyjne kierowane do różnych grup społecznych. Z myślą o młodzieży realizowane są działania podnoszące jakość pracy szkół i placówek oraz
rozwój zainteresowań młodych ludzi.
Na ten cel wydano prawie 43 mln zł pozyskane z funduszy zewnętrznych.
Systematycznie doskonalony jest również poziom funkcjonowania samorządu,
co potwierdzają wysokie oceny wystawiane przez ekspertów zewnętrznych. Od 2005
roku powiat rokrocznie zdobywa tytuł laureata Rankingu Powiatów ZPP (3. miejsce
w 2012 roku), a w rankingu „Wspólnoty”
dotyczącym wykorzystania środków unijnych w okresie 2004–2009 zajął 9. miejsce
w kraju. Liczne tytuły i certyfikaty, w tym
m.in. potwierdzający wdrożenie systemu
zarządzania jakością ISO, „Samorządowy
Lider Zarządzania 2009 – Usługi Społeczne” w dziedzinie oświaty, dwukrotny tytuł
„Samorządowy Lider Edukacji” świadczą
o prorozwojowym kierunku zarządzania
powiatem augustowskim.
I

Starostwo
Powiatowe
w Augustowie
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów
tel. 87 643 96 50
fax 87 643 96 95
powiat.augustowski@home.pl
www.augustowski.home.pl
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POWIAT GRAJEWSKI
owiat grajewski to piękny i gościnny region usytuowany w północno-zachodniej części województwa podlaskiego, zajmujący
powierzchnię 967,24 km kw. Zamieszkuje
tu blisko 50 tys. osób. Wspólnotę samorządową powiatu tworzą mieszkańcy
Grajewa oraz gmin: Grajewo, Rajgród, Radziłów, Wąsosz, Szczuczyn.
Ze względu na dobrą jakość gleb i korzystne warunki środowiskowe atutem
powiatu jest rolnictwo, z którego utrzymuje się większość mieszkańców. Lokalne rolnictwo jest bazą dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, szczególnie
mleczarskiego i mięsnego. Zasoby leśne
stanowią podstawę do funkcjonowania
przedsiębiorstw zajmujących się szeroko
rozumianą obróbką drewna. W Grajewie
swoją siedzibę ma jedna z największych
w kraju spółdzielni mleczarskich oraz jeden z największych i najnowocześniejszych w Polsce producentów płyt meblowych oraz oklein.
Rozwojowi powiatu sprzyja dogodne
położenie. Przez ziemię grajewską wiodą
dwa ważne korytarze komunikacyjne:
droga krajowa Nr 65 z Białegostoku do
Ełku i droga krajowa Nr 61 z Warszawy
do Suwałk, które krzyżują się w Grajewie,
oraz linia kolejowa z Białegostoku do
Olsztyna.
Wielkim bogactwem powiatu grajewskiego jest środowisko przyrodnicze,
które swoją różnorodnością i pięknem
przesądza o jego atrakcyjności turystycznej. Występują tu łąki, torfowiska,
bagna dolnego biegu Jegrzni i Ełku, dorodne lasy, malownicze i czyste jeziora:
Rajgrodzkie, Dreństwo, Toczyłowskie
oraz Mierucie. Teren ten to jeden z ośrodków turystycznych Polski. Wypoczynek
nad wodą zapewniają liczne ośrodki
wczasowe.
Część powiatu grajewskiego leży
w obrębie Biebrzańskiego Parku Naro-
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Rajgród i jezioro Rajgrodzkie

dowego oraz jego otuliny. Unikalne w skali europejskiej obszary bagienno-torfowe
są naturalną ostoją łosia. Na terenie
powiatu utworzone zostały rezerwaty
przyrody: faunistyczny „Czapliniec Bełda” – kolonia czapli siwej w lesie sosnowym i rezerwaty leśne: „Ławski Las I”
oraz „Ławski Las II” – olsy i łęgi jesionowo-olszowe, środowisko dla wielu gatunków ptaków.
O dziedzictwie historycznym powiatu
świadczą do dziś zachowane zabytki, z których najcenniejszym jest zespół poklasztorny w stylu barokowym w miejscowości
Szczuczyn. Klasztor, ufundowany przez
Jana III Sobieskiego jako wotum dziękczynne na pamiątkę zwycięstwa pod Wiedniem, wybudował Antoni Szczuka na
przełomie XVII i XVIII wieku sprowadzonym przez niego ojcom pijarom. Wartymi
zobaczenia zabytkami architektury sakralnej są również kościoły: w Niedźwiadnej, Rajgrodzie, Wąsoszu, Grajewie,
Kramarzewie, Białaszewie i Słuczu. W południowo-zachodniej części powiatu,
w miejscowościach Bęćkowo, Bzury, Chojnowo, Dybła, Kurejwa, Modzele, Niećkowo, Słucz, Żebry, zachowało się stosunkowo dużo dawnych siedzib ziemiańskich.
Czynione przez władze samorządowe
starania, zmierzające do rozwoju przed-

siębiorczości, przynoszą dobre efekty.
W Grajewie oraz w Szczuczynie uzbrojono łącznie około 24 ha terenów pod
przyszłe inwestycje. Profesjonalna i skuteczna realizacja zamierzeń oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych umożliwiły realizację wielu inwestycji priorytetowych dla społeczności lokalnej,
głównie w zakresie infrastruktury drogowej, oświaty i służby zdrowia. Powiat
grajewski to także miejsce, w którym
ogromną uwagę poświęca się kultywowaniu i upowszechnianiu tradycji i wartości patriotycznych. Od 1994 roku na terenie powiatu odbywają się corocznie
uroczyste obchody bitwy 9 PSK AK
z Niemcami na Czerwonym Bagnie, stoczonej w ramach Akcji ,,Burza” 8 września 1944 roku.
Miłośnikom pięknej przyrody, ciszy
i spokoju oraz kameralnych form wypoczynku powiat oferuje możliwość spędzania urlopów w położonych wśród lasów, łąk i stawów gospodarstwach agroturystycznych. Gościnna ziemia grajewska oferuje doskonałe warunki do wycieczek rowerowych, uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa czy wędkarstwa. Połączenie walorów natury z historycznym
dziedzictwem kultury gwarantuje przyjemny i udany wypoczynek.
I

Starostwo
Powiatowe
w Grajewie

Rzeka Ełk
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ul. Strażacka 6B
19-200 Grajewo
tel. 86 273 84 63
fax 86 273 84 62
starostwograjewo@poczta.onet.pl
www.starostwograjewo.pl
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MIASTO AUGUSTÓW

Augustów z lotu ptaka

ugustów to królewskie miasto,
które, jak głosi legenda, swoje
powstanie zawdzięcza pierwszej
schadzce Zygmunta Augusta
i Barbary Radziwiłłówny – to dla jej upamiętnienia król polecił założyć w miejscu
spotkania gród. Osada powstała jako ośrodek obsługujący szlak handlowy położony
przy przeprawie przez rzekę Nettę. Przywilej
lokacyjny na prawie magdeburskim wydał
w Wilnie 17 maja 1557 roku. Nazwę i herb
miasto przyjęło od założyciela.
Wyjątkowe miejsce w mieście zajmuje Kanał Augustowski, zbudowany
w celu stworzenia szlaku wodnego łączącego porty Morza Bałtyckiego z pominięciem ujścia Wisły, będącego wówczas w rękach Prus. Kanał został zaprojektowany
w 1824 roku przez gen. Ignacego Prądzyńskiego, budowę ostatecznie ukończono w 1838 roku, a w 1839 otwarto żeglugę. Na całej trasie kanału (obecnie
103 km) wybudowano 18 śluz, z czego w
granicach Polski znajduje się 14. Przez śluzę Kurzyniec przebiega granica polskobiałoruska. Obecnie obiekt jest wykorzystywany do celów turystycznych jako malowniczy szlak wodny. W 1999 roku statkiem „Serwy” pływał po Kanale papież Jan
Paweł II. Na pamiątkę wizyty Ojca Świętego utworzono Szlak Papieski, który wiedzie od ośrodka wypoczynkowego Oficerski Yacht Club Pacyfik w Augustowie, przez
śluzy Przewięź i Swoboda, aż do śluzy
w Gorczycy. Po drodze turyści zwiedzają
Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej.
Na odwiedzenie Augustowa nie ma
nieodpowiedniej pory roku, choć ze
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względu na wyjątkowe położenie miasto cieszy się
największym zainteresowaniem w sezonie letnim.
Od dawna stanowi atrakcyjne miejsce dla miłośników sportów wodnych
i turystyki aktywnej, zwłaszcza kajakarzy, żeglarzy,
narciarzy wodnych oraz
wioślarzy. Jesienią tutejsze lasy są rajem dla grzy- Jezioro Necko
biarzy, a okoliczne jeziora
pełne ryb cieszą się popularnością wśród
wędkarzy. Zimą, gdy zamarzną jeziora,
można spróbować wędkowania podlodowego. Gruba warstwa lodu stwarza też
doskonałe warunki do uprawiania łyżwiarstwa i żeglowania na bojerach. Drogi leśne, latem przemierzane rowerem
czy pieszo, zimą świetnie nadają się
do uprawiania narciarstwa biegowego.
Niezapomnianych wrażeń dostarczy
z pewnością kulig po Puszczy Augustowskiej zakończony ogniskiem lub wizytą w saunie.
W 1993 roku dzięki warunkom klimatycznym i odkrytym w okolicy złożom
borowiny minister zdrowia i opieki społecznej nadał miastu status miejscowości
uzdrowiskowej. Obok funkcji uzdrowiskowej w mieście rozwijany jest nieuciążliwy dla środowiska przemysł. Miasto posada tereny inwestycyjne zarówno
dla rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej, jak i gospodarczej.
Bogaty kalendarz imprez sportowo-kulturalnych zadowoli nawet najbardziej

wybrednych. W lipcu i sierpniu na plaży
miejskiej, rynku Zygmunta Augusta i augustowskich błoniach odbywają się festyny, pokazy, konkursy oraz koncerty czołowych gwiazd polskiej estrady. Do najstarszych i najbardziej widowiskowych
imprez należą Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym. Pozostałe to m.in.:
Motorowodne Mistrzostwa Świata „Necko Endurance”, Międzynarodowy Konkurs
Skoków na Nartach Wodnych „Netta
CUP” Memoriał Zygmunta Kowalika,
Balladowe Nocki nad Neckiem.
I

Urząd Miejski
w Augustowie
ul. 3 Maja 60
16-300 Augustów
tel. 87 643 42 10
fax 87 643 42 11
Urzad.Miejski@urzad.augustow.pl
www.um.augustow.pl
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MIASTO GRAJEWO
rajewo położone jest w północno-wschodniej Polsce, na
skrzyżowaniu dróg krajowych
61 i 65. Stacja kolejowa oraz
dworzec PKS zapewniają dobrą komunikację. Jest to miasto małych i średnich
przedsiębiorstw. W Grajewie swoją siedzibę ma m.in. Spółdzielnia Mleczarska
MLEKPOL, która jest liderem mleczarstwa w Polsce z rozpoznawalną marką Łaciate. Bliskość granicy z Rosją, Litwą i Białorusią sprzyja wymianie handlowej.
Władze samorządowe prowadzą przyjazną politykę wobec przedsiębiorców, proponując im zwolnienia z podatku na
podstawie uchwały de minimis. Miasto
posiada bogatą bazę terenów inwestycyjnych, w tym w prawie 10 ha w pełni
uzbrojonych gruntów, które wkrótce zostaną objęte Suwalską Specjalną Strefą
Ekonomiczną.
Na realizację projektu „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez
inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej” samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej, dzięki któremu w połowie 2015 roku nastąpi otwarcie nowoczesnej pływalni wraz z zapleczem spa.
Znajdą się tam pomieszczenia do masażu, grota solna oraz zespół saun. Projekt
obejmuje również budowę jedynego
w Polsce Muzeum Mleka, prezentującego ekspozycję dotyczącą historii przemysłu mleczarskiego i związanych z nim tradycji. Miasto inwestuje również w dziedziny usprawniające codzienne życie
mieszkańców. Trwa modernizacja systemu ciepłowniczego miasta poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Nowoczesna stacja uzdatniania wody,
oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna
i wodociągowa z możliwością podłączenia nowych podmiotów to atuty zwiększające komfort mieszkańców. Również na
otwarcie nowej targowicy miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE
w kwocie 1 mln zł.
Baza oświatowa w Grajewie jest systematycznie modernizowana. Dofinan-
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Kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie

sowania unijne pozwoliły rozbudować budynki szkolne i przyczyniły się do powstania oddziałów przedszkolnych. Dotacje miały również istotny udział w powstaniu jednego z dwóch istniejących oddziałów żłobkowych. Na terenie Grajewa
istnieje też prężnie działający Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczestnictwo w zajęciach pozwala seniorom na rozwój osobowości oraz nawiązanie kontaktów z ciekawymi ludźmi, w tym ze środowisk naukowych i twórczych.
Samorząd dba także o sferę społeczną. W 2013 roku został oddany pierwszy
od 25 lat nowy blok komunalny. Dzięki
temu 32 rodziny otrzymały mieszkania,
w tym jedno dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na
wózku. Stale prowadzone są prace nad
termomodernizacją budynków należących do zasobów miasta. Dużym zainteresowaniem zarówno ze strony rodzin, jak
i przedsiębiorców biorących udział w programie cieszy się wprowadzona Grajewska Karta Dużej Rodziny. W programie
uczestniczy już 23 przedsiębiorców, którzy oferują zniżki na usługi, oferty kulturalne i sportowe. Z pozytywnym odze-

wem spotkała się też wprowadzona
w 2014 roku inicjatywa Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu powstał plac zabaw dla dzieci w parku miejskim.
Rozwojem kulturalno-sportowym zajmują się jednostki miasta. Grajewska Izba
Historyczna gromadzi dobra kulturalno-historyczne reprezentujące lokalne
dziedzictwo. Miejski Dom Kultury z nowoczeną salą kinową oraz projektorem 3D
i pracownią plastyczno-ceramiczną skupia wokół siebie grupy teatralne, zespoły taneczne i chór miejski. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z bogatym zapleczem technicznym służy do promowania
sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców. Do odwiedzenia miasta zachęca również bogaty kalendarz imprez, takich jak coroczne Dni
Grajewa czy Międzynarodowy Uliczny
Bieg Wilka, a także zabytki znajdujące się
na terenie miasta, m.in. zespół kościoła
parafialnego i dawne kasyno oficerskie
“Hades”. Szlakiem wybranych obiektów
i interesujących zakątków Grajewa prowadzi ścieżka dydaktyczno-historyczna
oznakowana planszami z historycznymi
zdjęciami i informacjami.
I

Urząd Miasta
Grajewo

Park Central znajduje się w środkowej
części miasta
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Dworzec kolejowy z 1873 roku wpisany
jest do rejestru zabytków

ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo
tel. 86 273 0 800
fax 86 273 0 803
sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl
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GMINA NAREWKA

Ośrodek turystyczno-rekreacyjny i kulturalny w Starym Dworze

ilans otwarcia stanu posiadania
samorządu gminy Narewka nie
był imponujący. Odczuwano
duże potrzeby i braki niemal
w każdej dziedzinie przypisanej ustawowo gminie jako zadania własne. Stąd
też determinacja samorządowców, aby jak
największe kwoty z budżetu przeznaczać
na inwestycje służące poprawie warunków życia mieszkańców oraz ochronie środowiska – również z myślą o pozyskiwaniu potencjalnych inwestorów. Efekty
tych działań w minionym 25-leciu to między innymi wybudowanie ujęcia wody
w Lewkowie Starym i Starym Masiewie,
ponad 88 km długości sieci wodociągowych (łącznie jest 111 km), ponad 26 km
przyłączy (łącznie 40,4 km). Aktualnie
wszyscy mieszkańcy gminy mają zapewnioną wodę z sieci zbiorczych. Przybyły
trzy oczyszczalnie ścieków, dla 15 miejscowości wybudowano 49,3 km kolektorów sanitarnych oraz ponad 12,14 km
przykanalików. Na terenach o zabudowie
rozproszonej powstały 243 przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Z kanalizacji sanitarnej korzysta około 83 proc. mieszkańców gminy, uzbrojono w nią również
tereny letniskowe nad Zbiornikiem Wodnym „Siemianówka”.
W ciągu 25 lat przebudowano niemal
50 km dróg gminnych na drogi o nawierzchni utwardzonej, a wspólnie ze starostwem hajnowskim zmodernizowano
około 28 km dróg powiatowych.
W ramach przeprowadzonych inwestycji wybudowano Gminny Ośrodek
Zdrowia z mieszkaniami dla personelu
i Gminny Ośrodek Kultury. Wybudowa-
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Spływ kajakowy

Kulig w Puszczy Białowieskiej

no i oddano do użytku szkołę z salą
gimnastyczną i kompleksem boisk. Dla
najmłodszych przy wsparciu środków
UE uruchomiono Klub Przedszkolaka
w Narewce i Lewkowie Starym, a obecnie wszystkie dzieci 3- i 4-letnie mogą
uczęszczać do przedszkola.
Z własnych środków rozbudowano
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Siemianówce. Znaczące nakłady na infrastrukturę
kulturalną przeznaczono na budowę
świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Lewkowie Starym oraz krytego Amfiteatru
w Narewce, adaptację budynku poszkolnego w Narewce na Galerię im. Tamary
Sołoniewicz. W remontowano też 11

świetlic wiejskich. Przez 20 lat działalność
artystyczną nieprzerwanie realizują zespoły folklorystyczne „Cegiełki” oraz
„Narewczanki”, promując i propagując
folklor pogranicza polsko-białoruskiego.
Z kulturą nierozłącznie wiąże się kultura fizyczna i rekreacja.
W ramach programu „Moje Boisko
Orlik 2012” w Narewce wybudowano
wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dokonano gruntownej modernizacji płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Narewce. Dla miłośników sportów wodnych na Starym Dworze zainstalowano trzy 25-metrowe pomosty pływające, zakończono budowę Ośrodka
Turystyczno-Rekreacyjnego i Kulturalnego. To baza umożliwiająca bierny i aktywny wypoczynek mieszkańców gminy
i turystów.
Ze względu na cenne otoczenie naturalne samorząd gminy inwestował też
w budowę składowiska odpadów w Olchówce oraz w rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów. W celu ograniczenia emisji gazów i pyłów z kotłowni komunalnych zostały one przebudowane na bardziej przyjazne środowisku.
Dlatego też powstała rozprężalnia gazu
propan-butan w Narewce, z której gaz dostarczany jest siecią do lokali Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zespołu Szkół
w Narewce.
Aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej, na terenie całej gminy przebudowano oświetlenie uliczne na energooszczędne. Ponadto zamontowano 112 instalacji solarnych na prywatnych domach oraz 5 na gminnych obiektach. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na instalację pomp ciepła w Zespole Szkół
w Narewce i Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce. Dokonano też termomodernizacji Gminnego Ośrodka
Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury
w Narewce oraz świetlicy i remizy OSP
w Lewkowie Starym i Urzędu Gminy.
Osoby zainteresowane ekologią (zielone
szkoły) mogą uczestniczyć w projektach
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce.
I

Urząd Gminy
Narewka
ul. Białowieska 1
17-220 Narewka
tel. 85 682 98 80
fax 85 682 9885
sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
www.narewka.pl
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GMINA WYSOKIE MAZOWIECKIE
mina Wysokie Mazowieckie zlokalizowana jest w południowo-zachodniej
części województwa podlaskiego, w powiecie wysokomazowieckim, na obszarze
„Zielonych Płuc Polski”. Gmina powstała 1 stycznia 1992
roku w wyniku podziału miasta i gminy Wysokie Mazowieckie na dwie jednostki administracyjne.
Sieć osadnicza gminy skła- Kościół w Jabłonce Kościelnej
da się z 54 równomiernie rozlokowanych miejscowości, z których błonce Kościelnej znajduje się kompleks
większość charakteryzuje się rozpro- boisk sportowych „Orlik 2012” oraz hala
szoną zabudową. Gmina zajmuje po- sportowa. W wielu miejscowościach gmiwierzchnię 16 611 ha, co stanowi 13 proc. ny utworzono lokalne boiska, place zabaw
powiatu wysokomazowieckiego, a za- i rekreacji, na których istnieje możliwość organizowania spotkań, biesiad,
mieszkuje ją 5458 osób.
Na terenie gminy funkcjonują dwie gier zespołowych itp. Obiekty te cieszą się
szkoły: Zespół Szkół w Jabłonce Kościel- dużą popularnością wśród mieszkańców.
nej (w skład którego wchodzą szkoła pod- To właśnie na nich trenują drużyny przystawowa z oddziałami przedszkolnymi, gotowujące się do corocznego turnieju
gimnazjum i szkoła filialna w Gołaszach– w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy, orPuszczy) oraz Szkoła Podstawowa w Święc- ganizowanego w ramach Festynu Roku Wielkim. Przy Zespole Szkół w Ja- dzinnego. Od 2005 roku gmina jest człon-

G

kiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Kraina Bobra”, którego głównym celem jest promocja regionu.
Gmina Wysokie Mazowieckie stanowi unikalne połączenie dbałości o tradycję oraz nowatorskiego sposobu zarządzania. Jest gminą, która patrzy w przyszłość, a jednocześnie hołduje starym
wartościom. Samorząd przykłada dużą
wagę do dbałości o każdy szczegół związany z gminą, wiedząc, że w konsekwencji wpłynie to pozytywnie na całokształt jej wizerunku. Wizja gminy jest
nierozerwalnie związana z bezpieczeństwem oraz dobrem mieszkańców, dlatego
gmina Wysokie Mazowieckie jest miejscem dla każdego.
I

Urząd Gminy
Wysokie Mazowieckie
ul. Mickiewicza 1A
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 275 26 27
fax 86 275 74 50
gmwm@op.pl
www.gminawysokiemazowieckie.pl
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Marszałek:

Mieczysław Struk

Wojewoda:

Ryszard Stachurski

Powierzchnia województwa:

18 310 km kw.

Ludność ogółem:

2296 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

125 osób/km kw.

Liczba powiatów:

20, w tym 4 grodzkie i 16 ziemskich

Liczba miast:

42

Liczba gmin:

123, w tym 24 miejskie, 81 wiejskich, 18 miejsko-wiejskich

Stopa bezrobocia:

13,3 proc.

25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

POWIAT BYTOWSKI
owiat bytowski usytuowany jest
w południowo-zachodniej części
województwa pomorskiego. Położenie na Kaszubach – wśród
pagórków, lasów i jezior – sprawia, że teren przyciąga spragnionych ciszy i spokoju. Największe kompleksy leśne znajdują się w północno-zachodniej oraz
południowej części powiatu i obﬁtują
w przeróżne gatunki grzybów od lata do
późnej jesieni. Są także zachętą dla zbieraczy owoców runa leśnego i amatorów
myślistwa. Wyznaczono tu wiele ścieżek
przyrodniczych, dydaktycznych i rekreacyjnych, dzięki którym można obserwować ciekawe obiekty przyrodnicze.
Urozmaicony krajobraz jest doskonałym
pretekstem do wycieczek – pieszych, rowerowych i kajakowych.
Osobliwością powiatu jest największe
skupisko jezior lobeliowych, charakteryzujących się czystą wodą i specyficzną roślinnością, z lobelią jeziorną na czele.
Prawdziwą perłą architektoniczną powiatu bytowskiego jest zbudowany na
przełomie XIV i XV wieku zamek krzyżacki, w którym mieści się obecnie siedziba
m.in. Muzeum Zachodniokaszubskiego,
prezentującego zbiory etnograficzne oraz
czasowe wystawy współczesnego malarstwa, fotografiki i sztuki ludowej. Teren całego powiatu bogaty jest również w zabytki architektury sakralnej. Spotkać
można tu dwory i pałace otoczone parkami, wśród których szczególnie wart
uwagi jest pałac w Tursku. Ciekawostką
wśród zabytków jest wykonany z cegły ceramicznej most kolejowy z XIX wieku nad
rzeką Borują w Bytowie, składający się
z sześciu murowanych przęseł o kolistych sklepieniach opartych na murowanych granitowych podporach. U szczytu
filarów budowli znajdują się płaskorzeźby wykonane z piaskowca, przedstawiające charakterystyczne herby Rzeszy, Prus,
Pomorza, Bytowa i niemieckich kolei.

P

Zamek krzyżacki w Bytowie

Koncert na dachu w Kłącznie

Powiat bytowski to również ważny
ośrodek życia kulturalnego. Regularnie
organizowane są tu imprezy plenerowe, koncerty i festyny. Ponadto z myślą
o mieszkańcach i turystach prężnie działają centra i ośrodki kultury, biblioteki oraz
muzea. Wśród najciekawszych imprez
należy wymienić festiwal kultury ukraińskiej „Bytowska Watra”, organizowany co
roku w Udorpiu k. Bytowa, Jarmark Pomorski w Bytowie, prezentujący dorobek
kulturowy, kulinarny i ofertę turystyczną

powiatu bytowskiego, oraz Koncert na
Dachu w Kłącznie, przybliżający muzykę różnych kultur: kaszubską, żydowską
i ukraińską.
Z roku na rok poszerza się również
oferta imprez sportowych organizowanych na terenie powiatu. Warto wspomnieć o popularnym wśród biegaczy
Półmaratonie Gochów w Bytowie – od kilku lat z obsadą międzynarodową, realizowanym przez członków sekcji kolarskiej
MLKS „Baszta” Bytów Pucharze Polski
w kolarstwie przełajowym – Memoriale
Marka Cichosza, jak również Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym Młodzików i Kadetów, organizowanym przez Zapaśniczy Klub Sportowy w Miastku.
Niepowtarzalne walory przyrodnicze, interesujące zabytki, będące świadkami historii Polaków i innych narodowości zamieszkujących te ziemie, oraz szeroka oferta imprez kulturalnych i sportowych czynią powiat miejscem bardzo
atrakcyjnym turystycznie.
I

Widok na Gminę Parchowo

Starostwo
Powiatowe
w Bytowie
ul. ks. dr. B. Domańskiego 2
77-100 Bytów
tel. 59 822 80 00
fax 59 822 80 01
starostwo@powiatbytowski.pl
www.powiatbytowski.pl
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POWIAT WEJHEROWSKI

Park miejski w Wejherowie

owiat wejherowski znajduje się
w samym sercu północnych Kaszub. Liczy ponad 200 tys. mieszkańców, a tym samym jest najludniejszym powiatem ziemskim w województwie pomorskim. Na bogactwo
krajobrazów ziemi wejherowskiej składają
się porozrzucane na terenie całego powiatu malownicze jeziora, sprzyjające
wypoczynkowi morskie plaże, liczne
wzgórza morenowe, rzeki, w wielu miejscach przypominające górskie potoki,
oraz bujne lasy. Stanowią one największy
magnes dla odwiedzających powiat turystów.
W powiecie wejherowskim nie brakuje oryginalnych i zróżnicowanych zabytków architektury. Warto wymienić
chociażby Kalwarię Wejherowską, zabytkowe kościoły czy zespoły dworskie
i pałacowe, których znaczna liczba zachęciła pasjonatów do opracowania „Szlaku dworów i pałaców północnych Kaszub”. Znajdziemy tu również unikalne
obiekty, takie jak największa w Polsce
elektrownia szczytowo-pompowa „Żarnowiec”, kompleks turystyczny z wieżą
widokową „Kaszubskie Oko” w Gniewinie czy największa w Polsce, a zarazem
jedna z największych w Europie kaktusiarnia w Rumi. Do takich miejsc turyści
zawsze chętnie wracają, a poznawanie regionu ułatwiają szlaki piesze, rowerowe
i nordic walking, stadniny koni, wypożyczalnie kajaków oraz rozbudowana
baza turystyczna. Walory przyrodnicze powiatu pomogły w przekształceniu dotychczasowych gospodarstw rolnych
w gospodarstwa agroturystyczne. Współczesna agroturystyka oferuje nie tylko wypoczynek na łonie natury czy możliwość
uczestniczenia w pracach gospodarskich,
lecz także zdrowe wyżywienie, bazujące
na składnikach produkowanych na miejscu.
Jednocześnie powiat wejherowski
stanowi atrakcyjne miejsce dla inwesto-

P

Latarnia morska Stilo
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Rumska kaktusiarnia

rów. Dzięki działaniom lokalnych samorządów stwarzane są dogodne warunki do
inwestowania i zakładania nowych biznesów. Duża zasługa w tym również
środków unijnych. Samorząd powiatu
wejherowskiego optymalnie wykorzystuje możliwości, jakie daje Unia Europejska. Warto wymienić chociażby 6 zrealizowanych projektów umożliwiających
założenie działalności gospodarczej, których łączna wartość wyniosła 6,7 mln zł.
Dzięki takiemu wsparciu powstało 140
nowych firm. W sumie powiat wejherowski pozyskał jako beneficjent niemal
64 mln zł z funduszy unijnych na zadania warte łącznie ponad 91 mln zł.
Kaszuby Północne zamieszkują ludzie
gościnni, uczynni i przywiązani do swojej tradycji. Kultura kaszubska jest tu ciągle żywa i zauważalna w życiu codziennym. Obecnie region przeżywa rozkwit
– dynamicznie rozwija się zwłaszcza literatura i muzyka, a języka kaszubskiego uczą się tysiące dzieci. Powiat wejherowski z bogactwami natury, licznymi zabytkami i pielęgnowaną tradycją regionalną jest atrakcyjny dla turystów i przyjazny dla mieszkańców.
I

Starostwo
Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo
tel. 572 94 00
fax 572 94 02
starostwo@powiat.wejherowo.pl
www.powiat.wejherowo.pl
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MIASTO I GMINA BRUSY
rusy to miasto położone w północnej części województwa pomorskiego, w powiecie chojnickim, będące stolicą gminy liczącej około 14 tys. mieszkańców. Lokalny samorząd dba o jak najwyższy poziom
jakości życia swoich obywateli. W latach
2012–2014 wybudowano m.in. ośrodek
zdrowia, posterunek policji, świetlice wiejskie oraz zmodernizowano oczyszczalnię
ścieków. Etapowo rozbudowywane są
drogi lokalne oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Optymalizacja poziomu podatków lokalnych sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw. Obecnie funkcjonuje ich tu blisko 700, głównie rodzinnych ﬁrm, wśród
których najbardziej znane zajmują się
przetwórstwem runa leśnego.
Świadectwem prężnego rozwoju oraz
efektywnego zarządzania gminą są nagrody i wyróżnienia zdobyte w ostatnich
latach. Gmina pięciokrotnie została doceniona w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”. W 2014 roku uzyskała najwyższy wynik, czyli 3. miejsce w województwie oraz 20. w Polsce w kategorii
Najlepsza Gmina Miejska. Oceniając samorządy, niezależna kapituła bierze pod
uwagę dbałość gmin o rozwój i standard
życia mieszkańców oraz racjonalne gospodarowanie finansami. W latach 2009,
2010 i 2012 w konkursie organizowanym
m.in. przez Związek Banków Polskich Brusy uzyskały tytuł „Gminy Dbającej o Finanse Mieszkańców”. W 2010 roku w rankingu Elita Zarządzania – Samorząd 2010
zajęły 3. miejsce w kategorii pomorskich
gmin miejsko-wiejskich. Ponadto w 2012
roku redakcja „Gazety Prawnej” doceniła proinwestycyjną politykę samorządu

B

Ule w ogrodzie Józefa Chełmowskiego

Brusy z lotu ptaka

Chata kaszubska

gminy i odpowiedzialne podejście do
spraw obywatelskich, nadając mu tytuł
„Odpowiedzialnego Samorządu”.
Wysoki poziom kształcenia oraz zapewnienie edukacji przedszkolnej daje możliwość rozwoju intelektualnego
i społecznego od najmłodszych lat. Silnie
związani z tradycją regionu mieszkańcy pielęgnują swe kaszubskie tradycje
– każda miejscowość na terenie gminy
opatrzona jest tablicami w języku polskim
i kaszubskim, a dzieci i młodzież chętnie
uczą się lokalnych tańców i pieśni. We
wszystkich szkołach prowadzone są zajęcia z języka kaszubskiego. Od 1991
roku w Brusach funkcjonuje jedyne
w Polsce Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące.
Na terenie gminy działa około 45 organizacji pozarządowych, co dowodzi
wysokiej aktywności społecznej mieszkańców. O bogactwie kultury regionu

świadczą wywodzący się stąd znani kaszubscy działacze. We wsi Przymuszewo urodziła się pisarka Anna Łajming,
w Czarnowie na świat przyszedł Jan
Karnowski, a w Rolbiku – Stanisław
Pestka (Jan Zbrzyca). Wśród najwybitniejszych Kaszubów trwale zapisał się Józef Chełmowski, artysta ludowy, myśliciel,
filozof. Spuścizna artysty dostępna jest w
wielu muzeach i kolekcjach prywatnych,
jednak najwięcej zobaczyć można, odwiedzając skansen w Brusach-Jagliach.
Tuż przed nim mieści się wybudowana
w 2005 roku Chata Kaszubska – muzeum
regionalne.
Atrakcyjna lokalizacja pośród Borów Tucholskich sprzyja aktywnemu
wypoczynkowi. Zarówno mieszkańcy,
jak i turyści, chętnie korzystają ze spływów kajakowych rzekami: Brdą i Zbrzycą, a także udają się na wyprawy rowerowe trasami Kaszubskiej Marszruty,
liczącej około 165 km. Zachętą do odwiedzania zaborskiej krainy lasów i jezior są również organizowane tu cykliczne imprezy plenerowe, takie jak: Zaborski Rajd Rowerowy (3 maja), Igrzyska Plażowe w Czernicy (połowa lipca),
Międzynarodowy Festiwal Folkloru
(ostatni weekend lipca), Pieczenie Chleba w Widnie (pierwsza sobota sierpnia),
Zaborskie Dożynki Gminne (druga niedziela września).
I

Urząd Miejski
w Brusach
ul. Na Zaborach 1
89-632 Brusy
tel. 52 396 93 00
fax 52 396 93 03
um@brusy.pl
www.brusy.pl
facebook.com/MiastoiGminaBrusy
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GMINA
GNIEWINO
Centrum sportowe w Gniewinie

inione ćwierćwiecze charakteryzuje niekwestionowany rozwój gminy Gniewino, przejawiający się wieloma nowymi inwestycjami oraz licznymi wydarzeniami edukacyjnymi, kulturalnymi, sportowymi i promocyjnymi,
podnoszącymi jakość życia jej mieszkańców.
Ogromne zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w gminie Gniewino, to m.in.
konsekwencja przyjętej przez Radę Gminy strategii rozwoju, w której pierwszeństwo w realizacji przyznaje się przedsięwzięciom, które na danym etapie
mogą otrzymać dofinansowanie. Dzięki
temu wykorzystywana była każda możliwość „zarobienia” dodatkowych środków w postaci pozyskanych dotacji, głównie z funduszy unijnych, przez co gmina
konsekwentnie i szybko się rozwijała.
Pozyskane dotacje wykorzystano na
realizację zadań mających znaczenie dla
rozwoju gminy i podniesienia jakości
życia jej mieszkańców – od budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, przez
rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej, aż po kursy i zajęcia w szkołach
i punktach przedszkolnych. Z tego na roz-

ni publicznej w Nadolu funkcji turystyczno-rekreacyjnych – 2 884 732 zł, na
rozwój infrastruktury sportowej poprzez
budowę boiska sportowego oraz rozbudowę i przebudowę stadionu gminnego
– 1 828 916 zł, na rozbudowę ośrodka
zdrowia w Gniewinie o pion rehabilitacji
wraz z wyposażeniem – 1 453 542 zł, na
budowę kompleksu turystyczno-rekreacyjnego z wieżą widokową „Kaszubskie
Oko” – 1 409 458 zł, na budowę hali sportowo-widowiskowej 928 984 zł.
To tylko niewielka, ale istotna część ze
zrealizowanych projektów. W sumie pieniądze pozyskane ze wszystkich funduszy unijnych gmina Gniewino zainwestowała w realizację 58 projektów.
I

M
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Urząd Gminy
Gniewino
Wjazd do Gniewina

budowę oczyszczalni ścieków w Gniewinie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej pozyskano 7 590 953
zł, na nadanie zdegradowanej przestrze-

ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77
fax 58 676 72 26
gniewino@gniewino.pl
www.gniewino.pl
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GMINA PUCK

Klif Osłoniński

wudziestopięciolecie
samorządu gminy
Puck to historyczny
jubileusz, ale przede
wszystkim rocznica budowania samorządności lokalnej
z otwartą perspektywą na dobro jednostki w zmieniających
się uwarunkowaniach gospodarczych i politycznych. To
czas tworzenia obywatelskiej
przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom.
Gmina Puck to jedna z największych i najpiękniejszych
nadmorskich gmin województwa pomorskiego. Różnorodność form przyrodniczych skła- Wiatraki nad gminą Puck
da się tutaj na szczególną atrakcyjność turystyczną oraz gospodarczą. Fascynuje również historia w Swarzewie, to obiekty wtopione w kagminy – od epoki kamienia ze słynną Osa- szubski pejzaż. Urokliwe XIX-wieczne
dą Łowców Fok w Rzucewie, prezento- pałace w Rzucewie, Rekowie Górnym czy
waną w Parku Kulturowym, aż po czasy Sławutówku, ze śladami charakterynajnowsze.
stycznymi dla dawnych założeń parkoGminę przecinają kwalifikowane szla- wych, zamieniono w klimatyczne reki turystyczne, piesze, rowerowe, konne, stauracje i hotele. Natomiast Mechowo,
a wśród nich Pomorski Szlak Cysterski, leżące na skraju Puszczy Darzlubskiej,
który wprowadza w krąg europejskiego prowokuje do odwiedzin unikalnym na
szlaku kulturowego. Fundowane przez cy- Niżu Polskim pomnikiem przyrody – postersów kościoły w Starzynie i Mechowie lodowcowymi grotami. Gmina Puck może
to wyrafinowany plastyczny wymiar poszczycić się również szerokim pasem
manifestacji wiary. Zarówno oba te ko- wybrzeża, ciekawymi klifami, płyciznami
ścioły, jak i Sanktuarium Maryjne Mat- Mewiego Ryfu i błękitnymi wodami zaki Boskiej Królowej Polskiego Morza toki, a pomosty żeglarskie w Swarzewie,

D

Fot.Piotr Widerski

Rzucewie i Osłoninie znakomicie otwierają morską
perspektywę.
Głównymi atutami gminy są nadmorskie obszary
rekreacyjne z bardzo dobrą
siecią komunikacyjną, bezpośredni dostęp do morza
i istniejący potencjał urbanizacyjny. Otwarty na inwestycje plan zagospodarowania przestrzennego sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości charakterystycznej
dla nadmorskiego położenia
gminy, z wykorzystaniem
wszystkich jej walorów. RozFot.Jan P. Dettlaff
budowa i budowa nowych
szkół, kwitnące życie społeczne, kulturalne, sportowe, opieka socjalna, zapewniająca bezpieczeństwo bytowe, sprawiają, że gmina Puck staje się miejscem do życia w pełnym tego słowa znaczeniu.
I

Urząd
Gminy
Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck
tel. 58 673 20 96
fax 58 673 27 37
ugpuck@onet.pl
www.gmina.puck.pl
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Marszałek:

Wojciech Saługa

Wojewoda:

Zygmunt Łukaszczyk

Powierzchnia województwa:

12 333 km kw.

Ludność ogółem:

4599 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

373 osoby/km kw.

Liczba powiatów:

36, w tym 19 grodzkich i 17 ziemskich

Liczba miast:

71

Liczba gmin:

167, w tym 49 miejskich, 96 wiejskich i 22 miejsko-wiejskie

Stopa bezrobocia:

11,2 proc.
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GMINA GOLESZÓW

Widok na gminę Goleszów

mina Goleszów, zajmująca powierzchnię prawie 66 km kw.,
usytuowana jest w południowej
części Polski, na terenie Pogórza Cieszyńskiego, będącego przedpolem Beskidu Śląskiego. Administracyjnie
należy do województwa śląskiego i powiatu cieszyńskiego. Jest to gmina wiejska, a w jej skład wchodzą miejscowości:
Goleszów, Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów, Godziszów, Kisielów, Kozakowice
Dolne i Górne, Leszna Górna i Puńców.
Gmina Goleszów, zamieszkiwana przez
około 13 tys. osób, sąsiaduje z Ustroniem,
Skoczowem oraz Cieszynem, a od południa graniczy z Republiką Czeską.
Turyści przybywający do gminy mają
do dyspozycji System Szlaków Spacerowych i Trasy Rowerowej „Śladami Stroju Cieszyńskiego”. Na szlakach tych
można rozkoszować się widokami roztaczającymi się m.in. z goleszowskiej
Jasieniowej (525 m n.p.m.), godziszowskiego Chełmu (464 m n.p.m.), cisownickiego Budzina (567 m n.p.m) czy dzięgielowskiego Mołczyna (442 m n.p.m.),
na którego szczycie usytuowane jest
unikatowe w skali europejskiej „Pszczele miasteczko” Jana Gajdacza. Wspaniałym miejscem do odpoczynku jest
akwen „Ton” w Goleszowie. Podążając
systemem szlaków, który obejmuje przystanki w Izbie Pamięci Oświęcimskiej
w Goleszowie lub Izbie Regionalnej
„U Brzezinów” w Cisownicy, można bliżej poznać historię zwiedzanego terenu.
Ci, którzy chcą zatrzymać się w gminie
Goleszów na dłużej, mogą skorzystać

G

Budynek Urzędu Gminy

z noclegów m.in. w gospodarstwach
agroturystycznych.
Warto odwiedzić również imponujące zabytki architektury sakralnej, m.in.
kościół rzymsko-katolicki pw. św. Jerzego w Puńcowie z XVI wieku – najstarszy
istniejący kościół murowany w powiecie
cieszyńskim, zbudowany w stylu późnogotyckim, kościół ewangelicko-augsburski w Goleszowie z 1793 roku, zbudowany
w stylu neoromańskim, neobarokowy
kościół rzymsko-katolicki pw. Michała Archanioła w Goleszowie, zbudowany w latach 1913–1921, XVIII-wieczny kościół
rzymsko-katolicki pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, reprezentujący styl późnobarokowy. Warto zobaczyć również powozownię Andrzeja Lacela, gdzie udostępniona zainteresowanym jest kolekcja pojazdów konnych z przełomu XIX i XX wieku, oraz murowany, kilkakrotnie przebudowywany zespół zamkowy w Dzięgielowie z XV wieku.
Gmina Goleszów szczyci się także
tradycjami narciarskimi. Leopold i Władysław Tajner rozsławili niegdyś Goleszów, startując w Zimowych Igrzyskach

Olimpijskich. Od kilku lat gmina kojarzona jest również z łucznictwem. Jest to
zasługa trenerki i zawodniczki Anny
Stanieczek – wielokrotnej mistrzyni i rekordzistki Polski, złotej medalistki Halowych Mistrzostw Europy w Łucznictwie
w 2010 roku. Ponadto na terenie gminy
działają liczne kluby sportowe, w których
można trenować piłkę nożną, siatkówkę,
pływanie, szachy, tenis stołowy, lekkoatletykę oraz łucznictwo. Gmina posiada
też kompleks skoczni narciarskich – tworzą go skocznie o punktach K-15, K-30
i K-45.
Życie kulturalne gminy koncentruje
się wokół Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie, gdzie organizowane są
koncerty, przedstawienia i wystawy. Ośrodek prowadzi liczne zajęcia plastyczne,
kulinarne, taneczne, kółka szachowe i teatralne, skierowane zarówno do dzieci,
jak i do osób dorosłych. Gminny Ośrodek
Kultury może się poszczycić Dziecięco-Młodzieżowym Zespołem Pieśni i Tańca
„Goleszów”, który swój repertuar prezentuje zarówno w kraju, jak i poza granicami.
I

Urząd Gminy
Goleszów
ul. 1 Maja 5
43-440 Goleszów
tel. 33 479 05 10
fax 33 479 05 16
urzad@goleszow.pl
www.goleszow.pl
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GMINA LYSKI
Centrum Pstrążnej

mina Lyski położona jest w południowo-zachodniej części
województwa śląskiego w powiecie rybnickim. W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś,
Pstrążna, Raszczyce, Sumina, Zwonowice i Żytna. Gminę zamieszkuje blisko
10 tys. mieszkańców. Usytuowanie w sąsiedztwie dużych miast – Rybnika i Raciborza sprawia, że jest to atrakcyjne
miejsce do budowy własnego domu oraz
prowadzenia działalności gospodarczej.
Atutem gminy Lyski jest położenie
wśród obszarów leśnych. Tereny rolnicze
oraz znaczący udział terenów leśnych korzystnie wyróżniają gminę na mapie
Górnego Śląska. W porównaniu z charakterystycznym dla Śląska krajobrazem
przemysłowym, zwłaszcza górniczym
(hałdy i kopalnie), gmina ta stanowi
uroczy zakątek. Krajobraz rolniczy, lasy,
ostoje zwierząt, wiekowe drzewa, zespoły stawów tworzą niepowtarzalny
klimat – idealny na budowę bazy turystyczno-wypoczynkowej dla mieszkańców
regionu.
Gmina Lyski należy do najczystszych
gmin w województwie śląskim, świadczy
o tym jej bogactwo fauny i flory. Na tym
terenie znajdują się liczne prawnie chronione gatunki roślin i zwierząt. Co więcej, charakterystyczne dla gminy jest
występowanie gatunków fauny i flory,

G
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które rzadko spotykane
są w zlewiskach województwa śląskiego. Jednocześnie należy podkreślić, że gmina Lyski
leży na terenie parku krajobrazowego „Cysterskie
Kompozycje Krajobrazo- Zabytkowa leśniczówka w Suminie
we Rud Wielkich” i sąsiaduje z kompleksem leśno-stawowym pagować, utworzono trasy rowerowe,
„Łężczok”, który jest obecnie jedynym re- aby turysta na rowerze mógł jak najlepiej
zerwatem w granicach tego Parku.
poznać wszelkie ciekawostki obszaru,
Lyski to Gmina, która w sposób wy- przez który przejeżdża. Bezpośredni konjątkowy podchodzi do ekologii, stawiając takt z przyrodą przekonuje, że warto
ją jako priorytet. W tym celu od wielu lat wyruszyć na szlak rowerowy, by dotrzeć
działa wielopłaszczyznowo w zakresie do interesującego nas obiektu krajoochrony środowiska, m.in. współpracu- znawczego. W ramach tego projektu poje z fundacjami ekologicznymi przy pro- wstał również folder „Rowerem po gmigramach edukacyjnych, z Organizacją nie Lyski”, w którym można znaleźć
Odzysku oraz z firmą odpowiedzialną za krótką historię gminy oraz jej poszczeodbiór przeterminowanych lekarstw. Od gólnych sołectw.
lat organizowane są projekty mające na
Zarówno amatorzy przejażdżek rocelu przybliżyć mieszkańcom, jak ważna werowych, jak i zmotoryzowani turyści,
jest ekologia. Dla najmłodszych dzieci którzy zechcą zapoznać się z dziedzicprzygotowywane są np. spektakle o te- twem historycznym i walorami przyrodmatyce ekologicznej, a dla młodzieży niczymi gminy, nie mogą ominąć takich
wyjazdy do Śląskiego Ogrodu Botanicz- atrakcji, jak: Zespół Dworsko-Parkowy
nego. Za swoją działalność proekologicz- w Dzimierzu z przełomu XIX i XX wieku,
ną gmina Lyski była wielokrotnie wy- cmentarz w Lyskach z XIV wieku wraz
różniana, zdobywając m.in. tytuły „Eko- z zespołem zabytkowych i bogato rzeźGmina” czy „Lider Ekologii”.
bionych nagrobków z XIX i początku XX
Gmina znana jest również ze swoich wieku oraz neogotycką kaplicą grobową
walorów przyrodniczych i krajobrazo- rodziny Połedników z końca XIX wieku,
wych. Chcąc je jeszcze bardziej rozpro- klasycystyczny dwór w Lyskach z 1800
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roku, krzyż pokutny w kształcie litery „T”
w Lyskach pochodzący z okresu między
XIV a XVI wiekiem, dąb szypułkowy
w Pstrążnej o obwodzie 550 cm i wysokości około 24 m – pomnik przyrody od
1955 roku, drewniano-murowany dom
w Suminie wzniesiony na planie litery „L”
z 1870 roku na wcześniejszych fundamentach, dolina rzeczna środkowej Suminki – lasy łęgowe i mokradła, miejsca
żerowania bobrów europejskich, Pałacyk
Myśliwski na Winnej Górze w Zwonowicach z około 1887 roku, zbudowany
przez księcia raciborskiego na miejscu
dawnego folwarku pocysterskiego, a także Las Życiński (uroczysko Żytna) z najgrubszym drzewem tego lasu – Dębem
Eliasz o obwodzie 452 cm i z kamieniem
wrośniętym w pień na wysokości 4 m.
W gminie działa wiele organizacji,
z którymi współpracuje samorząd. Są to
m.in. koła gospodyń wiejskich, ludowe
kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia działające na rzecz
odnowy gminy. Efektem ich współdziałania jest zadomowienie się na stałe
w krajobrazie gminy zwyczaju organizacji lokalnych imprez, festynów i biesiad,
w których uczestniczą także osoby spoza
gminy. Wśród cyklicznych imprez organizowanych na terenie gminy Lyski warto wymienić m.in. festiwal rockowy „Magia Rocka”, Przegląd pieśni chóralnych
im. Czesława Prudla, dożynki, jarmarki
bożonarodzeniowe, rajdy rowerowe „Szlakami gminy Lyski”, rozgrywki piłkarskie,
zawody skatowe, zawody wędkarskie
o puchar wójta gminy Lyski oraz strażacko-pożarnicze.
W okresie przedakcesyjnym, jak i po
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
gmina Lyski podjęła szerokie działania
w celu pozyskania środków finansowych
z różnych funduszy europejskich. Samorząd gminy odnosi sukcesy w zakresie pozyskiwania środków unijnych, czego dowodem są zajmowane wysokie miejsca
w ogólnopolskich rankingach samorzą-
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Dom Pomocy Społecznej w Lyskach mieszczący się w byłym klasztorze

dów, uwzględniających ten czynnik jako
główne kryterium.
Gmina Lyski w ostatnich kilku latach
zrealizowała projekty z udziałem środków
Unii Europejskiej w ramach następujących obszarów tematycznych: odnowa
wsi i przestrzeni publicznej – projekty
związane głównie z podnoszeniem jakości infrastruktury kulturalnej, społecznej
i rekreacyjnej (wybudowano m.in. zaplecze sportowe w Zwonowicach, place
zabaw w Bogunicach, Raszczycach i Zwonowicach, zagospodarowano tereny przy
budynkach gminnych w Adamowicach,
Lyskach, Nowej Wsi i Raszczycach, wyremontowano obiekty w Adamowicach,
Lyskach, Nowej Wsi, Suminie i Żytnej),
gospodarka wodno-ściekowa – projekty
związane z podniesieniem jakości wody
pitnej oraz ochroną wód powierzchniowych i podziemnych (wybudowano m.in.
Stację Uzdatniania Wody w Pstrążnej, kanalizację ściekową w Lyskach i Suminie,
rozbudowano Oczyszczalnię Ścieków
w Suminie), oświata – projekty związane z poprawą jakości infrastruktury
(m.in. wykonano termomodernizację budynku ZSP i Gimnazjum w Lyskach), podnoszeniem poziomu kształcenia oraz wy-

równywaniem szans edukacyjnych uczniów. Ponadto samorząd zaangażował
się w realizację projektów z obszaru promocji – zarówno gminy, jak i jej lokalnych
produktów – oraz współpracy transgranicznej na różnych płaszczyznach (sport,
rekreacja, bezpieczeństwo publiczne).
W listopadzie 2008 roku została podpisana umowa o współpracy z czeską gminą Darkovice. Od tego momentu władze
i mieszkańcy partnerskich gmin prowadzą działania zmierzające do zacieśnienia
stosunków polsko-czeskich. Szczególnie
szeroka współpraca zawiązała się w sferze kultury, oświaty, turystyki i kultury fizycznej. Od 2008 roku corocznie realizowane są projekty, na które pozyskiwane
są środki zewnętrzne. Zrealizowano na
przykład takie inicjatywy, jak: „Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w gminach
Lyski i Darkovice”, „Wspólnie kultywujemy tradycje świąteczne”, „Zasmakuj
w Śląsku”, „Współpraca bez granic w gminach Lyski i Darkovice”.
Baza edukacyjna gminy składa się
z 4 Zespołów Szkolno-Przedszkolnych,
Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem
przedszkolnym oraz gimnazjum. Tak rozbudowana infrastruktura edukacyjna
gwarantuje uczniom i nauczycielom optymalne warunki pracy. Największą inwestycją w dziedzinie edukacji w ostatnich
latach była budowa szkoły podstawowej
w Zwonowicach oraz kompleksu boisk
sportowych wraz z bieżnią w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. I

Urząd Gminy
Lyski

Piękno przyrody w Nowej Wsi

ul. Dworcowa 1a
44-295 Lyski
tel. 32 430 00 51
fax 32 430 00 31
kancelaria@lyski.pl
www.lyski.pl
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GMINA STRUMIEŃ

Fot. DARIUSZ ŁĘCZYCKI

Zajęcia w świetlicy środowiskowej w Zabłociu

mina Strumień jest, najbardziej wysuniętą na północ częścią powiatu cieszyńskiego.
W jej granicach administracyjnych leży siedem miejscowości: Bąków,
Pruchna, Drogomyśl, Strumień, Zabłocie,
Zabłocie Solanka i Zbytków. Ze względu
na obecność licznych stawów i akwenów
wodnych nazywana jest „Żabim Krajem”. W gminie mieszka prawie 12,5 tys.
mieszkańców, przy czym w samym Strumieniu ponad 3,5 tys.
Przez gminę przebiegają dwie ważne
drogi: międzynarodowa do przejścia granicznego w Cieszynie oraz krajowa Katowice–Ustroń–Wisła, popularnie zwana
Wiślanką (DK 81). Gmina otoczona jest
dużymi miastami, do których należą:
Żory, Cieszyn, Bielsko-Biała, Jastrzębie
Zdrój i Pszczyna.
W niewielkim Strumieniu życie płynie spokojnie, ale nie brakuje ważnych dla
gminy wydarzeń kulturalnych. Tu prężnie działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który współpracuje z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi
na terenie gminy. W kulturalne inicjatywy chętnie włączają się mieszkańcy. To
dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu
mają miejsce liczne spektakle, koncerty
czy wydarzenia, jak na przykład organizowane wiosną pasje wielkanocne czy
największa w województwie żywa szopka bożonarodzeniowa, która przyciąga
rzesze turystów.
Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji
to zmodernizowany obiekt basenu miejskiego, na którym prócz kąpieli wypoczywający mogą skorzystać z kortów do

Fot. MARIUSZ GRUSZKA
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Fontanna solankowa w Strumieniu

Galeria Pod Ratuszem

Fot. DAWID JANIK

tenisa i squsha, a najmłodsi z placu zabaw.
W budynku znajduje się siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
W Parku Miejskim w Strumieniu, zlokalizowanym zaledwie 4 km od Wiślanki, zmęczeni drogą turyści znajdą ukojenie w iście nadmorskim klimacie. Znajduje się tu fontanna solankowa, w której płynie oryginalna Solanka z Zabłocia.
Dzięki niej w całym parku panuje morski
klimat, z bardzo wysoką zawartością

jodu. Plac zabaw z piaskownicą i plenerowe szachy pomogą odpocząć najmłodszym, a w upalne dni można skorzystać
z odkrytego basenu.
W Strumieniu znajduje się m.in. najstarszy w województwie śląskim ratusz
z 1628 roku, a w nim galeria Pod Ratuszem. Kilkaset metrów dalej stoi barokowe sanktuarium św. Barbary z 1790
roku, naprzeciw którego funkcjonuje
najstarsza na Podbeskidziu cukiernia
„U Szostka”. Rynek otoczony jest urokliwymi kamieniczkami z XVIII i XIX wieku, a na jego środku stoi pomnik Jezusa
Chrystusa z 1886 roku.
Gmina jest bogata w zabytki, które
znajdują się nie tylko w mieście, ale również w sołectwach. Drogomyśl może pochwalić się dworem baronów Kaliszów
zbudowanym w barokowo-klasycystycznym stylu, w którym aktualnie prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej.
W Pruchnej, przy głównej drodze do Cieszyna, stoi krzyż pokutny z 1645 roku, który w owym czasie zabójca postawił jako zadośćuczynienie w miejscu zbrodni.
Gmina podejmuje aktywne działania
z myślą o swoich najmłodszych mieszkańcach. W każdej miejscowości znajdują
się: przedszkole, ogólnodostępny plac zabaw oraz świetlica środowiskowa, w której zarówno dzieci, jak i młodzież mogą
spędzać swój wolny czas po połodniu.
Strumień rozwija współpracę z zagranicznymi partnerami zarówno po czeskiej, jak i słowackiej stronie granicy.
Wspólnie realizowane są zarówno duże
projekty inwestycyjne, np. wraz z województwem żylińskim utworzono Galerię
Pod Ratuszem w podziemiach Urzędu
Miejskiego, jak i projekty kulturalne czy
sportowe, m.in. z Petrvaldem, Senovem,
Dolni Domaslavice, Dolni Hricov czy
Muzeum w Czadcy.
W ciągu ostatnich 25 lat wiele się
zmieniło, między innymi dzięki wejściu
Polski do Unii Europejskiej i możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych,
które w znacznym stopniu wpłynęły na
poprawę sfery gospodarczej i wizerunkowej gminy Strumień.
I

Urząd
Miejski
w Strumieniu
ul. Rynek 4
43-246 Strumień
tel. 33 857 01 42
fax 33 857 02 47
sekretariat@um.strumien.pl
www.strumien.pl
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ŚLĄSKI ZWIĄZEK
GMIN I POWIATÓW
rawie 25 lat temu grupa działaczy samorządowych powołała do
życia stowarzyszenie pod nazwą
Związek Gmin Górnego Śląska.
Energiczne działania na rzecz regionu nie

P

Ważniejsze przedsięwzięcia:
• projekt „Benchmarking – narzędzie
efektywnej kontroli zarządczej
w urzędach miast na prawach
powiatu, urzędach gmin
i starostwach powiatowych”
• Regionalna Rada ds. Energii
• Regionalna Sieć Konsultacyjna
ds. Gospodarki Odpadami
w Województwie Śląskim
• program „Rozwój Obszarów
Wiejskich w Gminach i Powiatach
Województwa Śląskiego”, w tym
prowadzenie sekretariatu sieci
Silesian Leader Network oraz
Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi
• współpraca z Biurem Regionalnym
Województwa Śląskiego w Brukseli
• udział w Regionalnych Komitetach
Sterujących/Monitorujących
• Dzień Samorządu Terytorialnego
Województwa Śląskiego
• Krajowy Punkt Kontaktowy
programu URBACT II
• projekt pn. „Przygotowanie
ukraińskich samorządów do
wdrożenia reform decentralizacyjnych
i stowarzyszeniowych z UE”

pozostały niezauważone, zachęcając do
współpracy ze Związkiem licznych partnerów, nawet spoza terenu kraju. Otwartość i chęć do pracy dla dobra regionu zainspirowała do współdziałania kulturowo
bliskie Górnemu Śląsku gminy Północnych Moraw. We wrześniu 1992 roku
stowarzyszenie zostało przekształcone
w Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw. Zaangażowanie środowisk samorządowych po obu stronach
granicy pozwoliło Związkowi na znaczne
rozszerzenie zakresu działania i przetrwanie takich zmian historycznych, jak
rozpad Czechosłowacji. W takiej postaci
Związek działał aż do wprowadzonej
w 1999 roku reformy ustrojowej Państwa.
Przyniosła ona poważne zmiany. Z jednej
strony powiększony został terytorialny zasięg działania oraz pojawiły się nowe pola
aktywności Związku powstałe w relacjach
pomiędzy gminami, powiatami a samorządem regionalnym. Z drugiej jednak
strony zmianie uległa struktura Związku
– dokonano statutowego rozdzielenia
polskiej i czeskiej strony stowarzyszenia.
Polska strona Związku przyjęła nazwę Śląski Związek Gmin i Powiatów i w takiej
formie działa do dzisiaj, współpracując
z czeskim partnerem przy realizacji projektów. Istotnym zadaniem Związku w latach 90. była regionalna integracja samorządu terytorialnego oraz działania na
rzecz decentralizacji Państwa. Związek
skutecznie promował ideę powołania samorządowych powiatów i województw
w Polsce.

Podróż studialna z zakresu rewitalizacji, listopad
2014 r. (spotkanie w Urzędzie Miasta Łodzi)

ŚZGiP na stałe już wpisał się w samorządowy krajobraz Śląska, a dzięki
swej aktywności jest instytucją cieszącą
się dużym poważaniem w regionie. Zarówno pod względem skali działalności,
jak i liczby ludności zamieszkującej obszar jego działalności, stanowi on największą regionalną organizację samorządową w Polsce. Śląski Związek Gmin
i Powiatów jest obecny wszędzie tam,
gdzie bije puls środowisk samorządowych. Co więcej, nadaje też nowy impuls
działaniom na rzecz społeczności lokalnych i rozwoju regionalnego. W maju
2016 roku Związek będzie obchodził
25. rocznicę swojej działalności.
opracowanie: biuro ŚZGiP
Śląski Związek Gmin i Powiatów
(ŚZGiP) jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin i powiatów województwa śląskiego. Obecnie zrzesza on
126 jednostek samorządu terytorialnego (118 gmin, w tym wszystkie
19 miast na prawach powiatu oraz
8 powiatów ziemskich). Związek został utworzony przez jednostki samorządu terytorialnego w 1991 roku jako
organizacja służąca samorządowi
lokalnemu do reprezentowania
i obrony wspólnych interesów, forum
wymiany istotnych informacji,
doświadczeń oraz upowszechniania
wzorcowych rozwiązań z zakresu
dobrego zarządzania w samorządzie
terytorialnym i rozwoju lokalnego.

Śląski Związek
Gmin i Powiatów
ul. Kościuszki 43/5
40-048 Katowice
tel. 32 251 10 21
fax 32 251 09 85
zwiazek@silesia.org.pl
www.silesia.org.pl
Zgromadzenie Ogólne ŚZGiP, Ruda Śląska 2012 r.
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Marszałek:

Adam Jarubas

Wojewoda:

Bożentyna Pałka-Koruba

Powierzchnia województwa:

11 711 km kw.

Ludność ogółem:

1 268 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

108 osoby/km kw.

Liczba powiatów:

14, w tym 1 grodzki i 13 ziemskich

Liczba miast:

31

Liczba gmin:

102, w tym 5 miejskich, 71 wiejskich i 26 miejsko-wiejskie

Stopa bezrobocia:

16,5 proc.
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POWIAT JĘDRZEJOWSKI
owiat jędrzejowski to miejsce,
gdzie wytrwałość i konsekwentna
praca samorządu lokalnego są widoczne w poprawie jakości w wielu dziedzinach życia mieszkańców. Na
przestrzeni ostatnich lat nastąpiła wyraźna poprawa w infrastrukturze drogowej
w powiecie: północna i południowa obwodnica stolicy powiatu, obwodnica Małogoszcza są w dużej mierze efektem wytrwałych zabiegów samorządu. Do tego należy dodać odbudowę i remonty dróg powiatowych – tylko w ostatnich 4 latach to
prawie 130 km. Dodatkowo całkowicie
przebudowano cztery mosty: na Nidzie, Pilicy, Mierzawie i Brzeźnicy. Łączna wartość
tych inwestycji wyniosła ponad 50 mln zł.
Powiat jędrzejowski pozyskuje znaczne fundusze z zewnątrz, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
z programów Kapitał Ludzki i Ryby. Ostatnia ważna inwestycja z udziałem środków
z PO Ryby to rewitalizacja „Ogrodu czasu”
przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, który ma szansę stać się ogromną atrakcją turystyczną.
Poza funduszami unijnymi dodatkowe
pieniądze czerpane są z puli rządowej, funduszy ochrony środowiska, geodezji i kartografii. Stale modernizowana jest baza
oświatowa, aby jak najpełniej przystosować
program kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do rzeczywistych oczekiwań
i potrzeb młodzieży. Jedną z większych inwestycji w tej sferze było utworzenie
szkolnego kompleksu pracowni mechatronicznych o wartości 1,6 mln zł.
Mówiąc o inwestycjach w sferze socjalnej, trudno nie wspomnieć o standaryzacjach Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie (7 mln zł) i Domu Dziecka w Nagłowicach (2,5 mln zł). To tylko najważniejsze z dokonań samorządu powiatu
w ostatnich latach. W planach na przyszłość kluczowa wydaje się dbałość o jakość
i warunki kształcenia młodzieży w dobie
niżu demograficznego. Z kolei poprzez
promocję powiatu jędrzejowskiego, jako terenu turystycznego, samorząd chce wpływać na jego rozwój.
I

P

Podpis zdjęcia

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie

Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 37 41
fax 41 386 37 42
powiat@powiatjedrzejow.pl
www.jedrzejow.pl
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Rynek w Ożarowie

GMINA OŻARÓW
przeciągu ostatnich lat
w gminie Ożarów poczyniono wiele inwestycji mających wpływ na poprawę
wizerunku większości miejscowości.
Wśród nich ważne miejsce zajmują prace, dzięki którym rynki w dawnych miastach przynależnych do gminy: Glinianach, Janikowie, Lasocinie, Ożarówie
odzyskały dawny blask.
Lasocin to miejscowość licząca około
318 mieszkańców. Został on założony
w 1547 roku przez Andrzeja Lasotę, podkomorzego lubelskiego, a prawa miejskie
zostały mu nadane przez króla Zygmunta Augusta. Miasto powstało na tzw. „surowym korzeniu” – na miejscu wykarczowanym w lesie wchodzącym w skład
wsi Dębno i było lokowane na prawie niemieckim. Lasocin utracił prawa miejskie
w roku 1869 roku. W 2011 roku zrewitalizowano kompleksowo rynek. Zakres inwestycji obejmował modernizacje budynków użyteczności publicznej (szkoły,
remizy OSP, Domu Ludowego), budowę
placu zabaw oraz odnowienie chodników
i nasadzenie zieleni. W tym roku realizowana jest inwestycja polegająca na

W

126

wymianie sieci wodociągowej i budowie
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią. Wartość inwestycji wyniosła
2 620 000 zł.

Dom ludowy w Lasocinie
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Gmina Ożarów

Kolejna miejscowość gminna – Janików – została założona w 1559 roku
przez Stanisława Janikowskiego, właściciela sąsiedniej wsi Jankowice, a prawa
miejskie nabyła po lokacji około 1578 roku.
Był to znany ośrodek kamieniarski. Janików utracił prawa miejskie w 1827 roku.
W 2011 roku kompleksowo zrewitalizowano rynek, łącznie z modernizacją budynku OSP oraz terenu wokół niego.
Wartość inwestycji to 860 000 zł.
W 2012 roku zrewitalizowano rynek
w Glinianach – miejscowości zamieszkiwanej przez około 320 osób, założonej
w 1595 roku przez Krzysztofa Bidzińskiego, na miejscu gdzie były wydobywane gliny, skąd pochodzi jej nazwa. Inwestycja o łącznej wartości 850 000 zł objęła renowację budynku szkoły podstawowej, świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw dla dzieci.

Najbardziej znaczącą inwestycją gminy był projekt „Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ożarów, pełniącego funkcje społeczne, kulturalne i gospodarcze”, w ramach którego całkowicie został zmodernizowany rynek w mieście Ożarów, wymieniona została sieć
wodociągowa i kanalizacyjna oraz odnowione zostały nawierzchnie ulic i chodników (tzw. Stary Ożarów). W tym roku
realizowana jest rewitalizacja osiedla
Wzgórze II etap. Całkowity koszt inwestycji wynosi 19 000 000 zł.
Poza nakładami przeznaczanymi na
prace o charakterze infrastrukturalnym
samorząd gminy Ożarów, mając na uwadze problem, jaki stanowi duży poziom
bezrobocia w gminie oraz w regionie,
przygotowuje tereny pod inwestycje. Na
chwilę obecną w posiadaniu gminy Ożarów znajduje się około 15 ha, które cze-

kają na potencjalnych inwestorów. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego widnieją one jako tereny
przeznaczone pod działalność gospodarczą. Zostały one uzbrojone w przyłącza
wodne, kanalizacyjne, światłowodowe
oraz prąd. Tereny te znajdują się w północnej części gminy. Aby ułatwić dostęp
do terenów inwestycyjnych, gmina Ożarów wykona bezpośredni dojazd do drogi nr 79.
I

Urząd Miejski
w Ożarowie
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
tel. 15 861 11 37
fax 15 861 11 36
urzad@ozarow.pl
www.ozarow.pl
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GMINA MIEDZIANA GÓRA
Mur oporowy w miejscowości Bobrza

Urząd Gminy
w Miedzianej Górze
ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra
tel. 41 303 16 26
fax 41 303 16 05
sekretariat@miedziana-gora.pl
www.miedziana-gora.pl
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mina Miedziana Góra, oddalona zaledwie o 7 km od centrum Kielc, położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego. Większość jej terenu jest obszarem chronionym przyrodniczo o dużych walorach
krajobrazowych oraz sprzyjającym klimacie. Gmina jest też dobrze skomunikowana – przebiegają przez nią droga krajowa nr 74
Kielce–Łódź, a wzdłuż jej południowej granicy – trasa Gdańsk–
Rabka (S-7).
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1581 roku i mówi
o osadzie „z miedzianych gór”. Z kopalni miedzianogórskiej pochodziła miedź, z której blachą w 1593 roku pokryto dach Wawelu, a w XIX wieku bito monety „z miedzi kraiowey”. W 1787 roku
kopalnię zwiedził król Stanisław August Poniatowski. Sławny jest
także wydobywany tu czerwony piaskowiec, zwany tumlińskim.
Dziś każdy turysta może – podążając królewskimi śladami
– zwiedzać i podziwiać wspaniały zabytek techniki – Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy z monumentalnym murem oporowym. To miejsce niezwykle atrakcyjne nie tylko dla pasjonatów staropolskiego
przemysłu, którego walory doceniane są o każdej porze roku. Obiekt
stanowi tło niezliczonych sesji fotograficznych, a także miejsce relaksu, gdzie można odpocząć w cieniu wiekowych murów i drzew,
powędkować w zarybionym stawie, urządzić piknik z ogniskiem
i delektować się urokiem przyrody oraz spokojem okolicy.
W pierwszych latach XVII wieku w Bobrzy, nad rzeką o tej samej nazwie, nieopodal obecnej lokalizacji zakładu, zbudowano
pierwszy na ziemiach polskich wielki piec hutniczy i cztery fryszerki.
Fakt ten został upamiętniony kamiennym obeliskiem. Pielęgnując
tradycje górnicze i hutnicze, młodzież z Zespołu Szkół w Ćmińsku
opracowała i wytyczyła bardzo interesujący szlak
tematyczny – ścieżkę turystyczną „Śladami gwarków, fryszerzy i kowali”. Na trasie tej można zobaczyć wszystkie ślady górniczo-hutniczej działalności na terenie gminy Miedziana Góra, a także rezerwaty, np. „Kamienne Kręgi” z pozostałościami sanktuarium kultu pogańskiego, zabytkowe kościoły i kapliczki oraz malownicze odsłonięcia geologiczne.
Będąc w gościnnej Miedzianej Górze, trzeba
odwiedzić tor wyścigowy „Kielce” – mekkę miłośników wyścigów i sportów motorowych. Na
dwóch pętlach – małej i dużej – odbywają się tu
najważniejsze imprezy motoryzacyjne w regionie
i w kraju. Dokładnie naprzeciwko usytuowany jest
hotel i restauracja Stodółka, gdzie po całym
Rajdy Enduro
dniu forsownych marszów i zwiedzania urokliw Miedzianej Górze
wych zakątków każdy turysta może zjeść smaczny posiłek i wygodnie przenocować. Jednocześnie
jest to idealna baza wypadowa do dalszych wycieczek. Turystów kuszą również gospodarstwa agroturystyczne, w tym uznane za jedno z najpiękniejszych w regionie gospodarstwo „Sucholand” u podnóża Góry Ciosowej.
Miłośnicy białego szaleństwa mają w gminie do dyspozycji doskonale przygotowany stok narciarski w Tumlinie-Podgrodziu, gdzie
trasy są czynne nawet latem, gdyż istnieje możliwość jazdy na nartorolkach oraz desce snowbordowej na kółkach (mountainbording).
Są tu również trasy do narciarstwa biegowego i uprawiania nordic walking. W oparciu o zasoby naturalne, tj. piękne, zalesione,
górzyste i czyste tereny, istniejącą już i wciąż rozbudowywaną bazę
sportowo-turystyczną oraz wysiłek mieszkańców chroniących środowisko naturalne i zachowujących niezmieniony charakter lokalnych miejscowości gmina wiąże swe perspektywy z rozwojem
bazy turystycznej, sportowej i rekreacyjnej.
I
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GMINA STRAWCZYN
dla problematyki ekologicznej – ostatnie
25 lat to niebywały wysiłek inwestycyjny
gminy w zakresie infrastruktury ochrony
środowiska. W ciągu 25 lat gminę Strawczyn pokryła sieć infrastruktury technicznej. Dziś możemy mówić o całkowitym
zwodociągowaniu gminy oraz jej skanalizowaniu w ok. 90 proc. W ramach środków ze ZPORR samorząd wybudował nowoczesną oczyszczalnię ścieków w Strawczynie, która rozwiązała problemy związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy. Ponadto doskonale rozwinęła
się sieć telefoniczna i internetowa. Roz-

Widok na Strawczyn

trawczyn to jeden z zakątków Gór
Świętokrzyskich. Gmina położona w powiecie kieleckim zamieszkuje ponad 10 tys. osób.
W ostatniej dekadzie poziom życia w gminie uległ zdecydowanej poprawie, do
czego istotnie przyczyniła się umiejętność
absorpcji środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych. Tylko ostatnie 10 lat przyniosło gminie Strawczyn ponad 50 mln zł
z UE na różnorodne projekty. Mieszkańcy zyskali możliwość współdecydowania
o tym, jak wygląda ich gmina i jak są dzielone samorządowe pieniądze. Radni wybrani spośród mieszkańców decydują
o kształcie budżetu. W efekcie Strawczyn
zbliżył się do poziomu zachodnioeuropejskich gmin. Dziś mamy do zaoferowania bogatą infrastrukturę gminną wyposażoną w liczne atrakcje, które sprawiają, że chętnie korzystają z niej zarówno
mieszkańcy gminy Strawczyn oraz okolicznych gmin, jak i miasta Kielce.
Sztandarowym projektem była budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego
w Strawczynku. Obecnie nowoczesne
Centrum kusi zwiedzających swoją ofertą, w tym pełnowymiarowym stadionem lekkoatletycznym, boiskami wielofunkcyjnymi, kortem tenisowym, krytą
pływalnią OLIMPIC ze zjeżdżalnią, sauną, jacuzzi, sztuczną rzeką, gabinetem
masażu oraz łaźnią parową. Dla najmłodszych na terenie kompleksu urządzono piękny plac zabaw. Dodatkową
atrakcję stanowią: ściana do graffiti,
przyciągająca uwagę ścianka wspinaczkowa, stół do gry w szachy i ping-ponga.
Dla dojrzalszych mieszkańców i turystów dostępny jest fitness na świeżym powietrzu. Na amatorów bardziej ekstremalnych sportów czeka skatepark, gdzie
można się szkolić w akrobacjach na rolkach, deskorolce czy rowerze.

S

W niedalekim sąsiedztwie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego położony jest zbiornik wodny, wybudowany z myślą o bezpieczeństwie gminy. Pełni on funkcję przeciwpożarową, retencjonuje nadmiary wody, ale również stanowi obiekt rekreacyjny. Plaża,
promenada, ścieżka spacerowokołowa wokół zbiornika, kolorowy

Zalew w Strawczynie

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oglęborku

plac zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania i wędkowania dają swobodę w doborze formy odpoczynku.
Gmina może poszczycić się również
doskonałą bazą sportowo-rekreacyjną,
która systematycznie jest uzupełniana
i modernizowana. Składają się na nią
m.in. nowo wybudowane wielofunkcyjne boiska sportowe w Promniku, Rudzie
Strawczyńskiej, Chełmcach oraz Korczynie, będące doskonałą bazą do uprawiania różnych sportów. W żadnym sołectwie
nie brakuje też nowoczesnych placów zabaw. Rowerzyści mogą z kolei korzystać
z ponad 36-kilometrowego szlaku, oferującego idealne warunki do jazdy na
dwóch kółkach.
Odrodzenie samorządności lokalnej
w 1990 roku miało i ma istotne znaczenie

budowano i zmodernizowano
również sieć drogową (ponad
90 km dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ostatnie 2
lata to czas realizacji wielomilionowej inwestycji ekologicznej dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy
(10 obiektów, w tym wszystkie
placówki oświatowe oraz budynki świetlic-strażnic).
Jednak nie wszystko się udało.
Długa lista problemów i potrzeba
nowych rozwiązań wskazuje, że następne dekady rozwoju samorządności będą
nie mniej ważne niż pierwsze dekady ich
budowy. Należy życzyć nam samym
– działaczom, władzom i obywatelom
– wyłącznie sukcesów w realizacji tego
trudnego i pięknego dzieła.
I

Urząd Gminy
Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
tel. 41 30 38 002
fax 41 30 38 157
sekretariat@strawczyn.pl
www.strawczyn.pl
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Marszałek:

Gustaw Marek Brzezin

Wojewoda:

Marian Podziewski

Powierzchnia województwa:

24 173 km kw.

Ludność ogółem:

1447 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

59,9 osób/km kw.

Liczba powiatów:

21, w tym 2 grodzkie i 19 ziemskich

Liczba miast:

49

Liczba gmin:

116, w tym 16 miejskich, 67 wiejskich i 33 miejsko-wiejskie

Stopa bezrobocia:

21,7 proc.
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POWIAT DZIAŁDOWSKI
owiat działdowski leży w południowo-zachodniej części Pojezierza Mazurskiego. W jego skład
wchodzi 6 gmin: miejska Działdowo, miejsko-wiejska Lidzbark oraz 4 gminy wiejskie: Działdowo, Iłowo-Osada,
Płośnica i Rybno. Powiat posiada dobrze
rozwiniętą infrastrukturę drogową i kolejową. Przez Działdowo przebiega magistrala kolejowa E65 Warszawa–Gdynia,
pięć dróg wojewódzkich: W538, W541,
W542, W544 i W545, a w pobliżu znajduje
się droga krajowa E-7 Warszawa–Gdańsk.
Władze samorządowe przywiązują
dużą wagę do rozwoju turystyki i agroturystyki. Atrakcyjne położenie powiatu
na szlaku grunwaldzkim i szlaku frontu
wschodniego pierwszej wojny światowej, wśród licznych rzek i jezior, przyciąga
miłośników turystyki historycznej, pieszej,
rowerowej i kajakowej. O atrakcyjności
powiatu świadczą również zabytki architektury, budowle sakralne, liczne pałace i dworki z zabudową folwarczną,
wśród których warto wyróżnić: barokowy ratusz zbudowany w 1796 roku, w którym mieści się Interaktywne Muzeum
Państwa Krzyżackiego, uznane w konkursie National Geografic w 2014 roku
jako jeden z „Siedmiu Nowych Cudów
Polski”.
Gospodarstwa agroturystyczne oferują
turystom cały szereg atrakcji, w tym
m.in. ogniska, wycieczki rowerowe, przejażdżki konne bryczkami i saniami, wędkowanie na jeziorach i prywatnych stawach hodowlanych. Dla wczasowiczów
lubiących piesze wędrówki przygotowano szereg szlaków prowadzących przez
najbardziej urokliwe i malownicze zakątki
powiatu. Rozwinięta baza wypoczynkowa usytuowana nad brzegami jezior pozwala na korzystanie m.in. ze sprzętu
wodnego. Ponadto nad wieloma jeziorami można wypoczywać na przygotowanych dla turystów plażach i polach biwakowych, a bogato zarybione jeziora są
prawdziwym rajem dla wędkarzy.
Największym ośrodkiem miejskim
w powiecie jest miasto Działdowo, którego niepowtarzalny klimat można smakować, spacerując po starówce. Wąskie,
często jeszcze brukowane, oświetlone
stylowymi lampami uliczki zachowały
czternastowieczny układ. Zabudowane są
kamienicami z XVIII i XIX wieku, spośród
których część ma unikatowy charakter.
W sercu starego miasta znajduje się rynek
z centralnie położonym ratuszem.
Lidzbark to drugie co do wielkości
miasto w powiecie działdowskim, położone w bezpośrednim sąsiedztwie jezior

P

Zamek krzyżacki w Działdowie

Spływ kajakowy po rzece Wel

Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego

i dużego kompleksu leśnego, z zabytkowym układem urbanistycznym. Posiada
doskonałe warunki dla rozwoju turystyki
i agroturystyki. Na terenie gminy zlokalizowane są ośrodki wczasowe z ponad
1000 miejsc noclegowych. O nieskażonej
przyrodzie oraz walorach przyrodniczych i krajobrazowych terenu gminy
świadczy fakt utworzenia w 1995 roku
Welskiego Parku Krajobrazowego z licznymi rezerwatami przyrody. Na obszarze
parku wyznaczone zostały dydaktyczne
ścieżki przyrodnicze, szlaki turystyczne
piesze, rowerowe i kajakowe. Przepływająca przez obszar parku rzeka Wel to
największy lewobrzeżny dopływ Drwęcy. Dzięki stosunkowo niewielkiej ingerencji człowieka, zarówno kształt koryta rzeki, jak i jej dolina, pozostały prawie
niezmienione, co jest rzadkością zarówno w skali kraju, jak i Europy. Ze względu na swój naturalny charakter Wel jest

bardzo atrakcyjnym szlakiem kajakowym. Można na nim spotkać liczne gatunki ptaków, gadów, płazów, a także ryb,
takie jak pstrąg czy troć wędrowna.
Na terenie powiatu działdowskiego
czekają na turystów liczne atrakcje, takie
jak: Muzeum Przyrodnicze i Etnograficzne w Jeleniu, Muzeum Pożarnictwa
w Lidzbarku, Muzeum i pole bitwy pod
Grunwaldem.
I

Starostwo
Powiatowe
w Działdowie
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
tel. 23 697 59 40
fax 23 697 59 41
sekretariat@e-starostwo.pl
www.powiatdzialdowski.pl
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GMINA IŁAWA

Zamek w Szymbarku

mina Iława położona jest w zachodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego, na
Pojezierzu Iławskim, nad południowym krańcem jeziora Jeziorak –
najdłuższego jeziora w Polsce. Powierzchnia gminy to 422 km kw., a liczba mieszkańców – 12754. Jej niewątpliwym atutem jest wyjątkowa przyroda, w
tym 4 rezerwaty. Ulubionym miejscem turystów, którzy spędzają wakacje w okolicach Siemian, jest niewiarygodnie piękny rezerwat „Jasne”. Obejmuje on oligotroﬁczne jezioro Jasne, dystroﬁczne jezioro Luba oraz torfowiska występujące
w rynnie pojeziernej. W rezerwacie „Czerwica” na ponad 11 ha króluje kormoran,
a także orzeł bielik. Rezerwat rzeki Drwęcy został utworzony szczególnie dla
ochrony środowiska pstrąga, łososia, troci i certy. Rezerwat „Jezioro Karaś”, wpisany do konwencji Ramsar, utworzono
w celu zachowania miejsca lęgowego
ptactwa wodnego i błotnego. Żyje tu
156 gatunków ptaków.
Pobyt w gminie Iława sprzyja zwolnieniu tempa i pozwala poddać się urokom malowniczych krajobrazów, na które składają się jeziora i rozległe lasy. Tutaj, oprócz zróżnicowanej bazy noclego-

G
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Ekomarina w Siemianach

wej, można korzystać z licznych atrakcji
turystycznych, wypożyczyć sprzęt turystyczny, wyczarterować jacht. Nie zawiodą się żeglarze i kajakarze, amatorzy
pieszych i rowerowych wycieczek oraz
konnych przejażdżek, wędkarze i grzybiarze, a także miłośnicy szant, piosenki
poetyckiej i kabaretu oraz pasjonaci historii. Turystów z pewnością zachwyci bogata oferta imprez kulturalnych, a zwłaszcza najważniejsza z nich – „Nad Jeziorakiem Festiwal”.
Dzięki unikatowym uwarunkowaniom gospodarczym gminy przedsiębiorcy mają szansę wzmocnić swoją po-

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
zycję konkurencyjną poprzez ulokowanie
na jej terenie inwestycji. Gmina, jako jedna z nielicznych w województwie, posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego swojego obszaru
oraz studium kierunków zagospodarowania przewidujące rozwój na najbliższe
50 lat. Zapisy planu są bardzo elastyczne,
dzięki czemu dają szerokie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych, w zależności od potrzeb inwestora.
Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą gmina oferuje zwolnienia z podatku od nieruchomości na
okres od roku do 10 lat.
W trosce o wszechstronny i sukcesywny rozwój na przestrzeni ostatnich 25
lat gmina Iława nieustannie dbała o środowisko naturalne. Kompleksowo rozwiązano problem gospodarki wodno-ściekowej, a do końca 2014 roku 75 proc.
gospodarstw domowych podłączono do
gminnej sieci kanalizacyjnej. Ponadto
realizowane są tu nowatorskie projekty
proekologiczne służące rozwojowi turystyki, np. ekologiczna miniprzystań żeglarska w Siemianach oraz system odbioru nieczystości stałych i płynnych
z brzegów i wysp jeziora Jeziorak z wykorzystaniem statku śmieciarki. Warto dodać, że miejscowość Siemiany, gdzie znaj-
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Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowym Gimnazjum we Franciszkowie

dują się tereny inwestycyjne, posiada
walory uzdrowiskowe.
Gmina jest wiodącym samorządem
województwa warmińsko-mazurskiego
w pozyskiwaniu środków unijnych. W ostatnich 4 latach na różne inwestycje pozyskano około 50 mln zł. Priorytetem gminy są inwestycje w człowieka – rozwój

bazy szkolnej, budowa nowych i modernizacja istniejących świetlic wiejskich, boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw
dla dzieci, miejsc spotkań mieszkańców
oraz inwestycje infrastrukturalne. Co
roku na same inwestycje samorząd przeznacza 20–30 proc. wydatków budżetowych.
I

Urząd Gminy
Iława
ul. Gen. Wł. Andersa 2
14-200 Iława
tel. 89 649 08 00
fax 89 649 48 82
gmina@gmina-ilawa.pl
www.gmina-ilawa.pl
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Marszałek:

Marek Woźniak

Wojewoda:

Piotr Florek

Powierzchnia województwa:

29 826 km kw.

Ludność ogółem:

3467 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

116 osób/km kw.

Liczba powiatów:

35, w tym 4 grodzkie i 31 ziemskich

Liczba miast:

110

Liczba gmin:

226, w tym 19 miejskich, 116 wiejskich, 91 miejsko-wiejskich

Stopa bezrobocia:

9,6 proc.
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POWIAT KOSCIAŃSKI
Panorama powiatu kościańskiego

owiat kościański, który tworzy
pięć gmin: Kościan, Krzywiń,
Czempiń, Śmigiel i miasto Kościan, jak mało który region
w Europie emanuje duchem romantyzmu. Doskonałą okazją do odwiedzin
Kościana jest organizowany jesienią każdego roku przez samorządy ziemi kościańskiej Międzynarodowy Kościański
Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego. Ze sportem kojarzy się także najnowsza promocyjna oferta miasta – „Kościański trakt rekreacyjny”. Jego główną
atrakcją poza odnowionym 15-hektarowym Parkiem Miejskim im. Kajetana Morawskiego jest Kościański Kanał Obry, po
którym można popływać kajakiem. Ponadto warto w Kościanie zobaczyć wyjątkową wieżę ciśnień – jeden z najciekawszych w Polsce obiektów tego typu.
W klimatycznych, zabytkowych wnętrzach czekają na zwiedzających ściany
wspinaczkowe o łącznej powierzchni blisko 345 mkw. O ich wyjątkowości stanowi przede wszystkim wysokość sięgająca
ponad 18 m. W wieży znajduje się także
obserwatorium astronomiczne.
Niedaleko Kościana, w Racocie, miło
spędzimy czas w gościnnym pałacu, będącym siedzibą stadniny koni. Atrakcją
turystyczną jest tu powóz, w którym
Ignacy Jan Paderewski po przyjeździe do
Poznania przejechał entuzjastycznie witany przez Polaków do hotelu Bazar.
Dzień po tym wydarzeniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Decyzją Rady
Ministrów z 1921 roku pałac w Racocie
zyskał rangę rezydencji prezydentów
Rzeczypospolitej. Miłośnicy pałacowej
architektury powinni koniecznie udać się
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do pałacu w Turwi, którego symbolem jest
żołnierz cesarza Napoleona – generał
Dezydery Chłapowski. W Turwi warto też
poszukać gorzelni, której tajniki pracy
można poznać dzięki wystawie ciekawych
eksponatów. Nie sposób nie zajrzeć także do pałacu w Kopaszewie, gdzie w latach 1831–1832 bawił sam Adam Mickiewicz. Kilka lat później częstym gościem
w pałacu była wybitna polska aktorka Helena Modrzejewska i to jej poświęcona jest
ekspozycja w komnatach pałacu. Tu swoją siedzibę ma także DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., gdzie wyhodowano dziesiątki odmian zbóż, m.in. dańkowskie
żyto złote i pszenicę dańkowską.
Kilka kilometrów dalej, w Lubiniu, na
malowniczym wzgórzu od blisko tysiąca
lat stoi opactwo benedyktynów. To tu Gall
Anonim pisał swoją kronikę, a książę
wielkopolski Władysław III Laskonogi został pochowany. Na sąsiednim wzgórzu
stoi perła romańskiej architektury – kościół pw. św. Leonarda z początku XIII
wieku. W 2009 roku klasztor otrzymał tytuł „Pomnika historii”, przyznawany
przez prezydenta RP. Przy okazji wizyty
warto skosztować ziołowej Benedyktynki produkowanej w opactwie w oparciu
o 500-letnią recepturę.
Równie wyjątkową atrakcją gminy
Krzywiń jest Skansen Filmowy „Soplicowo” w Cichowie, gdzie można podziwiać oryginalną scenografię z filmu Andrzeja Wajdy „Pan Tadeusz” zaprojektowaną przez Allana Starskiego – laureata
Oscara za scenografię do filmu „Lista
Schindlera”. W położonym na południe
od Kościana Śmiglu warto odwiedzić
niewielką stacyjkę kolei wąskotorowej,

wybudowaną w latach 1898–1900 i będącą głównym dworcem Śmigielskiej
Kolei Dojazdowej. Dumą mieszkańców
Śmigla jest również jego symbol – wiatraki, które przypuszczalnie dały początek nazwie miasta (od śmigieł wiatraków
lub od śmigaja, czyli młynarza).
Ten, kto nie widział jeszcze na żywo
symbolu naszej państwowości – orła bielika, powinien wybrać się do Czempinia,
gdzie znajduje się Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego – jedna
z trzech w Europie i jedyna w Polsce placówka zajmująca się badaniami naukowymi związanymi z hodowlą kuropatwy,
sarny, zająca oraz z bytowaniem zwierzyny łownej w krajobrazie rolniczym.
Przy stacji działa ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych oraz ośrodek wolierowej
hodowli sokoła wędrownego, umożliwiający jego reintrodukcję. Jeśli ktoś
dłużej zabawi w mieście i zastanie go
zmierzch, może przy odrobinie szczęścia
w oknach barokowego pałacu dojrzy postać Teofili z Działyńskich Szołdrskiej, Białej Damy z Kórnika, która w XVIII wieku wraz z mężem była właścicielką pałacu.
I

Starostwo
Powiatowe
w Kościanie
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65 512 17 85
fax 65 512 08 25
powiatkoscian@post.pl
www.powiatkoscian.pl
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POWIAT NOWOTOMYSKI

Wiklinowy kosz

owiat nowotomyski to
ważne gospodarczo ogniwo Wielkopolski – terenu
słynącego z tradycyjnej
gospodarności. Rozwinięty ekonomicznie region w zachodniej
Wielkopolsce obejmuje swym obszarem 1012 km kw. i zamieszkiwany jest przez około 74 tys.
osób. Powiat tworzą 4 gminy
miejskie: Nowy Tomyśl, Opalenica, Lwówek i Zbąszyń oraz
2 gminy wiejskie: Kuślin i Miedzichowo. Funkcję miasta powiatowego, a zarazem jego główny ośrodek kulturalny, edukaPrzystań w Zbąszyniu
cyjny oraz przemysłowy, pełni
miasto Nowy Tomyśl, położone
w centralnej części powiatu. Krajobraz goKrajobraz powiatu jest dziełem lądospodarczy powiatu ma charakter rolno- lodu skandynawskiego, a jego dominu-przemysłowy. Wśród tradycyjnych upraw jącym elementem jest Sandr Nowotorolnych tego terenu wymienić należy myski – rozległy obszar największej
chmiel, wiklinę, buraka cukrowego oraz w Wielkopolsce równiny sandrowej. Na
szparagi.
piaszczystym, mało urodzajnym terenie
Powiat nowotomyski wyróżnia w ska- rozciągają się bory sosnowe i niezbyt
li kraju bardzo korzystne położenie geo- żyzne pola. Lasy i grunty leśne zajmują
graficzne na szlaku wschód–zachód oraz niemal 40 proc. jego powierzchni. Najbliskość międzynarodowego portu lot- większa rzeka Obra, lewy dopływ Warty,
niczego Poznań Ławica (zaledwie 55 km zahacza o zachodni skraj powiatu, gdzie
od Nowego Tomyśla). Przez teren po- łączy kilka jezior. Cały powiat nowotowiatu przebiega linia kolejowa Paryż– myski znajduje się w zasięgu prawoBerlin–Warszawa–Moskwa oraz trasa brzeżnych dopływów Obry.
krajowa nr 2, będąca częścią międzynaNa atrakcyjność turystyczną powiatu
rodowego szlaku E30, łączącego Berlin składa się bogactwo fauny i flory w czyz Moskwą. Udogodnieniem komunika- stym środowisku naturalnym, w niecyjnym jest autostrada A2, przecinająca wielkim stopniu zmienionym przez goobszar powiatu i mająca tutaj węzły spodarczą działalność człowieka. Teren
wjazdu i zjazdu.
powiatu, pozbawiony większych różnic
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wysokości, posiada gęstą sieć dróg bocznych i znakomicie nadaje się do odbywania wycieczek rowerowych na prawie
300 km oznakowanych szlaków rowerowych. Alternatywnie można zwiedzać
powiat, korzystając z około 130 km oznakowanych szlaków pieszych o różnym
stopniu trudności. Wyznaczono tu również szlaki konne, ścieżki dydaktyczne
i bardzo popularny szlak kajakowy po rzece Obra.
Charakterystyczne dla tego obszaru
stały się również drewniane wigwamy,
zlokalizowane najczęściej przy terenach
leśnych, w których mieszkańcy oraz goście powiatu mogą zorganizować różnego rodzaju spotkania. Jedną z większych
atrakcji powiatu nowotomyskiego jest
charakterystyczny układ osadnictwa
w jego centralnej części, powstały w okresie kolonizacji olęderskiej. W wielu chatach olęderskich prowadzona jest działalność agroturystyczna, sprzyjająca wypoczynkowi w ciszy i spokoju, w miejscach atrakcyjnych pod względem krajobrazowym. Wycieczki rowerowe, nauka jazdy konnej
pod okiem instruktora, lasy
bogate w grzyby i jagody,
czyste powietrze i zdrowa
ekologiczna żywność to niewątpliwie kusząca propozycja dla odwiedzających
powiat gości.
Do ciekawych zabytków
powiatu nowotomyskiego należą m.in.: zespół pałacowo-parkowy w Wąsowie i Posadowie, pozostałości twierdzy w Zbąszyniu,
kościoły drewniane w Brodach, Bukowcu i Łomnicy oraz murowane we Lwówku, Michorzewie, Opalenicy,
Zbąszyniu i poewangelicki w Nowym
Tomyślu. Warte odwiedzenia są również: zabytkowa kuźnia w Nądni, ogród
zoologiczny w Nowym Tomyślu, wielofunkcyjna stodoła wielkopolska oraz
Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyślu.
I

Starostwo
Powiatowe
w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 442 67 00
fax 61 442 35 89
starostwo@powiatnowotomyski.pl
www.powiatnowotomyski.pl
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GMINA KLECZEW

Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie

mina Kleczew, położona we
wschodniej części województwa wielkopolskiego, stanowi
jedną z 14 gmin powiatu konińskiego, na którą składa się 19 sołectw
oraz miasto Kleczew. Zajmuje powierzchnię 110 km kw. i liczy niecałe
10 tys. mieszkańców. Północno-zachodni obszar gminy stanowi część Powidzkiego Parku Krajobrazowego, którego
główną osią jest ciąg malowniczych jezior
polodowcowych, z Jeziorem Budzisławskim i jeziorem Koziegłowy na czele.
Przypadająca w tym roku rocznica
25-lecia samorządności to dobry czas na
refleksję i podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć. Niewątpliwym sukcesem kleczewskiego samorządu jest szereg zrealizowanych inwestycji ze środków
własnych w zakresie: ochrony środowiska, oświaty, kultury czy sportu, które
przekładają się na jakość życia społeczności lokalnej. Gmina zrealizowała też
wiele inwestycji współfinansowanych
z funduszy Unii Europejskiej w zakresie
rozbudowy szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej czy technicznej.
Szczególną uwagę poświęcono w ostatnich latach inwestycjom związanym z rekreacją, wypoczynkiem i turystyką.
Do przedsięwzięć, dzięki którym gmina jest chętnie odwiedzana i lepiej rozpoznawalna, zalicza się modernizację
zabytkowego wiatraka koźlaka w Budzisławiu Kościelnym, który dziś stanowi jeden z nielicznych obiektów wpisujących się w program zachowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Bardzo

G

Wiatrak Szczepan w Budzisławiu Kościelnym

ważnym turystycznym projektem była
budowa Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie. Ta inwestycja nie tylko zmieniła postrzeganie gminy z przemysłowej (z uwagi na wieloletnią, trwającą działalność PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA) na rekreacyjno-wypoczynkową. To również dobry przykład
podjętych przez samorząd działań zmierzających do nadania terenom zdegradowanym nowych funkcji, zapowiedź
dalszego kierunku rozwoju gminy oraz

planów na zagospodarowanie terenów
pokopalnianych w przyszłości. Kompleksowy i wieloletni kierunek prac nad
zagospodarowaniem terenów pokopalnianych i przygotowaniem gruntów dla
potencjalnych inwestorów został zawarty w „Programie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i poprzemysłowych Gminy Kleczew na lata 2009–
2018”. Park rekreacji rozciąga się na obszarze ponad 40 ha, z czego 14 ha zajmuje
zbiornik wodny z czterema pomostami
pływającymi i slipem do wodowania lekkich łodzi. Wokół zbiornika biegną chodniki i ścieżki rowerowo-spacerowe. W parku znajdują się: tor dla quadów, park linowy, plac zabaw, wiata grillowa, a w obiekcie o charakterze amfiteatralnym odbywają się lekcje na świeżym powietrzu.
Z uwagi na możliwe różne formy aktywności teren cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno przyjezdnych, jak
i mieszkańców gminy.
Gmina była niejednokrotnie nagradzana w prestiżowych konkursach i rankingach. Do najcenniejszych wyróżnień
należy tytuł „Najbardziej Efektywnej
Energetycznie Gminy w Polsce”, przyznany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii SA, a coroczny udział
gminy Kleczew w Narodowym Konkursie Ekologicznym zapewnia jej tytuł
„Gminy Przyjaznej Środowisku”. Ważnymi nagrodami są także: Kryształowy
HIT 2011 za inwestycje proekologiczne
oraz Rubinowy HIT 2012 za pakiet inwestycji zwiększających atrakcyjność turystyczną, kulturalną i sportową gminy,
wspartych funduszami unijnymi. W latach 2010–2014 gmina była laureatem
konkursu Gmina Fair Play, zaś w br. posługuje się certyfikatem i godłem Przyjazna Polska.
Rosnąca atrakcyjność turystyczna
gminy Kleczew, walory przyrodnicze, dogodny teren dla rozwoju energetyki odnawialnej, gospodarność, dbałość o jakość
życia jej mieszkańców, jak również otwartość na inwestorów oraz przychylność dla
lokalnego biznesu to niewątpliwie mocne strony gminy.
I

Urząd Gminy
i Miasta
w Kleczewie
pl. Kościuszki 5
62-540 Kleczew
tel. 63 270 09 00
fax 63 270 09 40
ugim@kleczew.pl
www.kleczew.pl
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GMINA KÓRNIK

Zamek w Kórniku

órnik jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin
w Polsce, o czym świadczą
chociażby wysokie miejsca zajmowane przez nią w prestiżowych rankingach. Dynamiczny rozkwit inwestycyjny idzie tu w parze z rozwojem turystycznym, który stanowi mocną stronę
gminy.
Dynamiczny rozwój gminy Kórnik
– drugiej gminy X-lecia w Polsce wśród
gmin miejskich i miejsko-wiejskich
w rankingu „Rzeczpospolitej”, sześciokrotnie w pierwszej dziesiątce najlepiej
rozwijających się gmin, kilkakrotnie
wśród 10 najlepszych gmin pod względem
zrównoważonego rozwoju – wynika
przede wszystkim z korzystnego położenia geograficznego. Przez północne tereny przebiega autostrada A2, a z północy
na południe gminę przecina droga ekspresowa S11. Właśnie na skrzyżowaniu
tych dróg, w okolicach Gądek, zlokalizowane są światowe firmy należące do
międzynarodowych koncernów. Największe firmy działają w branży magazynowo-logistycznej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Ich wielkie powierzchnie magazynowe przynoszą gminie duże
dochody z tytułu podatku od nierucho-
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Nowa płyta kórnickiego rynku

mości, a tysiącom ludzi zapewniają miejsca pracy. Szybki rozwój Kórnika nie postępowałby bez świadomej polityki inwestycyjnej samorządu, który jeszcze
w latach 90. ubiegłego wieku określił
w planie przestrzennego zagospodarowania tereny aktywizacji gospodarczej.
Już wtedy przewidziano, że obszar gminy położony między Kórnikiem a Pozna-

niem będzie terenem atrakcyjnym dla inwestorów. Właśnie tutaj swoje tereny
posiadają Międzynarodowe Targi Poznańskie, które wiele lat temu dostrzegły
walory tego miejsca. Poza aktywizacją
gospodarczą w północnej części gminy
w Strategii Rozwoju Gminy zapisano, że
północno-zachodnią część gminy będą
zajmowały tereny budownictwa miesz-
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kaniowego, a wschodnią i południową
część – obszary rolnicze z dopuszczeniem
budownictwa i agroturystyki.
Zrównoważony rozwój gminy przejawia się m.in. przyrostem liczby mieszkańców i podmiotów gospodarczych oraz
jednym z najniższych w kraju wskaźników bezrobocia (1,3 proc.). W ciągu 20 lat
zaludnienie gminy zwiększyło się o 10 tys.
osób (obecnie 23,5 tys.). Podmiotów gospodarczych jest obecnie 3650. O potencjale ekonomicznym gminy świadczą
wysokie dochody z tytułu podatku od nieruchomości i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
Te dwie pozycje stanowią ponad 60 proc.
dochodów gminy i głównie one wpływają
na to, że gmina Kórnik należy do gmin
o jednym z najwyższych wskaźników
dochodów per capita. W 2014 roku dochody gminy przekroczyły 100 mln zł.
Pomimo tak dynamicznego rozwoju
pod względem inwestycyjnym Kórnik
zawsze będzie gminą turystyczną z dominującym rolnictwem. Do głównych
atrakcji gminy należą przede wszystkim: zamek ze słynną Biblioteką Kórnicką
(350 tys. woluminów), arboretum z 3,5 tys.
odmian drzew i krzewów, Kolegiata Kórnicka. W 2011 roku prezydent RP Bronisław Komorowski nadał zespołowi tych
obiektów rangę pomnika historii. Wspólnie z samorządem wojewódzkim (gmina
wykupiła grunty, a samorząd wojewódzki zrealizował inwestycję) 6 lat temu wybudowano obwodnicę Kórnika w kierunku Śremu, co pozwoliło wyeliminować
ruch samochodów ciężarowych i ograniczyć ruch samochodów osobowych przy
zamku i na rynku, chroniąc w ten sposób
zabytki. W 2014 roku dzięki unijnemu
programowi „Jessica” zmodernizowano
rynek w Kórniku, korzystając z bardzo nisko oprocentowanej (1 proc.) pożyczki
w wysokości 8 mln zł (przy inwestycji
o wartości 12 mln zł).
Znaczącą dla Kórnika – jako miasta
turystycznego – inwestycją jest promenada nad jeziorem Kórnickim. 4 lata
temu gmina wybudowała pierwszy 1,5-kilometrowy odcinek promenady, a obecnie
realizowany jest drugi etap (0,5 km),
w ramach którego teren przy zamku zostanie połączony z centrum miasta. W obu
przypadkach gmina skorzystała z pomocy finansowej samorządu województwa,
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013.
Ogółem na budowę promenady pozyskano 4,8 mln zł. Promenada udowodniła,
że poza zamkiem i arboretum wielką wartością Kórnika są jeziora. Miasto Kórnik
posiada kanalizację sanitarną, co powoduje, że jezioro jest czyste pod względem
bakteriologicznym. Obecnie kanalizowana jest północno-zachodnia część gmi-
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ny, zaludniona przez 6 tys. mieszkańców. Koszt tej inwestycji to około 100 mln zł, przy czym spółka Aquanet SA, będąca inwestorem kanalizacji przy udziale finansowym gminy, skorzystała w 50 proc. z Funduszu Spójności. Przy okazji tego projektu gmina wspólnie z powiatem
poznańskim buduje kanalizację
deszczową i drogę.
Z perspektywy 25 lat samorządności w Polsce można powiedzieć, że gmina Kórnik osiągnęła
sukces. W tym okresie gmina
została zwodociągowana, jest
w 90 proc. zgazyfikowana. 60
proc. mieszkańców gminy posiada kanalizację sanitarną. Dużą
wagę samorząd przywiązywał
do rozwoju bazy oświatowej.
Wybudowano nową szkołę
w Szczodrzykowie, dwie sale
gimnastyczne, trzy przedszkola,
a także rozbudowano dwie
szkoły: w Kórniku i Bninie.
Obecnie budowany jest nowy
kompleks oświatowy w Kamionkach, w skład którego
wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole
i żłobek. Zgodnie z planem zostanie on oddany do użytku
za 3 lata, a już w bieżącym
roku uczniowie będą się
uczyć w nowej szkole podstawowej. Ogółem od początku istnienia samorządu
w gminie wykonano prawie
1000 inwestycji. Największą
z nich było wybudowane w
2010 roku Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, na
które składają się hala
sportowo-widowiskowa
i pływalnia. Koszt tej inwestycji to 55 mln zł.
W 26 wsiach na terenie
gminy na bieżąco budowane są drogi i chodniki
oraz instalowane jest
oświetlenie uliczne. Inwestycje te powodują, że
w gminie Kórnik chętnie osiedlają się nowi
mieszkańcy.
I

Urząd
Miejski
w Kórniku
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik
tel. 61 817 04 11
fax 61 817 04 75
kornik@kornik.pl
www.kornik.pl

Ławeczka poświęcona Wisławie Szymborskiej,
nieopodal miejsca jej urodzenia

139

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

25 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

140

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Marszałek:

Olgierd Geblewicz

Wojewoda:

Marek Tałasiewicz

Powierzchnia województwa:

22 892 km kw.

Ludność ogółem:

1 719 tys. osób

Gęstość zaludnienia:

75,1 osoby/km kw.

Liczba powiatów:

21, w tym 3 grodzkie i 18 ziemskich

Liczba miast:

65

Liczba gmin:

114, w tym 11 miejskich, 49 wiejskich i 54 miejsko-wiejskie

Stopa bezrobocia:

18 proc.
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POWIAT ŁOBESKI
owiat łobeski leży w samym centrum województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię 1066 km kw. Zamieszkiwany jest przez około 38 tys.
osób, a w jego skład wchodzą cztery
gminy miejskie: Dobra, Łobez, Resko i Węgorzyno oraz gmina wiejska Radowo
Małe. Na terenie powiatu krzyżują się drogi wojewódzkie i droga krajowa nr 20
Szczecin–Gdynia oraz linie kolejowe:
Szczecin–Gdańsk i Runowo Pomorskie–
Szczecinek. Dzięki zabiegom administracyjnym i samorządowym powiat łobeski wywalczył sobie prawo istnienia od
1 stycznia 2002 roku.
Tereny Wysoczyzny Łobeskiej urzekają
bogactwem dzikiej przyrody, wciąż jeszcze nie w pełni poznanej przez turystów.
Oprócz starych sosen można tu podziwiać
skupiska sędziwych dębów, malownicze
doliny rzek Regi, Uklei i Łożnicy oraz piękne jeziora: Woświn, Głębokie, Karwowo,
Dobrzyca. Przy odrobinie szczęścia w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego jest
szansa na spotkanie z czaplą siwą, orłem
bielikiem, żurawiem. Przez przepiękne
lasy płynie Rega, przez pasjonatów kajakarstwa uznawana za jeden z najwspanialszych szlaków kajakowych w Polsce,
wędkarze zaś mają okazję złapać w jej wodach pstrąga. Podczas pobytu na terenie
powiatu łobeskiego nie można przeoczyć
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jeziora Woświn – raju dla żeglarzy, wędkarzy i pozostałych entuzjastów wody.
Można tu złowić między innymi leszcze,
liny, okonie, płocie, szczupaki, węgorze
i karasie. Na miłośników jazdy konnej czekają możliwości wypoczynku w siodle,
a na wszystkich spragnionych ciszy
oraz kontaktu z przyrodą – rozsiane na
obszarze powiatu gospodarstwa agroturystyczne. W kalendarzu imprez stałe
miejsce zajmują spływy kajakowe, maratony rowerowe i rajdy piesze, natomiast
miłośnikom kultury ludowej i rękodzieła szczególnie przypadnie do gustu coroczny jarmark „Łobeska Baba Wielkanocna”, organizowany w Niedzielę Palmową.
Powiat łobeski to nie tylko piękna natura, lecz także zespół ludzi, którzy odnoszą sukcesy w pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Pozyskiwanie środków
unijnych na usługi społeczne oraz inwestycje w infrastrukturę drogową
to priorytety władzy samorządowej.
W ostatnich latach, korzystając z pozyskanych funduszy Ministerstwa Infrastruktury oraz województwa zachodniopomorskiego, powiat łobeski zrealizował inwestycje drogowe na łączną
kwotę 8,6 mln zł, przy udziale funduszy
zewnętrznych o wartości 4,3 mln zł.
Najważniejsze projekty to: przebudowa
drogi powiatowej Resko–Węgorzyno wraz

z przebudową mostu, remont istniejącej
nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi
powiatowej Modlimowo–Resko wraz
z elementami bezpieczeństwa ruchu oraz
przebudowa mostu przez rzekę Regę
w ciągu drogi powiatowej Meszne–Łobez,
w miejscowości Unimie.
Dużym osiągnięciem powiatu łobeskiego jest rozwiązanie problemu szpitala w Resku. Dzięki współdziałaniu samorządów województwa zachodniopomorskiego oraz powiatów stargardzkiego i łobeskiego od 1 stycznia 2011 roku
szpitalem tym zarządza SPZZOZ Gryfice.
W szpitalu oraz w innych obiektach,
m.in. przychodni specjalistycznej w Łobzie, wykonano szeroko zakrojone prace
termomodernizacyjne, zainstalowano nowoczesne windy oraz zakupiono wysokiej
klasy sprzęt medyczny. Łączny koszt inwestycji przeprowadzonych przez SPZZOZ
w Gryficach w ramach umowy z powiatem łobeskim wyniósł niemal 4 mln zł. To
sukces zarządów trzech kadencji. Aktualnie trwa duży projekt rozbudowy i modernizacji Zespołu Szkół w Łobzie na
łączną kwotę około 1,7 mln zł, zaplanowany na 3 lata. Modernizacja obejmuje
całkowity remont instalacji elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie
obiektu dla niepełnosprawnych, wymianę posadzki i stolarki drzwiowej oraz remonty łazienek.
I

Fot. SEBASTIAN BEZAK

Starostwo
Powiatowe
w Łobzie

Panorama ziemi łobeskiej

ul. Konopnickiej 41
73-150 Łobez
tel. 91 397 60 99
fax 91 397 56 03
sekretariat@powiatlobeski.pl
www.powiatlobeski.pl
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POWIAT DRAWSKI
owiat drawski położony jest
w południowo-wschodniej części
województwa zachodniopomorskiego, na Pojezierzu Drawskim.
W jego skład wchodzi 6 gmin: Czaplinek,
Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski,
Złocieniec, Ostrowice i Wierzchowo.

P

Pomnik Rybaka w Czaplinku

Usytuowanie wielu małych miejscowości w bezpośredniej bliskości licznych
zbiorników wodnych, stanowiących o olbrzymim potencjale turystycznym tego
terenu, ma niebagatelny
wpływ na rozwój agroturystyki w powiecie. Z roku na
rok wzrasta liczba gospodarstw agroturystycznych,
ośrodków wczasowych, pensjonatów i pól namiotowych. Przez obszar powiatu
prowadzą atrakcyjne szlaki
turystyczne: rowerowe, kajakowe, piesze i konne oraz Kościół pw. Wszystkich Świętych w Starym Drawsku
liczne ścieżki przyrodnicze.
Miłośnicy turystyki ekstremalnej oraz survivalu też znajdą tu coś
Starostwo Powiatowe
dla siebie. W granicach powiatu znajduw Drawsku Pomorskim
je się Centrum Szkolenia Wojsk LądoPlac Elizy Orzeszkowej 3
wych, czyli drugi pod względem wielko78-500
Drawsko Pomorskie
ści w Europie poligon. Poligon drawski
tel. 94 363 34 64
jest także od dłuższego czasu miejscem
fax 94 363 20 23
zmagań profesjonalnych kierowców rajpowiatdrawski@powiatdrawski.pl
dowych, motocyklistów i miłośników
www.powiatdrawski.pl
off-roadu.
I

MIASTO ŚWINOUJŚCIE
winoujście odwiedza rocznie ponad 3,5 mln turystów – w sezonie letnim z Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska, poza nim
– z Niemiec i Skandynawii. Świnoujście
w pełni wykorzystuje swoje wyjątkowe
położenie. Jest miastem ponad 40 wysp.
Trzy z nich są zamieszkałe, zaś pozostałe, wolne od ingerencji przemysłu, stanowią wyjątkową atrakcję dla wędkarzy
oraz miłośników turystyki wodnej.
Świnoujście posiada najniższy wskaźnik bezrobocia w Zachodniopomorskiem.
Wiąże się to m.in. z utworzeniem na
terenie miasta nowych zakładów pracy
i obiektów hotelowych, takich jak Interferie Medical Spa, Cesarskie Ogrody czy
jeden z niewielu w Polsce hoteli sieci
Hampton by Hilton. Największą nad Bałtykiem inwestycję rozpoczęła Zdrojowa
Invest, jeden z najważniejszych polskich
inwestorów w branży turystycznej. Na
wyspach powstaje też kolejny obiekt dr
Ireny Eris. Infrastruktura miasta sprzyja tego typu przedsięwzięciom.
Świnoujście jest miastem czterech
granic. Na wyspach znajduje się Międzynarodowy Terminal Promowy, łączą-
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Dzielnica nadmorska

cy Polskę ze Skandynawią. Uzdrowiskowa Kolej UBB oraz autobusowa linia
Europe Line łączą Świnoujście z Cesarskimi Uzdrowiskami po niemieckiej stronie wyspy Uznam. Do portu lotniczego
Heringsdorf/Świnoujście, 8 km od centrum miasta, przylatują samoloty z największych niemieckich aglomeracji.
Ostatnie lata to wiele nowych inwestycji w rozwój infrastruktury podnoszącej
poziom miejskiego produktu turystycznego. Oddano do użytku zrewitalizowane parki: Zdrojowy i Chopina, powstało
najdłuższe europejskie transgraniczne
połączenie pieszo-rowerowe, a turyści

mogą korzystać z najnowocześniejszego w województwie zachodniopomorskim Biura Informacji Turystycznej. Przebudowany
układ komunikacyjny śródmieścia
wraz z placem Wolności stał się,
jako miejska plaża, główną atrakcją centrum miasta. Powstały nowe
obiekty sportowe i place zabaw, budowane często wspólnie z inwestorami zewnętrznymi. Po zakończonym procesie modernizacji świnoujski port jachtowy stał się najnowocześniejszą mariną nad Bałtykiem,
łącząc cechy portu morskiego i śródlądowego. Nic dziwnego, że kurort przoduje
w międzynarodowych i krajowych rankingach na najlepsze europejskie kąpielisko.
I

Urząd Miasta
Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 31 93
sekretariat@um.swinoujscie.pl
www.swinoujscie.pl
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POWIAT WAŁECKI

Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu

owiat wałecki to idealne miejsce
do zamieszkania, prowadzenia
inwestycji i wypoczynku. Usytuowany jest na Pojezierzu Wałeckim, w południowo-wschodniej części
województwa zachodniopomorskiego.
W skład powiatu, którego powierzchnia
ogółem wynosi 1414,94 km kw, wchodzi
pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie:
Człopa, Mirosławiec, Tuczno, gmina wiejska Wałcz i gmina miejska Wałcz. Na terenie powiatu wałeckiego znajdują się też
cztery miasta oraz 113 miejscowości.
Na ziemi wałeckiej funkcjonuje wiele rezerwatów przyrody, m.in. „Wielki Bytyń” w gminach Mirosławiec, Tuczno
i Wałcz, w którym występuje 247 gatunków roślin oraz bogaty świat zwierząt. Są
tu szlaki turystyczne: piesze, rowerowe
i wodne, a także rozwinięta baza noclegowa, sportowa i rekreacyjna.
Wałcz, największe miasto i siedziba
władz powiatu wałeckiego, jest malowniczo położony pomiędzy jeziorami Raduń
i Zamkowym. Otoczenie pięknych i czystych ekologicznie lasów, liczne plaże i ką-
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pieliska, campingi, pola
namiotowe, wypożyczalnie sprzętu stwarzają
wręcz doskonałe warunki dla turystów. Nad jeziorem Raduń biegnie
przepiękny szlak rowerowy, który prowadzi
przez Bukowinę i most
wiszący. Dalej szlak prowadzi do Strączna i Nakielna.
Dużą atrakcję turystyczną stanowi
Bukowina Wałecka, gdzie znajduje się
Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich kajakarzy i wioślarzy, który swą
działalność prowadzi od 1949 roku. Od
tamtego czasu nieustannie poszerza swoje możliwości i zaplecze sprzętowe, by
móc zapewnić odwiedzającym go sportowcom odpowiednie warunki zarówno
do treningu, rehabilitacji i odnowy biologicznej, jak i zwykłego wypoczynku.
W powiecie prężnie rozwija się Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna posiadająca podstrefę w Wałczu. Obecnie
łączna jej powierzchnia wynosi 56,7961 ha.
Obszar ten zgodnie z obowiązującym
Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego przeznaczony jest pod
zabudowę przemysłową i usługową.
W ostatnich latach powiat wałecki
zrealizował wiele inwestycji, w tym przeprowadził termomodernizację 26 obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego w ramach współpracy

z gminami należącymi do powiatu, a także budynku Internatu Zespołu Szkół nr 3
oraz budynku Internatu Zespołu Szkół nr
1 w Wałczu, budynku Przychodni przy ul.
Kościuszkowców 10 w Wałczu oraz budynku po byłym szpitalu powiatowym.
W ramach inwestycji drogowych przebudowano drogę powiatową 1984 z m. Mirosławiec ul. Parkowa i Orla wraz z kanalizacją deszczową w km: 16+126
– 17+084 oraz drogę powiatową nr 2313Z
na odcinku Rutwica–Strączno, a także
wykonano parking do obsługi budynku
Starostwa Powiatowego w Wałczu. Ponadto wybudowano obiekty sportowe,
w tym boiska wielofunkcyjne i lodowisko,
instalację solarną do przygotowywania
ciepłej wody dla pralni oraz budynku
Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
rozbudowano budynek przy Starostwie
Powiatowym w Wałczu w celu poprawy
jego funkcjonalności i zwiększenia dostępności dla interesantów oraz rozbudowano obiekty szkolne.
I

Starostwo
Powiatowe
w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17
78-600 Wałcz
tel. 67 250 84 52
fax 67 258 27 77
kancelaria@powiatwalecki.pl
www.powiatwalecki.pl
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