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Szanowni Państwo!

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP)

W marcu przyszłego roku minie trzydzieści lat od uchwalenia przez Sejm RP
Ustawy o samorządzie terytorialnym. Gminy stały się wspólnotami samorządowymi, do
których zakresu działań należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Było to więc symboliczne uznanie
prawa do decydowania o sprawach lokalnych przez samych mieszkańców i praktyczne
oddanie władzy w ręce wybieranych w wyborach powszechnych władz samorządowych.
Z perspektywy czasu można powiedzieć, że reforma samorządowa była jedną
z najważniejszych zmian przeprowadzonych po 1989 roku. Nie sposób przecenić
wpływu, jaki miały wybory samorządowe na upowszechnienie się postaw obywatelskich
i troski o dobro wspólne. Z drugiej strony samorząd terytorialny – dzięki dysponowaniu
środkami publicznymi i dzięki znajomości lokalnych potrzeb – jest zdolny tworzyć skuteczne
strategie rozwoju.
Sukces reformy samorządowej przyczynił się również do dobrego wykorzystania przez
Polskę funduszy unijnych w ciągu piętnastu lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej,
a samorządy potwierdziły swoją skuteczność w realizowaniu inwestycji i programów
społecznych, które zmieniły oblicze polskich miast i wsi. Jest w tym wielka zasługa
samorządowców, którzy gospodarność i troskę o swoje małe ojczyzny uczynili
niejednokrotnie życiową misją.
Spotykając się z przedstawicielami władz samorządowych, mam okazję przekonać się,
że są to często ludzie z pasją, którym drogi jest los powierzonych sobie społeczności.
Jestem przekonany, że niezależne i wybierane w bezpośrednich wyborach samorządy są
jednym z fundamentów demokracji i filarów społeczeństwa obywatelskiego.
Wyrażam moje uznanie dla wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
i radnych, którzy od trzydziestu lat tworzą Polskę samorządową. Państwa praca
przynosi realne efekty wpływające bezpośrednio na życie mieszkańców, a Państwa głos
w debacie publicznej to bardzo często tak potrzebny dziś przejaw pragmatyzmu
i odpowiedzialności. Pragnę zapewnić, że mogą Państwo na mnie liczyć we wszelkich
inicjatywach służących dalszemu wzmocnieniu samorządu terytorialnego. Dziękuję też
wszystkim przedstawicielom władz samorządowych, którzy angażują się w prace
Narodowej Rady Rozwoju i dyskusję nad kwestiami ważnymi dla życia Polaków oraz
przyszłości naszej Ojczyzny.
Życzę wszystkim samorządowcom roztropności, odwagi i siły do jak najlepszego
sprawowania powierzonych urzędów. To od Państwa w dużej mierze zależy zrównoważony
rozwój i pomyślność naszego kraju. W Państwa rękach jest też budowanie więzi społecznych
i wspieranie różnych form aktywności obywatelskiej. Za wszystkie te działania pragnę
wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować. Gratuluję jubileuszu trzydziestolecia
samorządu terytorialnego. To wielki sukces wolnej Polski, w którym mają Państwo swój udział.
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SAMORZĄD TO PRZEDE
WSZYSTKIM LUDZIE
– my, mieszkańcy
Trzydziestoletnia historia odrodzonej samorządności to jeden z najważniejszych wątków
success story wolnej Polski. Jest dla mnie powodem do dumy, że rząd, którym kierowałem, miał w tę historię sukcesu ważny wkład, tworząc samorząd powiatowy i wojewódzki.
Prof. Jerzy Buzek
W latach 1997–2001 poseł na Sejm
oraz prezes Rady Ministrów, od 2004 poseł
do Parlamentu Europejskiego, w latach
2009–2012 jego przewodniczący
ragnę w tym miejscu podkreślić, o czym
na ogół nie pamiętają obywatelki i obywatele naszych miast, miasteczek i wsi,
że samorząd to oni sami – społeczności lokalne zamieszkałe na danym terenie. Nie podkreślają tego wyraźnie przedstawiciele władz samorządowych. Często słyszę ich wypowiedzi: „tracimy środki ﬁnansowe” albo „samorząd ma uszczuplone ﬁnansowanie”, zamiast prostej Informacji:
„nasze społeczności lokalne mają mniej pieniędzy”.
O znaczeniu samorządności terytorialnej dla
nas, mieszkańców, najlepiej świadczą trzy fakty. Po
pierwsze, znakomita większość instytucji publicznych, z jakimi się stykamy w codziennym życiu, prowadzona jest przez samorządy. To one odpowiadają za żłobki, przedszkola i szkoły czy domy opieki. W ich gestii są miejskie autobusy i tramwaje,
w tym także warszawskie metro. Do ich zadań należy zapewnienie dostarczenia wody do domów
i mieszkań oraz odprowadzenia ścieków. Samorządy
rejestrują małżeństwa i narodziny, wydają dowody osobiste. To tylko przykłady. Katalog zadań jest
znacznie bardziej obszerny.
Z tak szerokim wachlarzem zadań ściśle wiąże się fakt drugi. Samorząd terytorialny jest największym w kraju pracodawcą. I to nie tylko dla
ponad 250 tysięcy urzędników. To nie oni dominują
wśród osób zatrudnionych przez samorządy. Największą, około półmilionową grupę, stanowią nauczyciele.
I po trzecie, samorząd terytorialny jest największym w Polsce inwestorem. W 2018 roku
– także dzięki wsparciu funduszy Unii Europejskiej
– łączne inwestycje samorządów po raz pierwszy
przekroczyły 50 miliardów złotych. Tu chyba najłatwiej dostrzec efekty działań samorządów. Nie
będzie przesadą powiedzieć, że zmieniły one przez
ostatnie trzydzieści lat oblicze naszych miast, miasteczek i wsi.

P
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Jednak zbliżającej się trzydziestej rocznicy odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego towarzyszy nie tylko satysfakcja z dokonań, ale i zaniepokojenie o przyszłość. Widać je w wystąpieniach
samorządowców, wyczuwa się je w prasie samorządowej.
Szeroko zakrojona działalność samorządu
wymaga, aby był odpowiednio wyposażony w fundusze. Mówi o tym wprost Konstytucja: „Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się
udział w dochodach publicznych odpowiednio do
przypadających im zadań”.
O to, jak przełożyć tę konstytucyjną zasadę na
prawny język systemu dochodów komunalnych,
można się spierać. Nie dysponujemy algorytmami
i pewnymi, uznanymi miarami. Nie ukrywajmy zresztą – spory z samorządami w tej kwestii przydarzały się chyba wszystkim dotychczasowym rządom w Polsce. Ale nigdy na taką skalę jak obecnie.
A przecież pieniądze dla samorządów – jeszcze raz podkreślam – to pieniądze przeznaczone
na potrzeby mieszkańców: na walkę ze smogiem,
tworzenie nowych żłobków czy przedszkoli, pen-

sje dla nauczycieli, którzy uczą nasze dzieci i wnuki, dobrze funkcjonującą służbę zdrowia, ekologiczny
transport. To władze lokalne potrafią najlepiej zdefiniować wyzwania i potrzeby mieszkańców, a by
na nie odpowiedzieć, potrzebują stabilnych wpłat
z budżetu centralnego.
Pójdźmy o krok dalej – wspomnijmy budżety
obywatelskie. Mieszkańcy mają prawo sami zdecydować, jaka inwestycja jest im najbardziej potrzebna, co najlepiej podwyższy ich komfort życia.
I chcą widzieć, że projekt, na który zagłosowali, jest
zrealizowany i dobrze im służy. Niepewność finansowa wstrzymuje zaś lub znacząco spowalnia
wszelkie działania. To nie tylko obniża zaufanie do
władzy w ogóle, ale i zniechęca do podejmowania
kolejnych obywatelskich inicjatyw.
Co sprawia, że trzeba bardzo uważnie wsłuchiwać się w głos samorządowców, kiedy mówią
o niepewnej przyszłości finansowej? Trzy połączone
ze sobą fakty. Po pierwsze, sama skala zmian zagrażających finansom komunalnym. Po drugie, równoległość spadku dochodów i wzrostu wydatków.
I po trzecie, fakt, jakiego źródła dochodów dotyczą ograniczenia.
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Wprowadzone już w tym roku
zmiany w PIT – zwolnienie od
podatku osób do ukończenia
26. roku życia, podniesienie
pracowniczego ryczałtu kosztów uzyskania przychodu oraz
obniżenie stawki podatkowej
z 18 na 17 procent – mają
kosztować samorządy, a więc
nasze wspólnoty lokalne,
6 miliardów złotych rocznie.
Wprowadzone już w tym roku zmiany w PIT
– zwolnienie od podatku osób do ukończenia
26. roku życia, podniesienie pracowniczego ryczałtu
kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki podatkowej z 18 na 17 procent – mają kosztować
samorządy, a więc nasze wspólnoty lokalne, 6 miliardów złotych rocznie. Zapowiedziane podniesienie
pułapu, do którego osoba prowadząca działalność
gospodarczą może rozliczać PIT ryczałtem może
przynieść kolejny ubytek dochodów samorządów
– nawet o 2–3 miliardy złotych.
Równocześnie mówi się o skokowym wzroście
minimalnego wynagrodzenia. Na wrześniowym
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego strona samorządowa przedstawiła wstępny szacunek, że w samym 2020 roku pod-

niesie to wydatki samorządów o 16 miliardów złotych. Wpłyną na to konieczne podwyżki wynagrodzeń w samym sektorze samorządowym, ale także wyższe ceny kupowanych przez samorządy dóbr
i usług.
Trzeba jeszcze wspomnieć o jednej kwestii.
W systemie dochodów komunalnych udziały we
wpływach z PIT pełnią szczególną rolę. Historycznie
rzecz biorąc, to one decydowały o realnym wzroście dochodów samorządów, w tej ich części, którą mogą one swobodnie, własną decyzją wydać na
inwestycje czy podwyższenie standardów świadczonych usług publicznych. Dzięki systemowi wyrównawczemu dotyczy to też tych jednostek, których potencjał fiskalny jest niższy.
Mechanizm zapewniający wzrost dochodów samorządów wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa gwarantuje także stabilność finansów samorządowych. Sprawia, że obsługa długu zaciągniętego na wcześniejsze inwestycje nie stanowi
nadmiernego obciążenia.
Wydawało się, że wszyscy odrobiliśmy lekcję
płynącą z poprzedniej, nierekompensowanej samorządom obniżki stawek PIT, działającej od 2009
roku. Wskutek znacznie niższego niż zakładano
wzrostu gospodarczego, zachwiała ona finansami
samorządów. Realny ubytek dochodów z PIT, jeżeli uwzględnić poziom inflacji, został nadrobiony
dopiero po pięciu latach, w 2014 roku.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której samorządy będą zmuszone wybierać pomiędzy poważnym obniżeniem jakości wykonywanych usług
publicznych a drastycznym spadkiem inwestycji polepszających jakość życia nas wszystkich. Grozi
nam sytuacja, w której – nieuniknione przecież
w dłuższej perspektywie – spowolnienie gospodarcze może spowodować katastrofę finansów komunalnych.
Niebezpieczne jest również kreowanie konfliktu
interesów samorządu terytorialnego i mieszkańców. Zysk prywatny Polek i Polaków, spowodowany
obniżką podatku czy wzrostem pensji, nie może być
okupiony ich wspólną stratą, czyli spadkiem możliwości działania samorządów na ich rzecz. Rząd,
jeśli chce być odpowiedzialny, nie może kreować
tego typu sytuacji. Realizacja konstytucyjnej zasady finansowania społeczności lokalnych, czyli właśnie samorządów, odpowiednio do zadań, którym
należy podołać, będzie gwarancją naszego sukcesu na przyszłość i komfortu życia nas wszystkich.
Jestem przekonany, że trzydziesta rocznica samorządności w Polsce jest właściwą okazją złożenia gratulacji polskim samorządowcom: radnym
wszystkich szczebli, starostom, marszałkom i wybieranym bezpośrednio sołtysom, wójtom, burmistrzom i prezydentom. To wasza aktywność i codzienna praca leżą u podstaw sukcesu wolnej, demokratycznej, samorządnej Rzeczpospolitej. I
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WSZYSCYŚMY z Regulskiego
Niedawno obejrzałem fragment dokumentacji ﬁlmowej z kampanii wyborczej przed
wyborami parlamentarnymi z 4 czerwca 1989 roku, uwieczniającej zdanie wygłoszone
przez prof. Jerzego Regulskiego w Jeleniej Górze. Brzmiało jak wyzwanie rzucone
ówczesnej władzy: „Chcę dokonać gruntownej zmiany systemu tego państwa”.

Jerzy Stępień
senator (1989–1993)
wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji (1997–99)
sędzia Trybunału Konstytucyjnego
(1999–2008)

Wizjoner i prekursor
Jeszcze kilka lat wcześniej ktoś, kto publicznie deklarowałby chęć zmiany ustroju państwa
w tej części Europy niechybnie znalazłby się w kryminale, nawet jeśliby, tak jak wówczas Leszek Moczulski, głosił konieczność zmiany ustroju metodami
pokojowymi. Profesorowi Regulskiemu chodziło jednak o coś znacznie głębszego niż odsunięcie komunistów od władzy poprzez np. likwidację PZPR.
W jego koncepcji szło o odbudowanie w Polsce samorządu terytorialnego, choć w tamtym czasie
mało kto rozumiał czym dla ustroju państwa jest
ta instytucja.
Książki Samuela Huntingtona (m.in. słynne
„Zderzenie cywilizacji”) ukażą się dopiero w połowie lat 90. Stary profesor Harvardu, mistrz nie
mniej znany od słynnego Francisa Fukuyamy, jako
najważniejszy element ustrojowy odróżniający
cywilizację zachodnią od innych cywilizacji w swojej klasycznej publikacji wskazał właśnie samorząd
terytorialny. Cały świat dziś doskonale rozumie, że
parlamentaryzm jest wartością, o którą warto się
bić, że ważne są wolne, niezależne media, że gospodarka rynkowa jest bardziej efektywna od sterowanej centralnie, ale tylko Europa Zachodnia (do
której kulturowo zaliczamy także Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej) rozumie, czym jest naprawdę
samorząd terytorialny i jaka jest jego waga.
Najogólniej rzecz biorąc, paradygmat władzy
publicznej na Zachodzie wymaga, aby obywatele legitymizowali (tu wybierali) nie tylko centralną władzę publiczną, ale także lokalną i regionalną. Musi
istnieć też u nich przekonanie, że to, co dzieje się
na tzw. „dole” nie zależy od „góry”. Jeśli z takiego punktu widzenia popatrzymy na naszych
wschodnich sąsiadów, widać wyraźnie, że tamtejsze
społeczeństwo ma nie tylko niewiele do powiedzenia
w kwestii legitymizowania władzy centralnej, ale
także ma znikomy wpływ na wybór władzy lokal-
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nej – za to każdy jest święcie przekonany, że to
wszystko, co na „dole” zależy od „góry”. Mamy
tu więc do czynienia w obu przypadkach z całkowicie przeciwstawnymi modelami relacji państwo-obywatel, jeśli w ogóle możemy mówić w państwie komunistycznym o obywatelach. Moim zdaniem to raczej ziemi przypisani poddani.
Rzecz dotyczy nie tylko szeroko rozumianego
Wschodu, ale także krajów arabskich. Japonia co
prawda ma samorząd terytorialny, ale dopiero od
zakończenia II wojny światowej i tylko dlatego, że
ustrój państwa narzucili im Amerykanie. Jak wiadomo, Japończycy nie najlepiej czują się w tym zachodnim gorsecie, ale ponieważ nie są w stanie też
porozumieć się wewnętrznie co do treści ewentualnej zmiany konstytucji, spawy ustrojowe tkwią
tam w marazmie.
Jerzy Regulski był wizjonerem; pracował nad
koncepcją wprowadzenia w Polsce samorządu terytorialnego już od końca lat 70., nie bardzo wierząc, że idea ta zmaterializuje się za jego życia. Samorząd terytorialny był bowiem strukturalnie nie
do pogodzenia z systemem narzuconym nam po
wojnie. Nic więc dziwnego, że komuniści zlikwido-

wali do cna w 1950 roku jego przedwojenne resztki, wprowadzając system rad narodowych wzorowany na modelu sowieckim. System ten zakładał istnienie kilku monopoli skrajnie scentralizowanego państwa. Profesor doskonale je opisał i do
tego opisu często wracał.
Po pierwsze, monopol władzy politycznej; po
drugie, monopol władzy państwowej; po trzecie,
monopol urzędników państwowych; po czwarte,
monopol budżetu państwa, i po piąte, monopol mienia Skarbu Państwa. Do tego dochodził całkowity brak społecznej wiedzy, która tworzy naturę samorządu terytorialnego. Najważniejszy podręcznik
prawa administracyjnego z połowy lat 60., który
musiał sobie przyswoić student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, utrzymywał, że samorząd terytorialny to instytucja państwa burżuazyjnego, która nawet tam nie zdaje egzaminu.
Myśląc o odbudowie samorządności terytorialnej, trzeba było więc znaleźć sposób na rozbicie owych pięciu monopoli, ale także doprowadzić
do takiej zmiany świadomości społecznej, aby istotna część społeczeństwa dostrzegła w proponowanej
zmianie swój indywidualny interes. Najlepsze bo-
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wiem nawet pomysły na zreformowanie jakiejś sfery życia publicznego spełzną na niczym, jeśli nie znajdą się ludzie gotowi wiązać daną reformę i jej kierunek z osobistą nadzieją na korzystną zmianę.

Polska droga, a właściwie dwie
Cała więc operacja przywracania (odbudowania) samorządu terytorialnego musiała toczyć
się dwoma nurtami. Konieczne były, oczywiście, głębokie zmiany w przepisach prawnych oraz w rozwiązaniach finansowych, co wziął na siebie parlament i rząd. Nie mniej istotne były też zmiany świadomościowe. Te pierwsze w gruncie rzeczy nie stanowiły większego problemu. Prace rządowe ko-

Co można o samorządzie
terytorialnym powiedzieć
w obliczu zbliżającej się 30.
rocznicy jego odbudowy? Najpierw zauważmy, że pierwszy
etap decentralizacji, czyli
budowa gminy, toczył się przy
całkowitym niemal braku zainteresowania świata polityki,
i to do takiego stopnia, że
w sprawozdaniu rocznym
rządu Tadeusza Mazowieckiego za 1990 rok jego
autorzy w ogóle nie zauważyli
powstania samorządu
– co wydaje się dzisiaj
czymś niepojętym.
ordynował prof. Jerzy Regulski, jako pełnomocnik
rządu ds. samorządu terytorialnego. Główne projekty ustrojowe, łącznie z konieczną nowelizacją konstytucji, przygotował demokratycznie wybrany
w czerwcu ‘89 Senat, pracując nad inicjatywą legislacyjną w tym zakresie w ramach komisji pod
przewodnictwem niżej podpisanego. Z kolei w Sejmie kontraktowym nadzwyczajną komisją ds. samorządu terytorialnego kierował prof. Walerian
Pańko. Obsadzenie głównych pozycji w rządzie i parlamencie przez krąg Jerzego Regulskiego i harmonijna współpraca tych osób gwarantowały
szybkie tempo prac legislacyjnych i w ich rezultacie
uchwalenie głównych koniecznych ustaw już 8 marca 1990 roku. 27 maja 1990 roku odbyły się
pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad
gmin i tym samym samorząd terytorialny stał się
w Polsce na powrót rzeczywistością. Na powrót
co do idei, bo nie chodziło tu o proste odwzorowanie rozwiązań przedwojennych, ale o zbudowanie
współczesnej formy samorządu uwzględniającej rozwój samorządności w świecie zachodnim.
Trzeba było jednak wymyślić i stworzyć warunki dla realizacji drugiego nurtu, ważnego dla
całości przedsięwzięcia, czyli zbudować taki klimat

wokół idei samorządności, by mogły się z nią utożsamić liczne kręgi społeczne. Temu celowi służyło powołanie przez wymienione wcześniej osoby,
wsparte przez senatorów Andrzeja Celińskiego
i Aleksandra Paszyńskiego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Fundacja została utworzona już
18 września 1989 roku w Senacie pod parasolem jego marszałka prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Doskonale rozumiał on wagę samorządności
dla całego procesu transformacji. Pamiętać też
trzeba, że ta izba, wyłoniona w całkowicie wolnych
wyborach, cieszyła się w owym czasie szczególnym prestiżem.
Rolą Fundacji było przygotowanie odpowiednich programów edukacyjnych, a także różnych
form publikacji, które w sposób jasny i precyzyjny tłumaczyłyby podstawy działania samorządu,
przyciągając do tej idei ludzi wyczulonych na dobro wspólne. Fundacja to w normalnych warunkach kapitał pracujący na rynku, pozwalający realizować cele środkami pochodzącymi ze stopy
zwrotnej zainwestowanego kapitału. Tylko, że my
wtedy nie mieliśmy ani kapitału, a państwo rynku kapitałowego. Ale był, na szczęście, kapitał ludzki, dzięki któremu można było poprzez odpowiednie kontakty, przede wszystkim zagraniczne, zdobyć niezbędne środki na początek.
Naszych przyjaciół z zagranicy nie trzeba było
długo przekonywać. Sypnęło i to niezłym groszem
konsorcjum uczelni amerykańskich, zmobilizowanych przez prof. Joannę Regulską z Uniwersytetu Rutgers, córkę Profesora. Gotowość bardzo
efektywnej współpracy zaoferowały niektóre zachodnioeuropejskie ambasady, organizując we
własnym zakresie liczne wizyty studialne dla potencjalnych polskich samorządowców. Otwarło szeroko rękę kilka niemieckich i jedna ważna fundacja francuska (France-Pologne), specjalnie powołana z myślą o pomocy Polsce przez ówczesnego
ministra finansów, niebawem też premiera Francji Pierre’a Bérégowoya.
Naszym polskim ekspertom nie przychodziło
wtedy do głowy, by za wykłady i szkolenia żądać
wynagrodzenia, a takich szkoleń i wykładów były
już setki w pierwszych miesiącach działania FRDL,
szczególnie od momentu, kiedy pojawiło się na mapie Polski najpierw 14, a chwilę później 16 fundacyjnych ośrodków regionalnych.
Szkolenia odbywały się regularnie przed wyborami i po wyborach, a po ustabilizowaniu organizacyjnym Fundacji jej założyciele doszli do wniosku, że trzeba teraz już myśleć o zapewnieniu samorządowi kadr urzędniczych i menadżerskich na
najwyższym poziomie. Stąd pomysł o powołaniu
uczelni – najpierw dwuletnich pomaturalnych, a za
chwilę licencjackich, a nawet magisterskich.
Okres świetności to cztery takie uczelnie: w Białymstoku, Łodzi, Szczecinie i Kielcach – czyli w miejscach, gdzie nie można było liczyć na kształcenie
kadr dla samorządu w silnych ośrodkach uniwersyteckich.

Następny krok
Tymczasem samorząd krzepł i już na przełomie
1991 i 1992 roku można było myśleć o dalszej de-

centralizacji państwa, czyli o powołaniu samorządowych powiatów i regionów. Niestety, wahnięcie polityczne w 1993 roku zmusiło nas do chwilowego porzucenia tych planów i dopiero rząd Jerzego Buzka stworzył możliwość dokończenia reform decentralizacyjnych. Oznaczało to także
zdwojenie wysiłku szkoleniowego ze strony Fundacji,
a prof. Regulski został powołany przez premiera
na przewodniczącego Rady do Spraw Reform
Ustrojowych Państwa. Prace nad tworzeniem mapy
powiatowej i wojewódzkiej kontynuował niżej podpisany, jako wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji, a koordynatorem prac decentralizacyjnych był wówczas prof. Michał Kulesza,
w pierwszym okresie prac nad decentralizacją główny ekspert komisji senackiej, a teraz pełnomocnik
rządu ds. samorządu terytorialnego.
Co można o samorządzie terytorialnym powiedzieć w obliczu zbliżającej się 30. rocznicy jego
odbudowy? Najpierw zauważmy, że pierwszy etap
decentralizacji, czyli budowa gminy, toczył się przy
całkowitym niemal braku zainteresowania świata
polityki, i to do takiego stopnia, że w sprawozdaniu rocznym rządu Tadeusza Mazowieckiego za
1990 rok jego autorzy w ogóle nie zauważyli powstania samorządu – co wydaje się dzisiaj czymś
niepojętym.
Spotykam nawet dziś sążniste opracowania dotyczące całego okresu transformacji, w których decentralizacji państwa nie poświęcono ani jednej linijki. Ale być może właśnie tylko dlatego, że procesy decentralizacyjne nie przyciągały głębszego
zainteresowania świata i polityki i mediów, mogły
one przebiegać bez większych zakłóceń i zbliżyć się
do momentu, w którym w eseju poświęconym
100-leciu odzyskania niepodległości b. premier
Marek Belka mógł wyrazić następującą opinię:
„Decentralizacja państwa okazała się niekwestionowanym sukcesem. Znacząco poprawił się poziom usług społecznych, wzmocnił się pluralizm polityczny. Niebłahą konsekwencją decentralizacji państwa było także bardzo dobre wykorzystanie funduszy europejskich po przystąpieniu kraju do UE
w roku 2004. Można zaryzykować twierdzenie, że
reforma ta najgłębiej zmieniła ekonomiczno-społeczny obraz Polski. (Decentralizacja – blaski i cienie (w:) Polska. Eseje o stuleciu)

W miejsce państwowych monopoli
Rozbicie wymienionych wyżej pięciu monopoli PRL-owskiego państwa było tylko pierwszym etapem całej operacji odbudowy samorządu terytorialnego. Pora więc zapytać o instrumentarium użyte w procesie przebudowy ustroju naszego państwa, a także o to, co stanowiło o skuteczności
całej transformacji.
Po pierwsze, wspólnoty lokalne, a potem także regionalne otrzymały osobowość prawną,
czego w poprzednim okresie zostały pozbawione.
Weszły tym samym w przestrzeń samodzielnych
decyzji gospodarczych – już bez pytania o zgodę
„góry” na działania właścicielskie. Z majątku
Skarbu Państwa wydzielono te składniki, które służą zaspokajaniu potrzeb lokalnych (regionalnych)
i przekazano je gminom w procesie komunalizacji

9

«

30 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

«

mienia. Samorząd uzyskał odrębność swoich budżetów, podczas gdy wcześniej budżety lokalne
i wojewódzkie były jedynie częścią budżetu państwa. Wolne wybory organów gmin oraz utworzenie podporządkowanej tylko władzom samorządowym kategorii urzędników samorządowych
przełamało wcześniejszy monopol polityczny i jednolitość osobowego aparatu państwa. Ogólny nadzór państwa nad samorządem ograniczono do tzw.
nadzoru legalnego (pod kątem zgodności z prawem), sprawowanego przez wojewodów i sądownictwo administracyjne. Wybrane władze
gmin od początku niezwykle efektywnie zaczęły porządkować własność komunalną, dbając o jej dokumentowanie w księgach wieczystych. Skutki tej
benedyktyńskiej pracy rychło przyciągnęły inwestorów, którzy odtąd nie będą już mieli obaw o ich
właścicielską trwałość nabywanych nieruchomości.
Warto przypomnieć, że w pierwszym roku działania samorządu sprywatyzowano cały handel
detaliczny i 70 proc. handlu hurtowego – co jest
już niemal zapomnianym efektem działania samorządu, a co było możliwe m.in. z tego powodu, że
władze lokalne dysponowały potężnymi zasobami
lokalowymi, będąc prawdziwym ich właścicielem.
Porządkowanie infrastruktury własności, a także
umiejętne przyciąganie inwestorów, w tym także
zagranicznych, harmonijnie współgrało z procesami
gospodarczymi w skali makroekonomicznej, przyczyniając się do przebudowy całej gospodarki. To
że własność komunalna była w rękach samorządu umożliwiło społeczną kontrolę nad własnością
w ogóle i pohamowało zapędy tworzenia systemu
oligarchicznego w Polsce. Nie uniknęły tego natomiast właściwie wszystkie kraje postkomunistyczne – ale tam nie było tak silnego samorządu jak w Polsce i zapewne długo chyba jeszcze nie
będzie.

A co z Fundacją?
Nie ma już z nami profesora Jerzego Regulskiego. Zostawił nas w 2015 roku. Ale jego dzieło żyje, a Fundacja nosi od tego roku jego imię. Usamodzielniliśmy nasze szkoły wyższe, skupiamy się
teraz na badaniach naukowych, rozwijamy działalność ekspercką dla samorządu, a także prowadzimy rocznie dziesiątki różnego rodzaju projektów
na rzecz samorządu, jak i rządu. Przeszkoliliśmy
w ramach różnych form edukacyjnych ponad
1700 tys. uczestników. Wspieramy budowę samorządu na Ukrainie i wielu państwach Europy
Środkowej i Wschodniej. Jeśli nas o to poproszą,
nie wahamy się jechać do Tunezji czy Hondurasu,
by propagować tam polski model samorządu terytorialnego.
Od czterech lat przyznajemy Nagrodę im. Jerzego Regulskiego, starając się wyróżniać publikacje, dzieła czy nowe idee dotyczące samorządności, szczególnie z zakresu zagospodarowania przestrzennego, co było ważnym segmentem naukowych zainteresowań naszego patrona. I bronimy
samorządu do upadłego, jeśli gromadzą się nad nim
chmury napędzane przez polityków, tkwiących mentalnie w poprzedniej epoce.
I
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OD 30 LAT RAZEM
– FRDL jako sprawdzony
partner samorządu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego
Regulskiego to organizacja, która w ciągu trzech dekad
przeszkoliła ponad 1.700.000 osób reprezentujących
różne grupy zawodowe pracowników samorządowych.
Fot. Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Prof. Jerzy Regulski podczas konferencji Samorządna Rzeczpospolita w koncepcjach
transformacji ustrojowej 1989 roku w Senacie RP (2014)

ajłatwiej jest zmienić prawo, trudniej
instytucje, a najtrudniej mentalność
ludzką – powtarzał założyciel FRDL śp.
prof. Jerzy Regulski. Powołana przez
niego do życia Fundacja przez 30 lat nieustannie realizuje misję umacniania zaangażowania społecznego i budowania postaw obywatelskich poprzez współpracę z pracownikami samorządu terytorialnego. Twórca ustawy o samorządzie terytorialnym spodziewał się, że sprawowanie
nowopowstałych funkcji nie będzie proste. W trosce o reprezentantów, którzy mieli decydować
o rzeczywistości bezpośrednio otaczającej obywateli, powstał nowy, jak na ówczesne warunki, twór instytucjonalny – organizacja pozarządowa. Jej zadaniem miało być dostarczenie
narzędzi do zdobywania nowej wiedzy oraz dbanie o rozwój kompetencji kluczowych dla sprawnego funkcjonowania samorządów.
Jak pokazują statystyki, skala szkoleń prowadzonych przez Fundację Rozwoju Demokracji

N

Lokalnej jest ogromna. W liczbie podsumowujących trzy dekady działalności uwzględniono jedynie uczestników szkoleń otwartych i realizowanych w ramach forów. W prawie dwóch milionach nie ujęto beneficjentów, którzy rozwinęli
kompetencje, dzięki ponad 2000 projektom realizowanym przez Fundację.
Szkolenia stanowią znaczącą część działalności Fundacji. Są one niezbędne dla utrzymania profesjonalizmu kadr samorządowych. Zakres
szkoleń prowadzonych przez FRDL obejmuje
skomplikowane procedury prawne, ich nowelizacje, interpretacje ponadnarodowych dokumentów, do przestrzegania których zobowiązane
są nawet lokalne jednostki. W ofercie można znaleźć tematy związane z promocją regionów, obecnością urzędów w social media czy tematy ściśle nawiązujące do nawet bardzo wąskich zagadnień, jak np. „Praktyczne aspekty wykonywania nawierzchni asfaltowych dróg z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych tech-
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Zespół pracowników Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, 2019
wiedliwego handlu i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Dowodów na uniwersalność wartości krzewionych przez Fundację jest wiele. Najnowszym sukcesem organizacji jest świeżo podpisana przez Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, działającą przy
FRDL, umowa z International City/Country Management Association – stowarzyszeniem, które zrzesza specjalistów w zakresie zarządzania samorządem i wspiera rozwój zawodowy ponad
11.000 sekretarzy oraz urzędników samorządowych na całym świecie.

„Będziemy szkolić samorządy, będziemy starać się podnosić ich kompetencje. Dołożymy starań, by zarządzanie na poziomie lokalnym było skuteczniejsze i bardziej efektywne. W najbliższych latach będziemy wzmacniać samorządność jako
poczucie wspólnoty, jak odpowiedzialność za to, co
się dzieje na poziomie lokalnym, w najbliższym otoczeniu” – mówi dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL zapewniając, że działanie na rzecz zwiększania sprawności i efektywności funkcjonowania
administracji samorządowej jest kluczowe w budowie świadomego społeczeństwa.
Fot. Rafał Nowak

nologii”. W dobie rozwoju technologicznego pojawiają się także nowe wyzwania, takie jak choćby
systemy ochrony danych osobowych, narzędzia
związane z cyberbezpieczeństwem czy sposoby na
wirtualne uczestnictwo obywateli w podejmowaniu decyzji. Warto dodać, że Fundacja nie tylko szkoli samorządowców, ale również zrzesza ich w ponad 80 forach branżowych, co przekłada się na ponad 4 tysiące aktywnych uczestników cyklicznie realizowanych spotkań.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
ale wciąż jest instytucją non profit. Co to oznacza?
Przychody generowane dzięki odpłatnej działalności przeznaczane są na działalność statutową. Dzięki temu Fundacja może prowadzić działalność badawczą, wydawać analizy i raporty. Przykładowo
najnowsze publikacje dotyczą odpowiedzialnej gospodarki przestrzennej. Przestrzegają one włodarzy
przez konsekwencjami, które niesie za sobą nieład
i proponują rozwiązania panującego chaosu.
Doświadczenie nabyte przez lata eksperci FRDL
przenoszą za granicę. Pracownicy, którzy w latach
90. byli wolontariuszami w programach pomocowych dedykowanych odbudowującej się Polsce, dziś
koordynują olbrzymie projekty. Najlepszym przykładem takiej działalności jest choćby, realizowany dzięki wsparciu finansowemu z USA, projekt
wzmacniający decentralizację władzy publicznej
w Ukrainie. Fundacja upowszechniania doświadczenia transformacji nie tylko w krajach postsowieckich. Okazuje się, że ta sama wiedza znalazła
zastosowanie nawet w północnej Afryce. Również
w Tunezji FRDL wspierało procesy związane z decentralizacją władzy publicznej. Z kolei w Hondurasie i Meksyku pracownicy FRDL szerzą ideę spra-

Uroczystość z okazji 30-lecia działalności Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego, 18 września 2019
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SIŁĄ SAMORZĄDU jesteśmy my
– obywatele!
Reformy samorządowe wdrażane w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku, oprócz wymiaru
czysto administracyjnego, niosły ze sobą zasadniczą zmianę koncepcji państwa oraz roli
władzy państwowej. W wyniku zmian ustrojowych instytucje centralne, zgodnie z zasadą
pomocniczości, miały zachować dla siebie tylko te kompetencje, z którymi samorządy nie
będą sobie w stanie skutecznie poradzić. Rozwój samorządności miał umożliwić społecznościom lokalnym udział w sprawowaniu władzy i samodzielne decydowanie o własnych
sprawach.
Cezary Trutkowski
prezes Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej

odobnie jak w przypadku wszelkich innych procesów ustrojowych, o kształcie, zakresie
i tempie wdrażania reform
decydować miały instytucje centralne:
przede wszystkim rząd, parlament,
a na końcu Prezydent RP. Stanowiło to
oczywiście pewien paradoks – oto władza centralna, aby reformować system
i dostosowywać go do standardów europejskich (zawartych choćby w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego, podpisanej w imieniu Polski
w 1993 roku w Strasburgu przez prof. Jerzego
Regulskiego, ówczesnego stałego przedstawiciela RP przy Radzie Europy, a ratyﬁkowanej przez polski parlament rok później), miała się samoograniczyć i zmniejszyć swój bezpośredni wpływ na wiele obszarów życia społecznego. W Polsce, za sprawą długoletnich przygotowawczych prac analitycznych, szeregu działań budujących poparcie dla
samorządności, ale też pewnej odwagi reformatorskiej, zmiany te udało się wprowadzić. W innych
krajach Europy Wschodniej konieczność podejmowania takich decyzji nie zawsze była akceptowana – w konsekwencji reformy decentralizacyjne w bardzo różnym stopniu ograniczały funkcje
organów centralnych tych państw w pięciu podstawowych sferach: polityki, władzy publicznej, własności i gospodarki komunalnej, ﬁnansów publicznych oraz administracji.
Po latach zdecydowana większość danych
i wskaźników, zarówno ekonomicznych, jak społecznych, prowadzi do wniosku, że reformy samorządowe w Polsce należy generalnie uznać za
udane. Jak zauważał Jerzy Regulski, „przywrócenie samorządów zmieniło cały sektor życia pu-
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blicznego”. W wyniku przejęcia przez gminy znacznej części majątku należącego wcześniej do państwa powstał rynek nieruchomości. Inwestycje komunalne nabrały tempa1, padło wiele monopolistycznych instytucji, co przyczyniło się do wzrostu efektywności przedsiębiorstw i rozwinięcia lokalnej przedsiębiorczości. Powstał rynek finansów
i usług lokalnych, zawiązano wiele organizacji
społecznych, a samorządy rozpoczęły współpracę
na międzynarodową skalę. Dzięki działalności samorządu odrodzonego po 1990 roku znacząco udało się poprawić lokalne warunki życia mieszkańców.
Dla zobrazowania zmiany, która się dokonała w ciągu 30 lat, warto przytoczyć dane dotyczące stanu podstawowej infrastruktury komunalnej: pomiędzy rokiem 1990 a 2019 długość wodociągowej sieci rozdzielczej wzrosła (w skali kraju) ponad
trzykrotnie, a długość sieci kanalizacyjnej – niemal
sześciokrotnie.
Kilka lat temu sukces samorządowej Polski zauważyły i doceniły instytucje europejskie: autorzy
raportu przygotowanego w 2015 roku przez komitet monitorujący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy podkreślali, że „w czasie

krótszym niż trzy dekady w Polsce udało się
przeprowadzić trzy imponujące procesy: transformację demokratyczną, przekształcenie systemu ekonomicznego oraz przejście od systemu hipercentralistycznego do administracyjnej decentralizacji. Zmiany wprowadzone w Polsce reformami z lat 1990 i 1998 umożliwiły
stworzenie demokratycznych jednostek lokalnych i regionalnych. (…) Reformy lokalne i regionalne [w Polsce] są powszechnie uznawane za sukces, jako fundamenty obywatelskiego i demokratycznego społeczeństwa”.
Warto zauważyć, że autorzy przywołanego raportu wskazują na niezwykle istotną kwestię.
Decentralizacja państwa to nie tylko zmiana w sferze ustrojowej, to także przemiana świadomości
obywateli – zmiana rozumienia tego, czym jest lokalna wspólnota, jakie zadania przed nią stoją oraz
jaka jest rola mieszkańców i samorządu w tej wspólnocie. To również, a może przede wszystkim rozwój współodpowiedzialności obywateli za wprowadzanie zmian w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Jak przyznawał Jerzy Regulski, „najłatwiej
jest zmienić prawo, trudniej przekształcić instytucje,
a najtrudniej zmienić ludzką mentalność i nawyki”.
Sukces samorządności terytorialnej w Polsce
w znacznej mierze związany jest właśnie z fundamentalną zmianą postaw i relacji społecznych.
W wyniku reform, po doświadczeniach lat komunizmu, po czynach społecznych i „dobrowolnym”
jednoczeniu się Polacy musieli na nowo odkryć idee
wspólnoty, współodpowiedzialności i współdecydowania o sprawach dotyczących miejsca swojego zamieszkania i wcielić w życie wnioski zrodzone z takiej zmiany. Tworzenie się i umacnianie nowych postaw społecznych świetnie ilustrują wyniki badań prowadzonych od lat przez CBOS: o ile
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Przypadające w 2020 roku
30-lecie odrodzenia
samorządu terytorialnego
w Polsce powinno być okazją
do świętowania i elementem
wzmacniającym dumę
Polaków z osiągnięć trzech
dekad transformacji.
Powinno… o ile nie zaprzepaścimy dorobku reformatorów.
Ostatnie lata trzeba bowiem
uznać za okres regresu idei
samorządowych, czas
postępującej recentralizacji
państwa i osłabiania
instytucji lokalnych.
w 1992 roku na pytanie „Czy, Pana(i) zdaniem, ludzie tacy jak Pan(i) mają wpływ na sprawy swojego miasta, gminy?” twierdząco odpowiadało jedynie 16 proc. respondentów, to we wrześniu
2018 takich deklaracji było już 59 proc.
Wszystko wskazuje zatem na to, że powinniśmy mieć podstawy do zadowolenia: przypadające w 2020 roku 30-lecie odrodzenia samorządu
terytorialnego w Polsce powinno być okazją do
świętowania i bez wątpienia powinno być elementem wzmacniającym dumę Polaków z osiągnięć
trzech dekad transformacji. Powinno… o ile nie
zaprzepaścimy dorobku reformatorów. Ostatnie
lata trzeba bowiem uznać za okres regresu idei samorządowych, czas postępującej recentralizacji państwa i osłabiania instytucji lokalnych.
Perspektywy realizacji zakładanych przez samorządowców planów rozwojowych stały się,
szczególnie w ostatnim czasie, najoględniej mówiąc,
niepewne – znaczący uszczerbek dochodów własnych związany przede wszystkim z wprowadzonymi na poziomie centralnym zmianami podatko-

wymi, niedofinansowanie zadań zleconych, zaniżone
subwencje oświatowe, rosnące koszty pracy
(m.in. nierekompensowane koszty wzrostu płacy
minimalnej i pozostałych powiązanych z nimi płac),
energii, usług obcych. To wszystko powoduje
znaczny problem z planowaniem budżetu i możliwością jego realizacji. Do tego należy dodać odbieranie samorządom niektórych kompetencji i, co
za tym idzie, możliwości decydowania o sposobie
realizacji części polityk publicznych. Nic dziwnego,
że najnowszy raport komisji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy opublikowany w 2019 roku został sformułowany w zgoła odmiennym tonie niż ten poprzedni, cytowany wyżej.
Tym razem podkreślono „alarmujące trendy w demokracji lokalnej i regionalnej w Polsce” i zauważono, że „sytuacja zmieniła się w niepokojący sposób w ciągu zaledwie kilku lat”. Autorzy raportu
wprost „wyrażają obawy dotyczące ingerencji władz
centralnych w funkcje lokalne, niedociągnięć w procesie konsultacji, pogorszenia statusu wybranych
przedstawicieli [władz lokalnych] oraz utraty zaufania władz lokalnych do sądownictwa” i wzywają
„władze krajowe, aby powróciły na ścieżkę decentralizacji i prawdziwej demokracji lokalnej i regionalnej, zapewniając stosowanie zasady pomocniczości w praktyce”.
Jak zatem obronić samorząd? Oczywistą drogą byłoby wspieranie tych sił politycznych, które
samorządność terytorialną traktują poważnie, a zasadę decentralizacji państwa chcą realnie wdrażać
w praktyce. Tyle że na podstawie dotychczasowych
doświadczeń trudno byłoby takie siły jednoznacznie wskazać. Od czasów rządu Jerzego Buzka, pozostawiając na marginesie szczegółową ocenę
konsekwencji wdrożonych wtedy reform, nie sposób mówić o systemowym wspieraniu samorządu.

W dyskusjach liderów samorządowych i ekspertów
różnych organizacji słychać liczne postulaty, jednak
systemowego podejścia brakuje.
Dlatego też wydaje się, że przynajmniej na
obecną chwilę, najważniejszą sprawą pozostaje dalsze budowanie społecznego poparcia dla samorządności i wzmacnianie świadomego uczestnictwa
Polaków w demokracji lokalnej. Oczywiście, należy cieszyć się z faktu, że aż 70 proc. badanych przez
CBOS (w październiku 2018 roku) dobrze ocenia
działalność władz samorządowych, ale jednocześnie
należy postawić pytanie o źródła i trwałość tak wysokich ocen. Sukces inwestycyjny w gminach, na
który niemały przecież wpływ miała możliwość korzystania z funduszy unijnych, trwałą bazą może
nie być – ludzie wszak szybko przyzwyczajają się
do dobrego. Uszczuplenie funduszy samorządowych,
nadmiernie „troskliwy” rząd (pod postacią tego czy
innego ministra realizującego swój program) czy
strukturalne ograniczenie możliwości działania
instytucji lokalnych szybko może tę sytuację zmienić. Dlatego samorządu trzeba bronić w działaniach
obywatelskich, w ramach edukacji szkolnej czy
w bardziej kompetentnym przekazie medialnym.
Inaczej znów istotne dla nas sprawy załatwiać będziemy „w województwie” czy „w radzie narodowej”, licząc na przychylność przedstawicieli aparatu władzy.

1
Regulski podaje prosty przykład wzrostu tempa modernizacji porównując dane dotyczące inwestycji w zakresie budowy wodociągów: w latach
osiemdziesiątych XX wieku do sieci podłączono 300
tysięcy gospodarstw, podczas gdy w latach dziewięćdziesiątych wskaźnik ten wyniósł 2 miliony 100
tysięcy („Samorządna Polska”, 2005, str. 65).
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Jaka była rola samorządu w procesie rozwoju Polski
po transformacji ustrojowej?
Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego
Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom w sprawach
ważnych dla ich małych ojczyzn. Dostrzeżono, że potrzeby i potencjał miast i wsi najlepiej znają ich mieszkańcy,
którzy mocno angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało im możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Już nie tylko aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka zaczęły się rozwijać. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji – budowy dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy hal sportowych.
A co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Była to udana i ważna lekcja wychowania obywatelskiego. Samorządy terytorialne sprawdziły się również w ważnym teście, jakim było późniejsze budowanie
swoich wspólnot przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

Jan Żychliński, starosta warszawski zachodni
Transformacja ustrojowa, a następnie wprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa zapoczątkowała
całkowitą przebudowę myślenia o roli samorządu w rozwoju kraju. Zmiana Konstytucji RP, sukcesywne wprowadzanie stosownych ustaw konsekwentnie umacniały pozycję samorządów, potwierdzając ich fundamentalną rolę
w budowaniu ustroju terytorialnego kraju wraz z demokratyzacją życia mieszkańców Polski lokalnej. Reforma samorządowa z 1998 roku o samorządzie na poziomie powiatu i województw, wprowadzenie w 2002 roku do struktury władz samorządowych prezydentów, burmistrzów i wójtów z wyborów bezpośrednich, wreszcie integracja
z Unią Europejską w 2004 roku – to tylko najważniejsze zbiorowe decyzje, jakie zostały podjęte w ostatnich
dekadach, mające wpływ na rozwój Polski poprzez wzmacnianie siły samorządowej.

ppłk rez. Radosław Sałata, wójt gminy Borki
W mojej ocenie samorząd terytorialny odegrał doniosłą rolę w procesie transformacji ustrojowej. W wyborach z 1990 roku ludzie po raz pierwszy demokratycznie zdecydowali o przyszłości swojej okolicy. To samorząd
daje najpełniejsze poczucie, że sami wprowadzamy regulacje, zarządzamy we własnym imieniu, na rzecz samych
siebie i na własną odpowiedzialność. Sądzę, że to dlatego idea samorządności maksymalnie wyraża społeczny charakter administracji. Samorząd umożliwia spożytkowanie potencjału, który tkwi w ludziach. Nie zapominajmy, że
samorządy od 30 lat zmieniają naszą rzeczywistość, bo coraz chętniej, jak na przykład nasza gmina Borki, wykorzystują fundusze zewnętrzne.

Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej
Ustawowe zwiększenie roli samorządu, szczególnie gminnego, spowodowało gwałtowny, burzliwy rozwój gmin.
Wreszcie głos społeczności gminnych zaczął docierać do sprawujących władzę, szczególnie po wprowadzeniu wyborów bezpośrednich wójtów i burmistrzów. Rady gmin i włodarze wzięli sprawy w swoje ręce, kierując się potrzebami mieszkańców, w przemyślany i rozsądny sposób zaczęli gospodarować środkami finansowymi. Szczególny nacisk położono na reorganizację oraz rozbudowę bazy oświatowej, budowę przedszkoli, a także żłobków.
Rozpoczęto także budowę wodociągów, oczyszczalni ścieków, budowy sieci kanalizacyjnych, remontów i budowy
dróg. Dlatego nie bez kozery mówi się o ustawie o samorządzie gminnym jako najbardziej udanym akcie prawnym,
który powstał na początku transformacji ustrojowej.

Witold Darłak, starosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego
Podczas wprowadzania przemian ustrojowych miałem zaledwie kilkanaście lat. Nie pamiętam zatem szczegółów, lecz na chwilę obecną nie wyobrażam sobie innej struktury podziału administracyjnego. To samorząd terytorialny danego regionu staje się głównym podmiotem kreującym politykę rozwoju na swoim obszarze, ponosząc pełną odpowiedzialność za decyzje z tym związane.
Samorząd powiatowy, który znam od strony pełnienia funkcji starosty powiatu, jako wspólnota lokalna mieszkańców, prowadzi aktywną i skuteczną politykę z zakresu transportu drogowego, ochrony zdrowia, kultury czy
edukacji – pełni on ważną służbę publiczną.
Przez okres 30 lat polskie samorządy lokalne stały się dojrzalsze, umocniły swoją pozycję gospodarczą terenu i coraz lepiej wykonują swoje zadania.
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Janusz Jędrzejczyk, wójt gminy Rozprza
Samorząd terytorialny w Polsce, a zwłaszcza instytucja gminy i miasta, jest niebywale ważny w rozwoju całego kraju. Podstawowym założeniem podziału administracyjnego Polski jest „bliskość” mieszkańców. To wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast wiedzą najlepiej, jakie potrzeby mają mieszkańcy i jak planować przyszłość.
Samorząd najlepiej dzieli środki na inwestycje, które w danym momencie są najpotrzebniejsze.
Niestety, moim zdaniem liczba zadań zleconych powoli przerasta możliwości samorządów gminnych. Koszty,
jakie generuje oświata i jej ciągłe zmiany, budowy dróg gminnych czy też powiatowych, które niejednokrotnie są
alternatywą dla dróg krajowych, czy też sama obsługa programów przygotowywanych na szczeblu krajowym generują bardzo duże wydatki. Często włodarze muszą podejmować trudne decyzje o odłożeniu w czasie ważnej inwestycji na rzecz sfinansowania kolejnych zmian.
Niekwestionowaną zaletą podziału terytorialnego Polski jest możliwość ubiegania się o środki unijne przez same
samorządy. Dzięki rozsądnemu planowaniu, ciągłemu poszukiwaniu dodatkowych form inwestowania oraz pracy
dla mieszkańców samorząd terytorialny jest moim zdaniem nieoceniony w rozwoju kraju po 89. roku.

Sławomir Śmieciuch, starosta lipski
Przyjęte w Polsce po 1989 roku rozwiązania ustrojowe i społeczne, uwzględniające doświadczenia krajów
Europy Zachodniej i nasze historyczne, wytworzyły całkiem nową sytuację. Przestaliśmy być gospodarką zarządzaną centralnie, a staliśmy się podmiotem wolnego rynku.
Zarówno gmina, jak i powiat przyjęły na siebie rolę usługodawców instytucji obsługujących swoich obywateli. Jednostki te pełnią funkcje wzajemnie się uzupełniające oraz wyrównawcze.
Nastąpiła mocna aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego, a takie zagadnienia jak: integracja społeczna
i wyzwalanie przedsiębiorczości, prowadzone z udziałem samorządów stanowiły ważny element w budowie małych ojczyzn.
Niekwestionowanym wkładem samorządu w rozwój gospodarczy okazało się kształtowanie umiejętności pozyskiwania funduszy unijnych, a przez to wykonywanie działań inwestycyjnych, wspartych przemyślaną polityką
rozwoju regionu – świadomie i długofalowo.
Wydaje się więc, że kompetencje przyznane samorządom, wykorzystywane poprzez rozwój samorządu obywatelskiego, wspólnot lokalnych, marketingu i patriotyzmu lokalno-terytorialnego wraz z rozpoczęciem transformacji
ustrojowej przyczyniły się do rozwoju lokalnego oraz regionalnego w całym kraju.

Andrzej Płonka, starosta bielski
Jestem głęboko przekonany o niezbędności i znaczącej wadze tej reformy samorządowej i wyborów do rad
gmin w 1989 roku. Zgadzam się z poglądem, że to jedna z najbardziej udanych reform ostatniego 25-lecia. Zmiany te radykalnie zmieniły system rządzenia w Polsce, wprowadziły nową jakościową wartość – społeczną partycypację.
To był początek, 8 lat później demokratyczne struktury zostały jeszcze bardziej utrwalone poprzez wprowadzenie trzystopniowego podziału terytorialnego, czyli utworzenie samorządowych powiatów i województw. Co ważne, nasz samorząd terytorialny został, co do zasady, oparty na ścisłym podziale kompetencji między poszczególne
jego poziomy.
Dzięki temu większość zadań może być realizowana samodzielnie czy to przez gminy, czy to przez powiaty.
Transformacja ustrojowa zmieniła publiczny wizerunek państwa, przebudowała system instytucjonalny, przywróciła
samorządową Polskę na mapie Europy, a obywatelom dała wolność decydowania o sprawach lokalnych.

Dariusz Latarowski, burmistrz Grajewa
Za początek procesu transformacji ustrojowej w Polsce przyjmuje się rok 1989, kiedy przyjęto demokratyczny
kierunek zmian społeczno-gospodarczych. Posłużono się wzorcami wypracowanymi w świecie zachodnim, m.in.
ideą samorządu terytorialnego, która – jak pokazała praktyka wielu rozwiniętych państw Zachodu – jest najbardziej efektywną formą organizacji życia zbiorowego ludzi na poziome lokalnym.
Główną rolą samorządu było wykonywanie zadań publicznych niezależnie od administracji rządowej, ale w ramach obowiązującego prawa. Od momentu przełomu ustrojowego i w latach kolejnych samorząd terytorialny uzyskał niezbędne silne umocowanie prawne, które okazało się gwarantem wielu jego sukcesów. To, a także realizacja wielu zadań własnych gmin, szczególnie służących bezpośrednio mieszkańcom społeczności lokalnych, a także przedsiębiorczość i odpowiedzialność liderów samorządowych, sprawiają, że Polska lokalna mogła rozwijać się
dużo bardziej dynamicznie niż w systemie zcentralizowanym przed 1989 rokiem.
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Henryk Matej, burmistrz gminy Szczebrzeszyn
Polska po latach centralizacji w PRL-u przekształciła się w państwo demokratyczne. Wymagało to wiele wysiłku i zaangażowania autorytetów naukowych i gospodarczych. Ustawa o samorządzie gminnym z 1990 roku
zawarła istotny zapis art. 1 ust.1 „Mieszkańcy gmin tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Kolejne
zapisy ustawy o samorządzie gminnym określiły zadania własne i zlecone.
Jednym słowem, zadania realizowane dotychczas przez państwo przejęły samorządy, które były najbliżej problemów wspólnoty. Obecnie możemy zaobserwować, że nasze gminy bardzo szybko się zmieniają. Inicjatywy obywatelskie są wdrażane w życie gospodarcze i społeczne. Nastąpiła poprawa infrastruktury technicznej. Mieszkańcy zauważają autentyczność samorządu, na który mają decydujący wpływ.

Dorota Pawnuk, burmistrz miasta i gminy Strzelin
Z perspektywy ostatnich 30 lat można śmiało powiedzieć, że samorządność to prawdziwy fundament rozwoju naszego kraju oraz jedno z największych osiągnięć polskiej demokracji. To właśnie w miastach i gminach rodzą się ciekawe pomysły i idee, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia Polaków. Samorządy najlepiej oceniają sami mieszkańcy, którzy chętnie korzystają z możliwości obywatelskiej partycypacji oraz wpływania na lokalne otoczenie. Bo samorząd to przede wszystkim szkoła demokracji i współpracy. Dlatego w gminie Strzelin,
której mieszkańcom służę jako burmistrz już trzecią kadencję, tak konsekwentnie wdrażamy takie narzędzia aktywizujące mieszkańców jak m.in. fundusze sołeckie i osiedlowe czy budżet obywatelski.

Sławomir Sumka, wójt gminy Stare Babice
Warto zaznaczyć, że ustawa z roku 1990 ustanawiała bardzo silną pozycję rad, nie chroniąc jednocześnie
pozycji wójta, burmistrza czy prezydenta. Skutkowało to częstymi zmianami na stanowisku przewodniczącego zarządu. Dopiero nowelizacje ustawy prowadziły do ograniczenia kompetencji rad przy jednoczesnym wzmocnieniu
szefa zarządu. Wprowadzenie jednoosobowego organu wykonawczego gminy wybieranego w wyborach powszechnych,
a zarazem niezależnego od gminy, było podsumowaniem trwającej od 1990 roku ewolucji. Nie przewidziano jednak – i dotąd nie rozwiązano tego problemu – sytuacji, gdy wójt/burmistrz/prezydent miasta jest w konflikcie z
radą. Jest to ogromne utrudnienie dla sprawnego działania samorządu. Wymieniony tu problem jest jedną z wielu niedopracowanych kwestii w samorządzie lokalnym.

Ilona Skipor, burmistrz miasta Brzeziny
Dynamiczne zmiany związane z dołączeniem Polski do świata zachodniego wymagały od administracji państwowej
szybkiej adaptacji do nowej rzeczywistości.
Okres największego rozwoju Polski lokalnej nastąpił tuż po uruchomieniu środków unijnych na rozwój infrastrukturalny. Dziś widać jasno, które samorządy skorzystały z tej szansy, a które ją przegapiły. Zdecydowanie największy skok jakości życia można dostrzec w dużych miastach, czyli tam, gdzie organy administracji samorządowej były duże, dobrze zorganizowane, z ciągłym dopływem wykształconej kadry z wielkomiejskich uniwersytetów.
Część mniejszych ośrodków nie wykorzystało tej szansy w stu procentach, choć poziom kompetencji samorządowców rośnie z roku na rok.

Krzysztof Jadczak, burmistrz miasta i gminy Gąbin
Wprowadzając samorządy w 1990 roku, Rzeczpospolita wróciła do tradycyjnych wartości demokratycznych
i europejskiej rodziny państw – ponad wszystko ceniących sobie wolność, równość i sprawiedliwość społeczną.
Powstanie tego typu jednostek administracyjnych dało możliwość znacznie lepszego zarządzania środkami finansowymi i niefinansowymi oraz sprawiedliwego ich dystrybuowania na poziomie lokalnym.
Przykładem niech będzie miasto i gmina Gąbin, które przez ostatnie 30 lat wykonało olbrzymią pracę na rzecz
modernizacji i niwelacji zapóźnień cywilizacyjnych. Wybudowaliśmy kilkaset kilometrów nowych dróg (m.in. obwodnicę miasta), zmodernizowaliśmy infrastrukturę sanitarną i opiekuńczo-wychowawczą (żłobki, przedszkola szkoły, obiekty sportowe itp.) oraz wykonaliśmy szereg innych dużych i mniejszych inwestycji, zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnej społeczności. Bez wątpienia samorządy to jeden z najważniejszych filarów polskiego sukcesu gospodarczego po 1989 roku.
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SILNY SAMORZĄD
fundamentem demokracji
Mimo upływu prawie 20 lat od wprowadzenia samorządowych powiatów i województw
nadal spotykam się z pytaniem o sensowność nowej organizacji władz publicznych
z okresu rządu Jerzego Buzka, przy czym o ile w przypadku województw w dyskusjach
podnosi się właściwie tylko ich liczbę, ewentualnie wewnętrzną organizację, o tyle
w odniesieniu do powiatów kwestionuje się często ich istnienie w ogóle.
Wojciech Ostrowski
rzed 30 laty Polska dokonała radykalnych
przemian, które przekształciły system
polityczny typowy dla krajów socjalistycznych w system wielopartyjny, oparty na wzorach zaczerpniętych z zachodnich demokracji. Chociaż najbardziej spektakularne zmiany dotyczyły władz centralnych, równie istotne
przekształcenia dokonały się na szczeblu lokalnym.
Reforma 1990 roku nie zakończyła procesu
ewolucji instytucji samorządowych w Polsce i ciągle trwają dyskusje nad ich kształtem i samą realizacją idei samorządności, lecz warto przyjrzeć
się, jak samorząd terytorialny spełniał swoją
funkcję przez ostatnie 3 dekady.

P

Odbudowa samorządów
lokalnych po 1989 roku
Przemiany polityczne, jakie dokonały się w Polsce po 1989 roku doprowadziły do odbudowy pod-

miotowości samorządu terytorialnego. Główne zadania, jakie należało zrealizować dla osiągnięcia tego
celu, polegały na przywróceniu podmiotowości miast
i gmin, stworzeniu własności komunalnej, demokratyzacji procesu wyłaniania władz samorządowych, oddzieleniu samorządowych organów wykonawczych od administracji państwowej oraz
wprowadzeniu samodzielności miast i gmin w realizacji zadań własnych. Początkowo reformy
ograniczyły się do miast i gmin. Instytucje samorządowe na szczeblu wojewódzkim powstały dopiero
w następnych latach.
Po 1945 roku władze lokalne stały się częścią
scentralizowanego aparatu władzy, co całkowicie
zniszczyło ideę samorządności. Odbudowa samorządów była pionierskim zadaniem. Po 45 latach
istnienia PRL nie żył już prawie nikt, kto funkcjonował w przedwojennej strukturze samorządowej.
Próbę racjonalizacji struktury lokalnej podjęto czę-

ściowo już w 1972 roku, kiedy zlikwidowano gromady i przywrócono gminy.
By jednak upodmiotowić samorządy, należało najpierw zmienić ich relacje z władzami centralnymi. Nadzór ze strony państwa nie mógł już
dłużej polegać na ocenie celowości i rzetelności działań władz lokalnych, ale jedynie na ocenie ich legalności. Ponadto konieczne było stworzenie podziału władz na część polityczną – stanowiącą i administracyjną – wykonawczą.
Proces powstania obecnego kształtu samorządu terytorialnego dokonał się w trzech głównych etapach. Pierwszym było uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym w 1990 roku, drugim – reforma administracyjna polegająca na przywróceniu powiatów w 1998 roku, trzecim natomiast – wprowadzenie wyborów bezpośrednich
na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w 2002 roku.
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Ustawa z 8 marca 1990 roku
Daty końca systemu socjalistycznego w Polsce nie można jednoznacznie określić. Proces przemian przebiegał bowiem stopniowo, a każdy etap
przynosił nowe przemiany. Dla samorządów koniec
dawnego systemu nastąpił 8 marca 1990 roku.
Tego dnia Sejm kontraktowy uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Po jej uchwaleniu już
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni
wolne wybory do rad gmin.
Ustawa wprowadzała rady gmin w miejsce istniejących wcześniej rad narodowych. Rady otrzymała znacznie większe uprawnienia, niż posiadały
rady narodowe w czasach PRL. Samorządy otrzymały własne źródła dochodów, przez co społeczności lokalne mogły w większym stopniu decydować o sprawach publicznych na terenie ich gmin
i miast.
Reforma przełamała monopol państwowy
w kreowaniu polityki lokalnej. Doprowadziła również do zwiększenia kontroli społeczności lokalnych
nad kwestiami, które najbardziej oddziałują na warunki ich życia.
Okazało się jednak, że frekwencja w wyborach
samorządowych nie świadczyła o nadmiernym zainteresowaniu społeczności lokalnych decydowaniem o własnych sprawach. Do urn poszło jedynie 42 procent uprawnionych do głosowania.

Wprowadzenie trzech szczebli
administracji lokalnej w 1998 roku
Wprowadzony w połowie lat siedemdziesiątych
podział administracyjny kraju zakładał zniesienie powiatów, a jednocześnie zwiększenie liczby województw do 49. Kiedy po 1990 trwały prace nad
kształtem samorządu w naszym kraju, ścierały się
ze sobą dwie koncepcje – utrzymania dwuszczeblowego podziału oraz powrotu do powiatów i utworzenia kilku wielkich województw.
Obie strony przedstawiały argumenty przemawiające za swoimi koncepcjami. Zwolennicy utrzymania tylko gmin i województw twierdzili, że dodanie kolejnego szczebla stanowić będzie niepotrzebny wydatek i nadmierny rozrost administracji,
osłabi też pozycję gmin i uszczupli ich budżet, natomiast wprowadzenie dużych województw zagrozi
zasadzie unitarności państwa.
Zwolennicy wprowadzenia trzech szczebli administracji twierdzili natomiast, że małe województwa mają słaby potencjał ekonomiczny, zaś dla
zapewnienia konkurencyjności polskiej gospodarki wymagane jest stworzenie silnych regionów. Argumentem była też nieprzystawalność istniejącego podziału administracyjnego do klasyfikacji NUTS
(z francuskiego: Nomenclature des Unités territoriales statistiques), która obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Polskie aspiracje w sprawie
wstąpienia do UE miały stanowić argument dla unifikacji naszej struktury samorządowej z unijnymi
standardami.
Ostatecznie zwyciężyła koncepcja powrotu powiatów i stworzenia dużych województw. Na
skutek reformy administracyjnej liczbę tych ostatnich zmniejszono z 49 do 16. Jednak nowy podział
administracyjny do dziś spotyka się z krytyką. Nowe
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województwa różnią się między sobą w dużym stopniu pod względem powierzchni, potencjału gospodarczego czy liczby ludności. Kontrowersje budzi również decyzja o stworzeniu wielkiego województwa mazowieckiego. Bogata aglomeracja
warszawska zawyża bowiem wskaźniki dla całego
województwa. Przez to biedniejsze części Mazowsza
nie mogą korzystać z unijnej pomocy dla regionów
słabo rozwiniętych. Przykładem jest powiat szydłowiecki z największym w Polsce bezrobociem.
Podział na powiaty dokonany został na podstawie trzech kryteriów:
1. więzów tożsamościowych i akceptacji proponowanego podziału przez społeczność lokalną,
2. instytucjonalnej zdolności do wykonywania ponadgminnych zadań publicznych na rzecz miasta
i okolicznych gmin,
3. wielkości jednostki powiatowej.
Nowy powiat miał posiadać sąd rejonowy, prokuraturę rejonową, urząd skarbowy, rejonową komendę policji, rejonową komendę straży pożarnej,
terenowy inspektorat sanitarny, oddział ZUS,
placówkę terenową KRUS, szpital rejonowy, a także szkoły ponadpodstawowe. Ponadto musiał
obejmować obszar przynajmniej 5 gmin o łącznej
liczbie ludności przynajmniej 50 tys. Miasto przeznaczone na siedzibę władz powiatu musiała powinno
liczyć nie mniej niż 10 tysięcy mieszkańców.
Również organizacja powiatów spotyka się
z krytyką. Jak pisze Alicja Sekuła w artykule „Ewolucja instytucji samorządu terytorialnego w Polsce”: „W obecnym stanie powiaty nie dysponują
instrumentami kreującymi warunki stymulujące rozwój lokalny. Ich rola sprowadzona została zatem
do administrowania, nie gospodarowania. Również
opracowana koncepcja delimitacji, pomijająca
aspekt ekonomiczny nie okazała się spójna. Powstałe
powiaty są bardzo zróżnicowane pod względem demograficznym, gospodarczym, a co piąty (ponad
70 jednostek) nie spełnia przynajmniej jednego wymogu z kryterium wielkości”.
Powiaty przejęły głównie część zadań administracji centralnej. Było to zgodne z ideą decentralizacji władzy i zwiększenia autonomii lokalnej.
Jednocześnie zdemokratyzowane zostało zarządzanie województwami poprzez wprowadzenie
wyborów powszechnych do sejmików. Decyzja ta
wypełniła lukę w reprezentacji społeczności lokalnych na szczeblu wojewódzkim.

Wprowadzenie bezpośrednich
wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast
Wprowadzenie w 2002 roku bezpośrednich
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
radykalnie zmieniło wprowadzony w 1990 roku sposób zarządzania na szczeblu gminnym i miejskim.
Realna władza radnych została w dużej mierze zastąpiona władzą jednoosobowych organów wykonawczych.
Proces wzmacniania pozycji wójtów i prezydentów toczył się od wielu lat. Jednym z efektów
zmian była większa stabilność władzy wykonawczej.
Zaraz po reformie z 1990 roku wójtowie i prezydenci mogli być wielokrotnie wymieniani podczas

jednej kadencji rady gminy czy miasta. Funkcja pochodząca z wyborów powszechnych uczyniła pozycje wójtów, burmistrzów i prezydentów jeszcze
bardziej stabilną.
Zgodnie z ustawą z 1990 roku większość
decyzji podejmowali radni. Stopniowo zmiany w prawie doprowadziły do znacznego zwiększenia decyzji
pozostających w gestii szefa zarządu. Również wydłużone zostały procedury jego odwołania. Zakończeniem procesu zmian było wprowadzenie jednoosobowego organu gminy lub miasta pochodzącego z wyborów powszechnych i w dużej mierze niezależnego od radnych.
Reforma w znacznym stopniu osłabiła pozycję
radnych. Jak stwierdza Biuro Analiz i Dokumentacji Senatu RP: „Należy podkreślić, że realnie rada
gminy nie jest wyposażona w narzędzia, które umożliwiałyby jej nakłonienie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do realizacji podjętych przez nią
uchwał. Na najważniejszą z uchwał w roku – o przyjęciu budżetu – rada ma minimalny wpływ, bo tylko organ wykonawczy ma prawo ją przedstawić,
a wszelkie zmiany muszą być przez niego zaakceptowane”.

Samorząd jako istotny element
państwa demokratycznego
Źródeł twierdzenia o istotnej roli samorządu
w państwie demokratycznym należy szukać w przekonaniu o wysokiej wartości więzi lokalnych. Pogląd taki podkreśla konieczność podejmowania autonomicznych decyzji przez społeczności lokalne.
Tylko w ten sposób bowiem możliwe jest najbardziej racjonalne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi dla zapewnienia podstawowych potrzeb
mieszkańców danego obszaru. Można więc powiedzieć, że decyzje lokalnych samorządowców
o wiele lepiej dopasowują sposób gospodarowania środkami do lokalnej specyfiki.
Waldemar Wojtasik w artykule „Systemowa
specyfika wyborów samorządowych w Polsce”
stwierdził, że u podstaw idei samorządności leży
założenie, że sama tylko demokracja parlamentarna
nie do końca zapewnia polityczną reprezentację całego społeczeństwa. Pisze on: „Wszelkiego rodzaju
samorządy, a przede wszystkim samorząd terytorialny, poprzez swoją powszechność wpływają na
zwiększenie procesów demokratyzacji. Dzięki oddziaływaniu na nie «czynnika obywatelskiego»
prowadzą do stanu zbliżenia podejmowanych zadań z wolą reprezentowanej społeczności”.
Z drugiej jednak strony istnieje potrzeba zachowania spójności państwa jako całości. Jak
stwierdził prof. Paweł Swianiewicz w referacie „Samorząd jako część państwa i samorząd jako
wspólnota obywateli – ile spójności, ile autonomii?”:
„Między tymi dwoma wartościami – potrzebą autonomii z jednej strony i potrzebą spójności w skali kraju z drugiej – występuje wyraźne napięcie. Napięcie to rodzi szereg praktycznych pytań odnoszących się do granic autonomii lokalnej. Na pytania
te nie ma prostej, jednoznacznej odpowiedzi”.
Biorąc pod uwagę wspomnianą sprzeczność,
należy stwierdzić, że bardzo istotne jest określenie jasnego podziału kompetencji między władzą cen-
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tralną a lokalnymi samorządami. Samorządy odpowiadają za kilka istotnych zadań związanych z życiem mieszkańców danego obszaru. Należą do nich:
gospodarka przestrzenna, edukacja, lokalne finanse
oraz ekologia. Państwo natomiast określa ramy
prawne dla tworzenia przepisów i decyzji lokalnych
organów.

Polaka państwem unitarnym
W ostatnim czasie mówi się o zwiększeniu roli
samorządów wojewódzkich i likwidacji urzędu wojewody. Przeciwnicy tej koncepcji zarzucają, że jest
ona sprzeczna z zapisem w konstytucji określającym nasze państwo jako unitarne.
Wpisanie zasady unitarności państwa do
konstytucji wynikało z faktu uznania Polski za państwo jednolite pod względem wyznaniowym, kul-

Przemiany polityczne, jakie
dokonały się w Polsce po
1989 roku doprowadziły do
odbudowy podmiotowości
samorządu terytorialnego.
Główne zadania, jakie
należało zrealizować dla
osiągnięcia tego celu,
polegały na przywróceniu
podmiotowości miast i gmin,
stworzeniu własności
komunalnej, demokratyzacji
procesu wyłaniania władz
samorządowych, oddzieleniu
samorządowych organów
wykonawczych od administracji państwowej oraz wprowadzeniu samodzielności miast
i gmin w realizacji
zadań własnych.

turowym i narodowym. Oczywiście, istnieją mniejszości narodowe i religijne, ale stanowią one niewielki procent społeczeństwa.
Przeciwnicy państwa unitarnego argumentują
jednak, że istnieją w Polsce różnice między mieszkańcami różnych regionów. Chodzi na przykład
o mieszkańców Śląska, Kaszubów czy Górali.
Twierdzą nawet, że różnice występują między Małopolską, Mazowszem a Wielkopolską. Ma to być
argument przeciwko zasadzie unitarności państwa.
Jako najważniejszy dowód podawane jest istnienie ruchu dążącego do autonomii Śląska. Zwolennicy unitarności twierdzą jednak, że odmienności
te są sztucznie podsycane lub nawet wymyślone,
a podważanie jedności państwa będzie prowadzić
jedynie do jego osłabienia.

Alternatywną do unitarnej formą organizacji
państwa jest federacja. Tworzy ją zbiór autonomicznych związków terytorialnych z własnymi
konstytucjami, parlamentami i rządami. Niekiedy
części składowe federacji nadają mieszkańcom własne obywatelstwo. Części federacji mogą również
posiadać własny język urzędowy. W przypadku
Hongkongu, który jest częścią Chin, mamy nawet
do czynienia z posiadaniem osobnej waluty i prowadzenia własnej polityki wizowej
Jak widać, zakres autonomii jednostek tworzących federację bywa bardzo różny. Jako przykład państwa federalnego można podać Stany Zjednoczone. Każdy stan posiada swój parlament, rząd,
policję, a przy tym ustala własne prawo. Jednak
w relacjach z innymi państwami federacja występuje jako podmiot reprezentujący wszystkie jednostki składowe.
Polska natomiast, będąc państwem unitarnym,
posiada jeden ośrodek władzy, a wszystkie jednostki
terytorialne są podległe temu ośrodkowi. Prawa
stanowi jeden ośrodek, a samorządy podlegają nadzorowi i kontroli tego ośrodka. Instytucjami o szczególnym znaczeniu dla unitarności państwa polskiego
są Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Zapewniają one jednolitą praktykę stosowania prawa. Poprzez nadzór nad wszystkimi sądami Sąd Najwyższy zapobiega praktyce odmiennego wyrokowania w różnych obszarach kraju.
Koncepcja państwa unitarnego nie stoi
w sprzeczności z istnieniem samorządów. Stanowią one realizację idei decentralizacji administracji publicznej. Jednak samorządy nie są w tym przypadku suwerenne wobec władzy centralnej. Samorządy nie mogą zatem uchwalać ustaw, prowadzić własnej polityki zagranicznej, monetarnej
czy obronnej ani podejmować decyzji o odłączeniu
się od państwa.
Samodzielność samorządów przejawia się
natomiast w możliwości decydowania o sprawach
lokalnych, posiadania własnych źródeł dochodów
i uchwalania praw miejscowych zgodnie z obowiązującymi ustawami. Ustawy nakładają też na samorządy bardzo konkretne zadania.

Zadania gmin, powiatów
i samorządów województw
Sama ustawa o samorządzie gminnym stwierdza, że do zadań tego podmiotu należą wszystkie
sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie
zostały zastrzeżone dla innego podmiotu. W szczególności dotyczy to:
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
• 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,
• lokalnego transportu zbiorowego,

• ochrony zdrowia,
• pomocy społecznej,
• gminnego budownictwa mieszkaniowego,
• edukacji publicznej,
• kultury, w tym bibliotek gminnych,
• kultury fizycznej i turystyki,
• targowisk i hal targowych,
• zieleni gminnej i zadrzewień,
• cmentarzy gminnych,
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
• utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
• polityki prorodzinnej,
• wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
• promocji gminy,
• współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Zadania powiatu pokrywają się w dużej mierze z zadaniami gminy. Dotyczy to takich kwestii
jak: edukacja, ochrona zdrowia, polityka prorodzinna, transport zbiorowy i drogi, kultura fizyczna
i turystyka, gospodarka wodna, ochrona środowiska, wspieranie organizacji pozarządowych.
Dodatkowo powiaty realizują zadania z zakresu:
wspierania osób niepełnosprawnych, opieki nad zabytkami, geodezji i kartografii, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa, ochrony praw konsumenta,
ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałania bezrobociu oraz obronności.
Do samorządu województwa należą natomiast:
• edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe;
• promocja i ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna i polityka prorodzinna;
• kultura i ochrona jej dóbr;
• modernizacja terenów wiejskich i ochrona środowiska oraz gospodarka wodna, w tym ochrona
przeciwpowodziowa;
• zagospodarowanie przestrzenne;
• transport zbiorowy i drogi publiczne;
• kultura fizyczna i turystyka;
• ochrona praw konsumentów;
• bezpieczeństwo publiczne i obronność;
• przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Widać zatem, że często zadania wszystkich
trzech szczebli administracji pokrywają się. Szczegółowo zadania jednostek określone zostały w osobnych ustawach.
Od 30 lat samorząd odgrywa ogromną rolę
w tworzeniu systemu demokratycznego w Polsce.
Zasada państwa unitarnego nie stoi w sprzeczności
ze sprawnym funkcjonowaniem miast, gmin, powiatów i województw. Przez ostatnie 3 dekady samorząd podlegał bardzo istotnym zmianom, które wynikały z realizacji różnych koncepcji i konieczności reagowania na bieżące problemy. Trzeba też pamiętać, że idea samorządności budowana była w naszym kraju niemal od podstaw, co mogło prowadzić do błędów i wymagało ciągłej weryfikacji prawa.
I
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Jakie czynniki mają największy wpływ na dobre
funkcjonowanie samorządu?
Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego
Samorządy, aby się rozwijać, potrzebują stabilizacji, decentralizacji i niezależności. Trzeba doskonalić prawo
i przekazywać w dół kompetencje, wtedy państwo będzie działało lepiej. Ważna jest także przewidywalność, pracowitość i konsekwencja – tacy jesteśmy w Lubuskiem i dlatego mamy wiele sukcesów. Trzeba mierzyć się z problemami i je rozwiązywać, a nie zamiatać pod dywan. Trzeba realizować konsekwentnie zamierzone cele. Ale żeby
to osiągnąć, trzeba wiedzieć jak to zrobić. Dlatego bardzo ważne jest planowanie strategiczne. To wyznacza kierunki działania – drogę, po której się poruszamy do celu. Potrzebna jest także wiara w sukces, bo jak powiedział
Krzysztof Wielicki – legenda polskiego himalaizmu, jak się bardzo chce, to się wchodzi.

Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka
Uważam, że takich czynników jest kilka. Oczywiście na pierwszym miejscu merytoryka. Wiedza dziś jest często towarem deficytowym, tym bardziej na stanowiskach publicznych powinna być mocno akcentowana. Daje komfort oraz możliwość podejmowania odpowiednich decyzji. Kolejną kwestią jest dialog społeczny – to mieszkańcy
mają największą wiedzę o lokalnych problemach i powinni o nich na bieżąco mówić, artykułować swoje oczekiwania,
a rolą samorządowców jest, aby te oczekiwania ułożyć w priorytety i przekazać do realizacji.
Samorząd powinien być również otwarty, ja osobiście wyznaję zasadę, że można przyjść do mnie i w każdym
momencie porozmawiać, wymienić poglądy, doświadczenia. No i oczywiście praca. Wytężona, przemyślana, konsekwentna. Połączenie tych wszystkich elementów na pewno spowoduje dobre funkcjonowanie każdego samorządu.

Zbigniew Kudrzycki, wójt gminy Rozogi
Samorząd terytorialny do sprawnego funkcjonowania i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, potrzebuje
dobrego i stabilnego prawa, jasnych zasad w sferze dochodów pozwalających realizować jego zadania oraz zgodnie z Konstytucją adekwatnego finansowania zadań zleconych. Istotne są również kadry, przygotowane do realizacji zadań samorządowych, zarządzający (wójt, burmistrz, prezydent), urzędnicy i radni. Do pełnienia ról powinni
być odpowiednio przygotowani, ponieważ współczesny, szybko zmieniający się świat stawia nowe wyzwania, które powodują potrzebę zatrudniania dobrych fachowców w samorządzie. Samorząd to mieszkańcy, którzy swoją
aktywnością, przedsiębiorczością i działaniem decydują o jego wizerunku i osiągnięciach.

Ewa Zybała, starosta lubartowski
Wśród czynników, które zdecydowanie stymulują rozwój i dobre funkcjonowanie samorządu, można wymienić kilka zasadniczych. Są to: dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i drogowa, współpraca z innymi samorządami
i podmiotami, aktywność i zaangażowanie grup społecznych i lokalnych środowisk oraz położenie geograficzne
i zasoby geologiczne.
Władze samorządowe posiadają instrumenty dzięki którym mogą stworzyć przyjazny klimat dla firm. Jednocześnie samorządy powinny podejmować działania i inicjatywy pośrednie, które wspierają promocję lokalnych przedsiębiorców, mają wpływ na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, a tym samym nowych miejsc pracy,
co w rezultacie przekłada się na rozwój gospodarki lokalnej i lokalnych samorządów.

Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza
W dobie smartfonów ważnym elementem dla naszego społeczeństwa jest aktywizacja poszczególnych grup
społecznych, dlatego też regularnie staramy się poszerzać naszą ofertę turystyczną, kulturalną i sportowo-rekreacyjną. W ubiegłym roku w pięciu miejscowościach Gminy Tryńcza wybudowane zostały tzw. Otwarte Strefy
Aktywności, czyli siłownie terenowe oraz place zabaw. Co roku modernizowane są stadiony, aby zapewnić jak najlepsze standardy dla tutejszych klubów sportowych. O aktywność fizyczną najmłodszych dbają animatorzy, którzy organizują zajęcia sportowe na boiskach „Orlik 2012”. Dla mieszkańców w każdym wieku regularnie organizowane są wycieczki rowerowe, rajdy nordic walking oraz spływy kajakowe rzeką Wisłok. W czerwcu br. otwarta została wypożyczalnia rowerów oraz wyznaczone zostały szlaki rowerowe z uwzględnieniem ciekawych miejsc
na terenie gminy Tryńcza.
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Bogdan Wankiewicz, starosta wałecki
Największy wpływ na dobre funkcjonowanie samorządu ma zaufanie społeczne, jakim społeczność lokalna darzy wybrane przez siebie władze oraz współpraca. Istotnym jest wypracowanie właściwych relacji pomiędzy samorządami poszczególnych szczebli, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi. Ta współpraca powinna odbywać
się na trzech płaszczyznach: finansowej, organizacyjnej i społecznej. W tym kontekście niezbędne jest ustalenie
celów rozwoju i ich powiązanie z celami społecznymi na poziomie regionu.
Zasadniczym celem wynikającym z istoty samorządności jest odpowiedzialność samorządu za tworzenie ładu
społecznego poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi oraz
przedsiębiorcami. Niezwykle istotna jest współpraca samorządu z biznesem, gdyż ten w swoich założeniach winien zmierzać do koncepcji tworzenia sieci współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, wprowadzając mechanizm konkurencyjności, stawiając na działania efektywne, na tworzenie warunków dla stymulowania aktywności gospodarczej i społecznej.

Małgorzata Małuch, wójt gminy Sękowa
Nie ma wspólnoty lokalnej bez aktywnych mieszkańców. Podstawą dobrze funkcjonującego samorządu jest
świadome społeczeństwo obywatelskie, zaangażowane i mające dobre relacje międzyludzkie.
Bardzo ważne jest motywowanie mieszkańców do aktywności, zachęcanie ich do zrzeszania się i integracji, co
udaje nam się czynić. Zaowocowało to powstaniem inicjatyw edukacyjnych ukierunkowanych na integrację międzypokoleniową i aktywizowanie osób 50+, a także utworzeniem spółdzielni socjalnych. Angażowanie ludzi do pracy na rzecz innych jest misją samorządu, z którą mocno się identyfikuję. Mam wtedy poczucie przynależności do gminy, którą reprezentuję oraz cieszę się, że wraz z mieszkańcami wspólnie rozwiązujemy nasze sękowskie problemy.
Od mieszkańców można się dowiedzieć, czego potrzebują, jakie mają kłopoty. Czasami nawet podpowiadają,
jak je rozwiązać. Najczęściej wystarczy zachęcić, wesprzeć inicjatywę, potwierdzić, że wspólne działanie przyniesie
oczekiwany efekt. Oczywiście w takiej sytuacji zawsze uzyskuje się wartość dodaną, której jednoosobowo nie można uzyskać.

Adam Lubiak, starosta wołomiński
Niewątpliwie jednym z głównych czynników mających wpływ na dobre funkcjonowanie samorządu jest współpraca i wzajemne zaufanie. Współpraca powinna odbywać się na wielu płaszczyznach, począwszy od kontaktu na
linii mieszkańcy-władze samorządowe, jak również pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego: gminami, powiatami i województwami. Dobra komunikacja i partycypacja społeczna podnosi jakość zarządzania.
Niezwykle ważne jest również nawiązywanie kontaktu i współdziałanie z władzami centralnymi. Rządowe programy, m.in. Fundusz Dróg Samorządowych, Czyste Powietrze, Fundusz Modernizacji Szpitali, Maluch+, wychodzą
naprzeciw potrzebom samorządów i społeczności lokalnych.

Andrzej Kasiura, burmistrz Krapkowic
Przede wszystkim szacunek dla wszystkich mieszkańców gminy i reprezentujących ich radnych. Bardzo ważne jest strategiczne planowanie długofalowych zadań i kierunków rozwoju zgodnych z założeniami rozwoju kraju,
województwa, powiatu i sąsiednich gmin. Ponadto, dla samorządu istotną rolę odgrywa stabilność prawa i powierzonych zadań, za które samorząd odpowiada oraz właściwy poziom ich finansowania ze środków własnych
i z budżetu państwa. W ślad za tym potrzebne są także jasne i precyzyjne kryteria przy wydawaniu decyzji administracyjnych, zmniejszające do minimum uznaniowość. Kluczową rolę odgrywa również dobrze przygotowana
kadra urzędnicza, zaangażowana w realizację zadań samorządowych.

Janusz Żmurkiewicz, prezydent Miasta Świnoujście
Przede wszystkim dobry kontakt z mieszkańcami oraz zrównoważone gospodarowanie środkami publicznymi. Samorząd musi dążyć do wypracowania jak największej nadwyżki w bieżącym budżecie, gwarantując zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej, mieszkańców, a jednocześnie cześć wpływów przeznaczać na inwestycje
komunalne.
Należy przy tym zachować odpowiednią proporcję pomiędzy inwestycjami infrastrukturalnymi, które w przyszłości
będą przynosiły dodatkowe dochody, a inwestycjami społecznymi, które podnoszą komfort życia mieszkańców. Aby
móc planować taką strategię w perspektywie lat, samorządy muszą mieć zapewnione bezpieczne ramy prawa stanowionego przez organy państwa. Brak stabilizacji w tym zakresie niezwykle komplikuje realizację tych zadań.
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TOŻSAMOŚĆ LOKALNA
I REGIONALNA – jak ją rozwijać?
Wielu uczonych zadaje sobie
pytanie o znaczenie świadomości lokalnej i regionalnej.
Obserwowane jest zjawisko
utraty zainteresowania
sprawami lokalnymi. Coraz
więcej mieszkańców naszego kraju stara się wyzbyć
związków z lokalnymi układami. Z drugiej strony niektórzy lokalni działacze starają się pobudzać w mieszkańcach danej wspólnoty
poczucie przynależności.
Czy we współczesnym
świecie tożsamość lokalna
i regionalna odgrywa
istotne znaczenie, a jeśli tak,
to jak można ją rozwijać?

Wojciech Ostrowski
ostęp techniczny w dziedzinie komunikacji czyni świat coraz mniejszym. Pozwala
on budować relacje niezależnie od miejsca
zamieszkania. Ponadto zwiększają się migracje ludności w poszukiwaniu pracy czy lepszych
perspektyw życiowych. Wszystko to zaburza lokalne więzy i odrywa ludzi urodzonych w danej zbiorowości od jej lokalnych struktur.
W Unii Europejskiej rywalizują ze sobą dwie koncepcje. Idea Europy regionów opiera się na podkreślaniu tożsamości lokalnej i regionalnej. Konkuruje
z nią idea Europy ojczyzn. Podkreśla się w niej głównie tożsamość narodową i państwową. Jak się jednak okazuje, obie te wizje zjednoczonego kontynentu
nie muszą być przeciwstawne. Mogą uzupełniać się
nawzajem.
Nie zawsze jednak przy budowie państwa narodowego lub innej większej struktury uwzględniano
aspekt regionalny. W czasach PRL różnice regionalne uważano za sprzeczne z zasadą budowy zunifikowanego społeczeństwa. Działania te szły w parze z ograniczaniem znaczenia samorządów i włączaniem administracji samorządowej do aparatu
państwowego.
Ale próby likwidacji odmienności podejmowano również w innych państwach, niekoniecznie ko-
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munistycznych. Przykładem może być Francja. Jak
pisze Tomasz Zarycki w artykule „Wybrane dylematy budowy tożsamości regionalnej”: „Doskonałym przykładem francuskiej skuteczności w tym
zakresie jest Katalonia – region podzielony pomiędzy
Francję i Hiszpanię. W swej części hiszpańskiej zachował on silną tożsamość o charakterze narodowym. W części francuskiej Katalonia została zredukowana do elementu regionalnego folkloru, a jej
nazwa nie jest nawet obecna w nazwie departamentu, którego jest częścią (Pyrenees-Orientales)”.
Zarówno rozwijanie świadomości lokalnej, jak
i jej zanik mogą prowadzić do sytuacji patologicznych. Nadmierne sentymenty regionalne niekiedy
wiążą się z tendencjami separatystycznymi. Z drugiej jednak strony brak emocjonalnego związku
z danym regionem czy wspólnotą lokalną osłabia
postawy prospołeczne i wzmaga obojętność na problemy dotyczące danej wspólnoty.

Czym jest tożsamość
lokalna i regionalna?
Tożsamość można określić jako pewien obraz
własnej osoby oparty na świadomości odrębności od otaczającego świata. Tożsamość społecz-

na natomiast opiera się na odczuwaniu związku
z daną grupą społeczną i przekonaniu o jej odrębności.
Aby istniała świadomość lokalna i regionalna,
konieczna jest wiara, że członków społeczności zamieszkującej dany obszar łączą pewne wspólne cechy, wartości i cele, a społeczność ta stanowi twór
odrębny od innych znanych zbiorowości. Podstawą do tworzenia się tożsamości regionalnej są specyficzne cechy danej zbiorowości czy warunki jej
funkcjonowania. Można więc wyodrębnić zbiorowości lokalne ze względu na dialekt, lokalną tradycję, gospodarkę, a nawet warunki naturalne i cechy topograficzne danego terytorium.
Podobnie jednak, jak ma to miejsce w przypadku narodu, tożsamość lokalna opiera się
przede wszystkim na przekonaniu mieszkańców danego obszaru, że ich społeczność łączą szczególne więzy. Towarzyszy temu podział na „my” i „oni”,
co uwarunkowane jest poczuciem odrębności. Tożsamość lokalna wiąże się również z konkretnym
miejscem. „My” mieszkamy na danym terenie,
a „oni” poza nim.
Jak pisze Marek S. Szczepański: „Istnieją dwa
podstawowe rodzaje tożsamości: emocjonalna, czyli przeżywana, oparta na codziennym doświadczeniu
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człowieka i funkcjonalna, wynikająca z gry interesów zbiorowych. Obie wystąpić mogą na pięciu elementarnych poziomach: indywidualnym, lokalnym, regionalnym, narodowym i wreszcie kontynentalnym (światowym)”.
Tożsamość lokalną można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Na płaszczyźnie psychologicznej
określana jest jako indywidualna identyfikacja z danym regionem. W perspektywie socjologicznej mówi
się o funkcjonowaniu w świadomości zbiorowej poczucia wyodrębnienia i podziału na „my” i „oni”.
W kategoriach geograficznych tożsamość wiąże się
z konkretnym obszarem. W kategorii etnograficznej
określa się ją jako świadomość dziedzictwa kulturowego i materialnego oraz wspólnych symboli. Perspektywa historyczna kładzie nacisk na związek
z dziejami regionu. Tożsamość rozumiana w kategoriach ekonomicznych określona jest jako wspólnota gospodarowania w warunkach wymiany z innymi regionami. Wreszcie perspektywa urbanistyczno-architektoniczna odnosi się do tradycji budowlanych i urbanistycznych typowych dla danego regionu.
Na poziomie regionów wyodrębnia się kilka najważniejszych obszarów naszego kraju. Są to: Małopolska, Wielkopolska, Mazowsze, Kujawy, Śląsk,
Pomorze, Mazury, Warmia, Polesie i Podlasie. Podział ten nie zawsze odpowiada podziałowi administracyjnemu. Na przykład województwa warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie łączą w sobie po dwa regiony.
Ale tożsamość może dotyczyć również miasta
lub gminy. Budowanie więzi na poziomie miast jest
w szczególny sposób wpisane w tradycję europejską. Rozwój regionów w dużej mierze zależy od
rozwoju miast, więc budowanie zintegrowanych
wspólnot miejskim ma ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa.

Co nam daje tożsamość
lokalna i regionalna?
Jedną z podstawowych cech zbiorowości
społecznej (podobnie jak stada zwierząt) jest gotowość jej członków do działań na rzecz tej zbiorowości. Brak poczucia związku powoduje natomiast
brak zainteresowania sprawami lokalnymi. Trzeba
przy tym pamiętać, że człowiek jako zwierzę
stadne zwykle dąży do identyfikowania się z jakąś
grupą. Osoby nieodczuwające związku ze zbiorowością lokalną będą budować swoją tożsamość społeczną w innych zbiorowościach. W dobie dużych
możliwości migracji i dostępności Internetu budowanie tożsamości społecznej możliwe jest poprzez przynależność do najróżniejszych społeczności,
których członków możemy nawet nigdy nie widywać (fora internetowe).
Procesy globalizacji mogą oddziaływać na tożsamość lokalną na różne sposoby. Niekiedy prowadzą one do odrzucenia miejscowych wartości
i struktur. W innych przypadkach członkowie
społeczności lokalnych starają się adaptować
swoje tradycje do nowych warunków poprzez rozwijanie tylko elementów niesprzecznych z wartościami narodowymi, europejskimi czy ogólnoświatowymi. Niekiedy również globalizacja sprzy-

ja konserwowaniu wartości i struktur w efekcie reakcji obronnej wobec zmieniającego się świata.
Jak twierdzi Szczepański: wybór postaw zależy zwłaszcza od jakości lokalnej czy regionalnej
klasy samorządowo-politycznej, gwiazd socjometrycznych, formalnych i nieformalnych autorytetów, ich kreatywności lub, przeciwnie, społecznej
gnuśności.
Rozwój regionalny odgrywa kluczowe znaczenie
dla gospodarki narodowej. Wymaga on jednak stworzenia odpowiednich warunków takich jak pobudzanie przedsiębiorczości oraz zachęcanie do inwestycji krajowych i zagranicznych. Wymaga to
umiejętności myślenia w kategoriach wspólnego dobra lokalnych społeczności, tworzenia planów
perspektywicznych i identyfikacji z problemami lokalnej społeczności. Dotyczy to zarówno polityków,
jak i wyborców, którzy muszą oceniać programy
wyborcze pod kątem ich wartości dla regionu, miasta czy gminy.

Budowanie tożsamości
lokalnej i regionalnej
Z punktu widzenia skrajnie indywidualistycznego poglądu budowanie tożsamości społecznej narusza wolność jednostki. Jak pisze Zarycki, nawet
miasto czy niewielka osada ze swoimi tożsamościami
mogą być kategoriami narzucającymi pewną przemoc symboliczną, naznaczającymi człowieka w jakiś sposób. Jeśli przyznajemy jednostce bezwzględne prawo do pełnej niezależności i indywidualności, to każde przypisanie jej do punktu w przestrzeni, a tym bardziej całego obszaru, jakim jest
region, będzie mogło być rozpatrywane jako akt
przemocy symbolicznej. Przypisanie takie powodować może, że jednostka taka wbrew swej woli
utożsamiania być może ze wszystkimi innymi osobami przypisanymi do tego samego miejsca, choć
ona sama nie deklaruje żadnej więzi z owymi ludźmi, chce być postrzegana wyłącznie w kategoriach
swej unikalnej tożsamości indywidualnej.
Z drugiej jednak strony, jednostka całkowicie
autonomiczna nie jest w stanie w pełni się rozwijać. Dlatego właśnie pozbycie się zależności od
jednej struktury prowadzi zazwyczaj do prób utożsamiania się z inną. Na przykład osoby, które pozbyły się tożsamości religijnej wiążą się zazwyczaj
z różnymi ruchami alternatywnymi, które kontrolują jednostkę często w o wiele większym stopniu niż sama religia. Narzucają przy tym swoje poglądy i piętnują „heretyków” z zapalczywością inkwizycji.
Tworzenie więzi społecznych na poziomie lokalnym owocuje większym zaangażowaniem mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów,
a to prowadzi do podniesienia jakości życia w danym regionie. Oczywiście wiele standardów stanowiących o jakości życia powstaje na szczeblu ponadregionalnym. Decyzje podejmowane są na
szczeblu krajowym, a w przypadku Unii Europejskiej
na poziomie wspólnotowym. Dotyczy to kwestii takich jak służba zdrowia, porządek prawny, system
emerytalny. Dlatego budowanie tożsamości regionalnej i narodowej czy europejskiej nie powinny być sobie przeciwstawne.

Potrzeba identyfikacji jest jedną z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka. Dlatego budowanie tożsamości lokalnej staje się możliwe poprzez wykorzystanie naturalnych właściwości
ludzkiej osobowości.
Pierwszym krokiem jest wyodrębnienie obszaru,
z którym członkowie społeczności powinni się identyfikować. W aspekcie geograficznym będą to województwa, regiony historyczne, powiaty, gminy lub
miasta. Ważne jest również podkreślenie innych cech
wyróżniających mieszkańców danego obszaru.
Mogą to być lokalny dialekt, wspólne doświadczenia historyczne, różnice gospodarcze, tradycyjny
ubiór, folklor czy dobra kultury materialnej.
Niektóre regiony są w naturalny sposób obdarzone szczególnymi cechami. Gwara śląska
może posłużyć do budowy śląskiej tożsamości. Miasta o bogatej tradycji historycznej, jak Kraków czy
Sandomierz, posiadają bogatą kulturę materialną
i niematerialną, która wyróżnia je spośród innych
rejonów geograficznych. W mniejszym stopniu tradycje obecne są w regionach, gdzie większość,
a nawet wszyscy mieszkańcy to ludność, która napłynęła w ciągu ostatnich dekad. Trzeba jednak pamiętać, że każda gmina, powiat czy miasto posiada
szczególne walory, które – odpowiednio nagłośnione
– mogą stać się symbolami budującymi lokalną tożsamość.
Budowanie lokalnej tożsamości jest procesem
długotrwałym. W wielu regionach trwał on przez
setki lat. Jednak w innych miejscach proces ten
został zaburzony przez wydarzenia historyczne
ostatnich dekad. Przesiedlenia i migracje sprawiły, że większość populacji niektórych miast stanowi
ludność napływowa. Dotyczy to w dużej mierze tzw.
Ziem Odzyskanych, gdzie zdecydowana większość
dawnych, niemieckich mieszkańców została zastąpiona ludnością przybyłą z różnych obszarów Polski. W takim przypadku identyfikacja z miejscem zamieszkania może być mniejsza. Choć – z drugiej
strony – w niektórych przypadkach działa mechanizm sprawiający, że ludność napływowa o wiele bardziej manifestuje swoją tożsamość z danym
miejscem. Wszystko zależy od siły lokalnej tożsamości już ukształtowanej.
Aby stworzyć lokalną tożsamość, konieczne są
również nakłady finansowe. Cechy wyróżniające
daną społeczność powinny być bowiem nagłaśniane
i łatwo dostępne dla maksymalnie dużej liczby mieszkańców. Konieczne są badania historyczne i kulturowe, a nawet odtwarzanie dawno zapomnianych
tradycji.
Równie ważne będzie merytoryczne uzasadnienie konieczności rozwijania tożsamości lokalnej.
W tym przypadku uzasadnienie stanowi lokalny patriotyzm jako czynnik sprzyjający rozwojowi. Moralne aspekty podejmowania określonych działań
stanowią kluczowy element w ich skuteczności.
Mieszkańcy danej wspólnoty powinni zdawać sobie sprawę, że – kierując się przywiązaniem do niej
– podejmują decyzje działające na korzyść tej wspólnoty, co w konsekwencji poprawia ich własny standard życia.
Budowanie lokalnej tożsamości wymaga zaangażowania lokalnych elit politycznych. Ich przed-
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stawiciele powinni zdać sobie sprawę, że zwycięstwo w wyborach nie ma jedynie charakteru doraźnego przejęcia władzy. Powinno się tworzyć wieloletnie strategie dla danego obszaru wynikające
z lokalnego patriotyzmu.

Sprzeczność między tożsamościami?
Postęp w dziedzinie komunikacji i transportu
sprawia, że coraz więcej ludzi może identyfikować
się ze strukturami o zasięgu geograficznym znacznie przekraczającym lokalną społeczność. Jeszcze
kilkaset lat temu większość społeczeństwa – pomijając wąskie elity – koncentrowała swoje życie
w bardzo ograniczonych geograficznie lokalnych społecznościach. Ich życie koncentrowało się w danym
mieście czy obszarze wiejskim, skupionym wokół
miasta targowego. To te lokalne społeczności zaspokajały zdecydowaną większość potrzeb bytowych
i społecznych człowieka, a kontakty z innymi społecznościami były mocno ograniczone.
Z czasem jednak sytuacja ulegała radykalnym
zmianom. Coraz więcej dziedzin życia regulowane
było przez instytucje państwa. Transport i łączność
zwiększały mobilność i liczbę kontaktów z innymi
oddalonymi społecznościami. Rozwój społeczny i ekonomiczny Europy doprowadził do powstania państwa narodowego, co wiązało się również ze
wzmacnianiem tożsamości narodowej.
Jak pisze Miroslav Hroch w artykule „Naród
jako fundament właściwy Europie”: Powstanie narodu nie było realizacją jakiegoś wypracowanego

wcześniej programu czy projektu, w oparciu o który należało dokonać reorganizacji społeczeństwa.
Nie było tak, że wielka grupa społeczna zreorganizowała się według jakiejś „idei nacjonalizmu”. Istniejące już od wieków i określające grupową tożsamość pojęcie okazało się po prostu być najlepszym terminem wyrażającym ową nową socjokulturową rzeczywistość, która – niezależnie od wszelkiej pojęciowości – wykształciła się w toku owych
społecznych przekształceń i po drodze „napotkała” pasujące do niej optymalnie pojęcie „naród”.
Jednak instytucja państwa może przybierać
różne formy. Polska jest krajem unitarnym. Oznacza to, że istnieje jeden ośrodek tworzący prawo,
ujednolicone sądownictwo i jeden ośrodek władzy
wykonawczej. W tym systemie samorządy stanowią
odpowiedź na decentralizację decyzji dotyczących wspólnot lokalnych. Państwo daje samorządom pewien zakres autonomii w sprawach lokalnych, ograniczając się jedynie do sprawowania funkcji kontrolnej i czuwania nad legalnością podejmowanych decyzji.
Sytuacja ta wynika z faktu dużej jednorodności populacji naszego kraju zarówno pod względem
narodowościowym jak i kulturowym oraz religijnym.
W Europie funkcjonują jednak państwa, gdzie
zróżnicowanie etniczne i kulturowe wymogło na rządach stworzenie państw federacyjnych.
Dalszy rozwój technologii umożliwił tworzenie
się tożsamości ponadnarodowych. Dziś – nie wychodząc z domu – jednostka może przynależeć do

grupy, która obejmuje swym zasięgiem nawet kilka kontynentów. Stało się to możliwe dzięki rozwojowi Internetu w ostatnich latach. Pojawiają się
też problemy, których skala przekracza obszar państwa narodowego a nawet kontynentu. Należą do
nich kwestie związane z ochroną środowiska, praw
człowieka i inne problemy dotyczące całej ludzkości.
Powstanie Unii Europejskiej stworzyło nowy
rodzaj tożsamości. Tożsamość europejska wiąże się
z przynależnością do wspólnoty państw, które łączy jeden obszar celny, często ta sama waluta,
wspólne polityki i wspólne instytucje. W świecie
współczesnym mamy zatem do czynienia z sytuacją, kiedy nie tylko różne szczeble administracji
państwa narodowego posiadają swoje jasno określone kompetencje, ale tworzą się struktury ponadnarodowe i globalne.
Tożsamości lokalna i regionalna z tożsamością
narodową w tak złożonym świecie nie wykluczają się nawzajem. Rozwiązywanie różnych problemów bytowych człowieka odbywa się bowiem na
różnych pozimowych, od lokalnego do ogólnoświatowego. Można więc identyfikować się jako
mieszkańca danego miasta czy gminy, regionu, państwa, Unii Europejskiej, a jednocześnie obywatela świata. Każda z tych tożsamości kreuje poczucie
wspólnoty, a jednocześnie wzmaga odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów dotyczących zarówno małych zbiorowości, jak i całej populacji ludzkiej.
I

Ile polityki centralnej powinno być w samorządzie
terytorialnym?
Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego
W samorządzie terytorialnym powinno być jak najmniej polityki centralnej. Politycy w sejmie powinni jedynie
wspierać nas i nasze działania poprzez dofinansowanie dobrych projektów, służby zdrowia czy edukacji. Przecież
nie od dziś wiadomo, że najlepiej potrzeby mieszkańców potrafią identyfikować właśnie samorządy, a wiec to one
powinny ostatecznie decydować o realizowanych inwestycjach czy sposobie wspierania lokalnych inicjatyw. Politycy w sejmie powinni skupić się na tworzeniu dobrego prawa oraz przepisów, które będą umożliwiały wszystkim Polakom godne i bezpieczne życie.

Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego
Polityka centralna w samorządzie terytorialnym jest pełzającym zagrożeniem. Największy mój niepokój budzi
to, że rząd centralizuje coraz więcej kompetencji, co odwraca niektóre z osiągnięć, dobrze funkcjonującego i zdecentralizowanego zarządzania lokalnego i regionalnego. Widzimy także wiele zmian odbierających kompetencje samorządom, wprowadzanych często pod pretekstem wdrażania unijnych dyrektyw (np stworzenie Wód Polskich).
Potwierdzeniem pełzającej centralizacji jest niedawna reforma edukacji, która miała wpływ na kompetencje władz
samorządowych, dając duże uprawnienia kuratorom oświaty. Spore wątpliwości budzi też sposób wdrażania bieżącej legislacji. Ustawy i rozporządzenia zawierają bardzo szczegółowe przepisy, które nie pozostawiają władzom
lokalnym możliwości dostosowania ich do lokalnych warunków. W roku 2020 obchodzimy jubileusz 30-lecia samorządu
terytorialnego. Ta sytuacja wymusza na nas szczególny rodzaj zaangażowania, który powinien się charakteryzować wrażliwością społeczną oraz poczuciem lojalności wobec społeczności lokalnych. Jednak w każdej sytuacji dobrze jest mieć wartości, które chcemy wcielać w życie. My nasze małe ojczyzny musimy po prostu kochać.
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Stanisław Cybula, starosta drawski
Po II wojnie światowej niestety odebrano ludziom możliwość rzeczywistego wyboru swoich przedstawicieli.
Zlikwidowane zostały powiaty. Na szczęście w 1989 roku nastąpił przełom. Od razu pojawiła się myśl, że jeżeli
mamy odbudować nowoczesną Polskę, to musi być w niej samorząd terytorialny. Od razu uchwalono Ustawę o samorządzie terytorialnym – wtedy początkowo o samorządzie gminnym – i samorząd zaczął się odradzać. Rzeczywista
decentralizacja władzy państwowej stała się faktem, co oceniam bardzo dobrze.
Jestem przekonany, że samorząd dalej będzie się rozwijał. Zawsze będzie można coś poprawić. Zawsze będą
kolejne nowe instytucje, które można będzie wprowadzić. Zawsze będą nowatorskie pomysły gdzieś na świecie,
które będzie można próbować przyciągnąć do Polski i sprawdzić, jak w naszym kraju będą te rozwiązania funkcjonowały.
Służba w samorządzie terytorialnym to budowanie wspólnoty lokalnej i regionalnej. Czyni się to poprzez wkładane serce, zaangażowanie i rzeczywiste poczucie bycia razem, a nie przez odgórne decyzje.

Jan Harhaj, starosta lidzbarski
Po wielu latach pracy w samorządzie, moim zdaniem polityki centralnej na szczeblu lokalnym powinno być jak
najmniej. W samorządzie nauczyliśmy się radzić sobie przy wielu problemach, które stwarza nam rząd, stawiając nas przed nowymi faktami oraz zlecając nam nowe zadania nie zapewniając przy tym środków finansowych.
Narzucając zbyt wiele przepisów wykonawczych, które powstają w oderwaniu od lokalnych realiów, nie pomagają nam rozwiązywać problemów naszej społeczności.
Kształtując lokalną rzeczywistość musimy uwzględnić zarówno potrzeby naszych mieszkańców jak i uwarunkowania
zewnętrzne. Polityka zawsze będzie ważna w działalności samorządów, gdyż wyznacza nam kierunki działania. Ważne, by politycy nie wykraczali zbytnio w pracę samorządów i pozostawili większą swobodę działania.

Maciej Żebrowski, burmistrz Wałcza
Jednym z fundamentów stabilnego systemu politycznego państwa demokratycznego jest samorząd. Samorząd terytorialny występuje w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, choć w każdym w nieco innej formie. Z założenia rola samorządu jest zdefiniowana w idei subsydiarności, czyli przekazaniu na szczebel lokalny realizacji zadań rządu centralnego. Państwo uznaje, że samorząd jego zadania wykona lepiej i taniej więc ceduje je
na niższy szczebel. Sama idea decentralizacji była doskonała. Realizacją zadań zajęły się osoby bezpośrednio związane z danym obszarem i doskonale znające jego problemy. Dotychczasowy system okazuje się jednak coraz mniej
sprawny. Ze względów politycznych zasada subsydiarności bywa wypaczona i wykorzystywana w celu przerzucenia zbyt kosztownych zadań rządu na samorządy bez zapewnienia wsparcia finansowego, a to obciąża lokalne
budżety i destabilizuje równowagę. Dlatego im mniej polityki centralnej w samorządzie terytorialnym, tym lepiej.

Piotr Korytkowski, prezydent Konina
Potrzebny jest złoty środek. Samorząd bez rządu sobie nie poradzi i vice versa. Uważam, że władze lokalne
najlepiej orientują się w potrzebach i problemach swoich mieszkańców. Władza centralna nie jest w stanie rozeznać się w ich potrzebach. Wystarczyłoby jedynie zacieśnić współpracę, rozmawiać o oczekiwaniach rządu wobec samorządów i na odwrót. Jeżeli rząd dalej będzie traktował samorządy jako studnię bez dna, gdzie można zepchnąć każdy problem i zadanie, z którymi nie radzi sobie administracja centralna, wówczas dojdziemy do momentu, w którym dalsze funkcjonowanie samorządu okaże się niemożliwe. Mam tylko nadzieję, że nie jest to zamierzone działanie obecnego rządu. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie samorządy dalej
będą „dociskane” powinnościami i w ślad za tym nie pójdzie finansowanie centralne. Chciałbym jednak wierzyć,
że rząd zacznie przestrzegać zasady pomocniczości, a obecność polityki w samorządzie będzie jedynie wsparciem,
a nie obciążeniem.

Monika Kulikowska, wójt gminy Sokółka
Jako samorządowiec twierdzę, że tak postawione pytanie jest kluczowym i fundamentalnym. Odpowiadając,
muszę odnieść się do zasady pomocniczości zawartej w Konstytucji. Samorząd terytorialny to najefektywniejsza
forma wykonywania zadań publicznych. Ograniczenie jego roli – przesadna centralizacja jest zjawiskiem zdecydowanie
niekorzystnym, zmierzającym do ograniczania suwerenności decyzyjnej czy ingerencji w podstawy finansowe. Jeśli więcej zadań zleconych – to pod warunkiem zabezpieczenia realnych środków na ich realizację. Polityka centralna to zadania ogólnopaństwowe, strategiczne – polityka zagraniczna, obronność, energetyka, infrastruktura o szczególnym znaczeniu, itp. Ale także w tych kwestiach dobrze, jeśli władze centralne będą współdziałać
z samorządami.
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PROJEKTY TRANSGRANICZNE
jako sposób ożywienia współpracy

Granice państw mogą dzielić społeczeństwa, ale mogą też podnosić jakość życia mieszkańców przygranicznych regionów. Około jedna trzecia obywateli Unii Europejskiej mieszka
w regionach przygranicznych. Wspólnota poprzez swoją politykę stara się eliminować
bariery wynikające z istnienia granic i uczynić współpracę transgraniczną jednym
z narzędzi stymulujących gospodarki państw UE.
Wojciech Ostrowski
uropejski Komitet Regionów stwierdza,
że: „Europejska współpraca terytorialna
odgrywa ważną rolę w eliminowaniu przeszkód stwarzanych przez granice i promowaniu współpracy transgranicznej. W okresie
2014–2020 ponad 10 mld EUR zostanie zainwestowanych we współpracę między regionami,

E
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z czego około 6,6 mld euro traﬁ do regionów przygranicznych”.
Ale współpraca transgraniczna nie dotyczy jedynie spraw gospodarczych. Ważnym jej elementem jest też promowanie wzajemnych kontaktów
między mieszkańcami regionów przygranicznych
w celu wzajemnego poznania się oraz przełamywania

uprzedzeń i stereotypów. Projekty takie dotyczą
między innymi obszarów takich jak: kultura, poznanie
języka sąsiadów, sportu i turystyki, kształcenia,
szkolenia zawodowego, gospodarki, nauki, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej, transportu
transgranicznego na poziomie lokalnym, współpracy
administracyjnej, a także promocji regionu.
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W Unii Europejskiej stworzono podstawy
prawne, w których realizowana jest współpraca
transgraniczna. W tzw. starej Unii gwałtowny rozwój tej formy kooperacji nastąpił na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.
W tym też czasie zaczęły powstawać regulacje dotyczące tej formy integracji europejskiej.
Jedną z podstawowych metod realizacji
współpracy transgranicznej jest wspieranie lokalnych inicjatyw. Umożliwia to tworzenie coraz
większej liczby więzi transgranicznych. Jak zapisano
w Europejskiej Karcie Regionów Granicznych i Transgranicznych, regiony położone przy granicy stają
się pomostami w procesie jednoczenia Europy.
W tej koncepcji kładzie się nacisk na zmianę sposobu pojmowania granicy. Dzięki współpracy
transgranicznej granica traktowana wcześniej
jako bariera powinna stać się jedynie linią administracyjną. Społeczności po obu stronach powinny tworzyć wspólny region społeczno-ekonomiczny skupiający ludzi różnej narodowości.
Oczywiście opisane powyżej pojmowanie
współpracy transgranicznej krytykowane jest
jako potencjalne zagrożenie dla państw narodowych.
Współpraca taka nie musi jednak prowadzić do utraty tożsamości narodowej. Może natomiast sprzyjać rozwojowi lokalnych społeczności, korzystają-

Unijne środki traﬁają do podmiotów zainteresowanych
rozwojem współpracy transgranicznej za pośrednictwem
szeregu konkretnych programów. Niektóre z mich dotyczą
jedynie nadgranicznych powiatów, inne przygotowane
zostały z myślą o całych
państwach.

cych ze swego położenia na styku dwóch lub więcej państw.
Rozwój współpracy między gminami z graniczących ze sobą państw prowadzi również do powstania euroregionów, będących tworami z własnymi instytucjami zarządzającymi.
Unijne środki trafiają do podmiotów zainteresowanych rozwojem współpracy transgranicznej za pośrednictwem szeregu konkretnych programów. Niektóre z mich dotyczą jedynie nadgranicznych powiatów, inne przygotowane zostały
z myślą o całych państwach.

Programy europejskiej
współpracy transgranicznej w UE
Program Polska-Słowacja realizowany jest
w latach 2014–2020 i zarządzany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Obejmuje on część
województw: małopolskiego, śląskiego i podkar-

packiego, a po stronie słowackiej kraj preszowski,
żyliński, a także powiat Spiska Nowa Wieś w kraju koszyckim. Cały budżet programu wynosi 178,6
mln euro i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podobnie jak środki większości realizowanych w Polsce programów transgranicznych.
Jak czytamy na stronie programu, obejmuje
on zakres tematyczny dopasowany do specyfiki pogranicza polsko-słowackiego. Składa się z trzech
obszarów:
1. dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – budżet
osi wynosi 101,1 mln euro.
• tworzenie transgranicznych produktów i usług
turystycznych;
• ochrona i renowacja zabytków kultury oraz obiektów dziedzictwa przyrodniczego;
• digitalizacja zasobów kultury;
• działania edukacyjne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
2. zrównoważony transport – budżet osi wynosi
55,8 mln euro.
• budowa i modernizacja dróg umożliwiająca połączenie z Transeuropejską Siecią Transportową;
• tworzenie zintegrowanej sieci usprawniającej komunikację pomiędzy krajami partnerskimi;
• rozwój niskoemisyjnego transportu.
3. edukacja i uczenie się przez całe życie – budżet
osi wynosi 12,4 mln euro.
• praktyki oraz staże rozwijające kompetencje poszukiwane w regionie;
• szkolenia, kursy zawodowe oraz e-learning;
• kształcenie dorosłych.
O dofinansowanie mogą starać się jednostki
państwowe lub samorządowe zapewniające usługi publiczne, władze regionalne i centralne; instytucje edukacyjne i instytucje kulturalne, kościoły
i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe oraz
euroregiony. Ubieganie się o dofinansowanie wymaga posiadania partnera z drugiego kraju, który należy do programu, a instytucja składająca wniosek pełni rolę partnera wiodącego. Aby uzyskać dofinansowanie, należy wykazać, że korzyści z programu odniosą regiony położone po obu stronach
granicy.
Przyznane dotychczas środki posłużyły do realizacji zadań dotyczących między innymi: rozwoju transgranicznych szlaków dla turystów oraz modernizacji lokalnych połączeń drogowych między Polską a Słowacją.
Program Polska-Czechy obejmuje powiaty:
podregiony bielski, rybnicki, jeleniogórski, wałbrzyski,
nyski, opolski, strzeliński i pszczyński, a po stronie czeskiej kraje liberecki, hradecki, pardubicki, ołomuniecki oraz morawsko-śląski. Jego budżet na lata
2014–2020 wynosi 226,2 mln euro. Ponad połowa środków została przeznaczona na rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia.
Do ubiegania się o środki uprawnione są między innymi: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje edukacyjne, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe.

W ramach przyznanych środków prowadzono między innymi rewitalizację atrakcji przyrodniczych i kulturalnych, rozbudowę systemu ścieżek
rowerowych, zacieśnianie współpracy służb obu krajów oraz inicjatywy mające na celu poznanie kultury i języka sąsiedniego kraju.
Program Polska-Saksonia obejmuje podregion jeleniogórski i powiat żarski, zaś po niemieckiej stronie powiaty Görlitz i Bautzen z Saksonii.
Budżet programu wynosi 70 mln euro. W ramach
programu realizowane są zadania takie jak: ochrona krajobrazu, rewitalizacja i promocja zabytków
przyrody i kultury, tworzenie i promocje transgranicznych produktów turystycznych, tworzenie
sieci informacyjnych i dydaktycznych, współdziałanie właściwych służb w ochronie przed katastrofami, współpraca na rzecz ochrony środowiska i realizacji europejskiej dyrektywy wodnej, tworzenie i rozbudowa wspólnych systemów komunikacji i informacji, tworzenie dwujęzycznych programów edukacyjnych oraz tworzenie infrastruktury drogowej.
Program Polska-Brandenburgia obejmuje
województwo lubuskie a po stronie niemieckiej powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta: Frankfurt nad Odrą i Cottbus.
W ramach programu środki wysokości 100,1 mln
euro przeznaczono gównie na wsparcie instytucji
publicznych i organizacji pozarządowych.
W pogranicznych powiatach realizowane są
zadania w zakresie kultury, gospodarki, spraw społecznych, służby zdrowia, zachowania i promowania
dziedzictwa naturalnego i kulturowego, wspólne
inwestycje w infrastrukturę drogową, działania
zmierzające do poprawy komunikacji publicznej
w regionie, projekty edukacyjne dotyczące miedzy innymi nauki języka, organizacja stażów i praktyk w kraju sąsiada, tworzenie wspólnej oferty
kształcenia.
Projekt Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach budżetu
wysokości 134 mln euro obejmuje cztery obszary tematyczne: natura i kultura, transport i mobilność, edukacja oraz współpraca transgraniczna. Obejmuje on podregiony: koszaliński, szczecinecko-pyrzycki, szczeciński, miasto Szczecin.
W Niemczech natomiast uczestniczą w nim powiaty
Barnim, Uckermark, Märkisch-Oderland, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz
Mecklenburgische Seenplatte.
Jak czytamy w serwisie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego
Instytutu Sąsiedztwa: „W programie nie wprowadzono definicji kwalifikowalnych form prawnych
beneficjentów. Oznacza to, że żaden podmiot nie
może zostać wykluczony z uczestnictwa w projekcie
z powodu jego statusu prawnego. Zawsze musi istnieć powód merytoryczny”.
Program transgraniczny Południowy Bałtyk dostarcza środków na projekty zapewniające
wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz
zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych
(sektor zielony). Dotyczy on głownie projektów z
zakresu działań miękkich realizowanych w regionach położonych nad południowym Bałtykiem 5
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państw unijnych: Danii, Litwy, Niemiec, Polski oraz
Szwecji. Budżet w tym przypadku wynosi 83 mln
euro.
W ramach projektu finansowane są działania
takie jak:
• wspólne wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych,
• badanie rynku dla MŚP z niebieskiego i zielonego
sektora,
• świadczenie usług i dostarczanie produktów.
• świadczenie szkoleń transgranicznych i usług doradztwa biznesowego,
• wymiana doświadczeń i stymulowanie transferu innowacji;
• opracowanie transgranicznych modeli współpracy.
• organizacja wspólnych wydarzeń, publikacji lub
badań,
• opracowanie wspólnej strategii zrównoważonej
turystyki,
• opracowywanie i wdrożenie inwestycji dotyczących zielonych technologii,
• usprawnienie i koordynacja zielonej energii,
• działania ukierunkowane na zmniejszenie zanieczyszczeń wody i powietrza.
• działania na rzecz ekologicznego transportu,
• opracowanie inteligentnych koncepcji mobilności,
• działania na rzecz zrównoważenia transportu
morskiego i lotniczego.
• opracowanie usług łączących absolwentów z regionu,
• prowadzenie transgranicznych programów
szkoleniowych,
• wdrożenie narzędzi międzynarodowego uznania
kwalifikacji zawodowych.
• działania związane z transferem wiedzy i wymianą
doświadczeń,
• wspólne działania lokalnych samorządów,
• przygotowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw.
Projekt Polska-Litwa obejmuje podregiony
ełcki, suwalski i białostocki oraz litewskie okręgi:
olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyłączeniem miasta Wilno). Na jego realizację przeznaczono 60,15 mln euro. W ramach tej
kwoty realizowane są 4 cele: środowisko naturalne
i dziedzictwo kulturowe, zatrudnienie i mobilność
pracowników, walka z włączeniem społecznym oraz
zdolności instytucjonalne i sprawność administracji.

Unijne programy transgraniczne
o zasięgu ogólnopolskim
Projekt Region Morza Bałtyckiego jest kolejną inicjatywą zmierzającą do pogłębienia współpracy transgranicznej krajów nadbałtyckich. W tym
przypadku obszarami wsparcia są całe państwa Unii
Europejskiej leżące nad Morzem Bałtyckim: Polska,
Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa i Estonia.
Wyjątek stanowią Niemcy, gdzie program obejmuje
jedynie wybrane regiony. Dodatkowo inicjatywy realizowane mogą być w partnerstwie z krajami spoza UE: Norwegią, Rosją oraz Białorusią. Instytucją zarządzającą jest w tym przypadku Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn.
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Na budżet programu przeznaczono aż 264 mln
euro, a jego zakres obejmuje 4 obszary: potencjał
dla innowacji, efektywne gospodarowanie zasobami
naturalnymi, zrównoważony transport, oraz zdolność instytucjonalną w zakresie współpracy makroregionalnej. Dofinansowanie otrzymują wnioski
składane przez przynajmniej 3 partnerów z trzech
różnych państw. Jednak w praktyce średnia liczba partnerów składających jeden wniosek wynosi 16. Uprawnionymi instytucjami są: władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług,
ośrodki transferu technologii, stowarzyszenia
osób prawnych, agencje regionalne, Europejskie
Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje
wyższe uczelnie, doradcze, organizacje badawcze,
organizacje pozarządowe a także przedsiębiorstwa.
Dla podmiotów polskich informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju.
Program Europa Środkowa również obejmuje
całe państwa. Wyjątek stanowią Niemcy i Włochy,
gdzie włączono do niego wybrane regiony. Uczestniczą w nim Austria, Chorwacja, Czechy, Polska,
Słowacja, Słowenia oraz Węgry. Budżet programu wynosi 246 mln euro. Dofinansowania obejmują
4 tematy współpracy: w zakresie innowacji na rzecz
zwiększenia konkurencyjności, strategii niskoemisyjnych, zasobów naturalnych i kulturowych na
rzecz trwałego wzrostu gospodarczego oraz
współpracy na rzecz poprawy powiązań transportowych.
Jak podaje Serwis Programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa: W projektach mogą uczestniczyć
władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.
Również w tym przypadku dla podmiotów polskich informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy w Departamencie Współpracy Terytorialnej
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Program Interreg Europa dysponuje budżetem aż 359 mln euro. Wnioski mogą składać
instytucje z całego obszaru Unii Europejskiej oraz
ze Szwecji i Norwegii. Celem programu jest
wspieranie wymiany doświadczeń i wiedzy między
instytucjami w wybranych dziedzinach polityki.
Jak informuje Serwis Programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa: Rezultatem, indywidualnym dla każdego z partnerów, może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (RPO, PO
Infrastruktura i Środowisko, PO Polska Wschodnia itp.)
Innymi rezultatami mogą być zmiany w zarządzaniu programami na terenie regionu oraz inne
usprawnienia w zakresie korzystania ze wsparcia
unijnego. Programem zarządza francuski region
Hauts-de-France, a na terenie Polski informacji

udziela Krajowy Punkt Kontaktowy w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Program INTERACT 2014–2020 również
obejmuje instytucje z całego obszaru Unii Europejskiej oraz ze Szwecji i Norwegii. Jego budżet wynosi 39 mln euro. Celem programu jest poprawa
zdolności instytucjonalnych a także wydajności administracji publicznej. Dotyczy to w szczególności
zarządzania i kontroli nad programami EWT osiągania i przekazywania wyników programu oraz zarządzania współpracą celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. W tym przypadku jednak pomoc polega na doradztwie eksperckim, nie zaś na
przyznawaniu środków.
Program URBACT III finansuje programy na
terenie Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku
krajów spoza UE dopuszczalne jest partnerstwo jednak finansowanie musi pochodzić ze środków
własnych tych krajów. W tym programie finansowanie kierowane jest wyłącznie do obszarów miejskich środki przekazywane są w ramach pięciu obszarów tematycznych:
• wzmocnienie badań, rozwój technologicznego
i innowacji;
• wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
• zachowanie i ochrona środowiska naturalnego
oraz wspieranie efektywnego gospodarowania
zasobami;
• promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników;
• promowanie włączenia społecznego oraz walka
z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
Udział w programie wiąże się z uczestnictwem
w sieciowaniu miast, czyli tworzeniu konsorcjów
obszarów miejskich dla rozwiązywania wybranych zagadnień tematycznych. Beneficjentami
mogą być wszystkie kluczowe podmioty zrównoważonego rozwoju miejskiego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym, a także lokalnym:
ponadto politycy, decydenci, praktycy miejscy, wybierani przedstawiciele innych organów publicznych
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oraz przedstawiciele sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.
Program ESPON 2020 dysponuje budżetem
wysokości 48,6 mln euro. Obejmuje on swoim zasięgiem państwa Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein, Norwegię i Szwecję. Jego głównym celem jest wspieranie europejskiego wymiaru terytorialnego w zakresie rozwoju i współpracy a realizowany jest przez dostarczanie wyników badań,
transfer wiedzy a także informacji. Program skierowany został do przedstawicieli władz publicznych
i innych podmiotów, które zajmują się kształtowaniem polityk na różnych szczeblach administracji.
Projekty realizowane w ramach ESPON 2020
mają za zadanie wzmocnienie polityki spójności,
a także wsparcie programów realizowanych w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych. Odbywa się to poprzez dostarczanie danych, tworzenie
analiz ekonomicznych, demograficznych i innych dotyczących regionów. Dane te trafiają późnej do decydentów różnych szczebli administracji, a także
Komisji Europejskiej.
W programie wyodrębniono 5 celów szczegółowych: stałe opracowywanie danych terytorialnych w formie badań stosowanych i analiz,
usprawniony transfer wiedzy i analityczne wsparcie użytkownika, poprawę obserwacji terytorialnych i narzędzi do analiz terytorialnych, szerszy zasięg i korzystanie z danych terytorialnych oraz bardziej skuteczne, efektywne i wydajne wdrażanie programu i profesjonalną pomoc w zakresie zarządzania.

Działania w projekcie realizowane są przez instytucje wyłonione w formie przetargów, a instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Infrastruktury w Luksemburgu.
Jak widać z powyższego zestawienia, w ramach
środków unijnych istnieje wiele możliwości finansowania różnych form współpracy transgranicz-

nej. Unijne programy obejmują nie tylko nadgraniczne województwa, ale również te położone wewnątrz kraju. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądał budżet na kolejne lata. Można się jednak spodziewać, że również w nim samorządy otrzymają
wiele możliwości realizowania projektów wspólnie
z ich partnerami z innych krajów.
I

Które z obszarów są kluczowe w polityce
samorządu terytorialnego?
Rafał Kukla, burmistrz Gorlic
Prócz odpowiedzialnego zarządzania budżetem, za ważny element rozwoju gminy uważam wsłuchiwanie się
w głosy mieszkańców. Konsultacje społeczne czy budżet obywatelski pozwalają poznać i odpowiedzieć na potrzeby
lokalnej społeczności. Ważną kwestią jest także dobra współpraca z przedsiębiorcami. Samorząd wypełnia swoje założenia statutowe, ale to prywatni przedsiębiorcy są motorem napędowym gospodarki. Oczywistym jest, że
burmistrz nie byłby w stanie sprawnie działać, gdyby nie zespół pracowników, którzy nie tylko obsługują bieżące
sprawy, ale także skutecznie pozyskują środki zewnętrzne, bez których rozwój miasta oraz realizacja wielu inwestycji
i wydarzeń byłaby niemożliwa.
Od początku przyświeca mi hasło „Samorząd bez polityki”, które staram się realizować poprzez efektywną
współpracę z Radą Miasta. Dobro lokalnej społeczności musi być ponad wszelkimi podziałami politycznymi.

Michał Zaleski, prezydent miasta Torunia
Największym wyzwaniem dla samorządu jest dbałość o zrównoważony rozwój miasta. Konieczne jest więc
efektywne planowanie i realizowanie zarówno dużych przedsięwzięć kubaturowych i drogowych, rozwijanie transportu zbiorowego, inwestycje w edukację, kulturę czy ochronę zdrowia, ale i dbanie o małą infrastrukturę na osiedlach, najbliżej mieszkańców i ich codziennych spraw. W Toruniu szczególnie pamiętamy o tym, że rozwój miasta
musi przebiegać tak, by chronić jego historyczną i przyrodniczą tkankę. Doceniamy też kapitał ludzki. Wiele naszych działań poprzedzają konsultacje społeczne, a planowane inwestycje są omawiane podczas corocznych spotkań z mieszkańcami. Dzięki temu przy poszczególnych realizacjach brane są pod uwagę nie tylko uwarunkowania projektowe i prawne, ale przede wszystkim oczekiwania torunian.

29

30 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Sławomir Chojnowski, wójt gminy Kleszczów
W oparciu o moje doświadczenia jako radnego gminy (w latach 2002–2013) oraz wójta (od roku 2013) mogę
powiedzieć, że kluczowe w działaniach samorządu powinno być zapewnienie mieszkańcom szeroko rozumianego
bezpieczeństwa. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo publiczne. Mam też na myśli m.in. budowę bezpiecznych dróg
z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, zorganizowanie systemu sprawnej opieki zdrowotnej, niezawodne zaopatrzenie budynków mieszkalnych w media potrzebne do codziennego życia, zapewnienie wsparcia materialnego
w zdarzeniach o charakterze losowym. W gruncie rzeczy większość decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych samorządu ma służyć nadrzędnemu celowi, jakim jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa.

Piotr Kozłowski, burmistrz gminy Kozienice
Samorząd terytorialny to jeden organizm, nie można zaniedbać żadnej z jego części, nie można również „postawić” tylko na jedną. Istotą lokalnej polityki na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego jest zachowanie
równowagi. To my jesteśmy najbliżej ludzi, to my kreując obszary społeczne, gospodarcze czy środowiskowe wpływamy na ludzki los i jego jakość.
W przypadku gmin wiejsko-miejskich, a do takiej grupy należą Kozienice, wyzwania są podwójne. Działając na
rzecz zrównoważonego rozwoju mamy do czynienia z odmiennymi potrzebami i oczekiwaniami. I w tym aspekcie
nasze decyzje są kluczowe, mają bowiem zapewnić synergię w działaniu i odpowiedzialnie połączyć dobra obszarów wiejskich z możliwościami, które oferuje miasto.

Stanisław Grześko, starosta zamojski
Kluczowym obszarem w polityce powiatu zamojskiego jest rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej oraz zwiększenie wykorzystania posiadanego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego. Działania samorządu ukierunkowane są na modernizację obiektów i podniesienie standardów w jednostkach zarządzanych przez powiat, m.in.: w SP Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie,
SP ZOZ w Szczebrzeszynie oraz domach pomocy społecznej i szkołach. Priorytetem jest również poprawa infrastruktury drogowej zachęcającej potencjalnych przedsiębiorców do inwestowania w powiecie, a także umożliwiającej
rozwój firm już funkcjonujących oraz poprawiającej warunki życia mieszkańców.
Nasza jednostka samorządowa ukierunkowuje się również na turystykę. Powiat zamojski jest regionem, który ma wspaniałe warunki do rozwoju tego obszaru. Największym naszym walorem są nieskażone środowisko, czyste powietrze, piękny, zróżnicowany krajobrazowo, lesisty teren Roztocza – Transgraniczny Rezerwat Biosfery
„Roztocze”, który został wpisany w 2019 roku na listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Witold Kosmowski, burmistrz Strykowa
Samorząd terytorialny jest największym sukcesem demokratycznej transformacji Polski i głównym elementem systemu zarządzania publicznego w naszym kraju. To na nim spoczywa misja organizowania życia kulturalnego, społecznego, sportowego i gospodarczego mieszkańców oraz świadczenia usług publicznych różnego rodzaju. To te obszary, wzajemnie się uzupełniające, stanowią kluczowy element zrównoważonego rozwoju lokalnej
społeczności.
Samorządy do prawidłowego funkcjonowania potrzebują spójności systemu prawa, usprawnienie mechanizmu konsultacji państwa z gminami, a także bardziej przejrzystego i kompleksowego systemu dotowania zadań
zleconych oraz pogłębienia procesu decentralizacji i wzmocnienia samorządowej autonomii.

Renata Kobiera, starosta powiatu brzezińskiego
Powiat realizuje zadania na wielu płaszczyznach. Ważnymi obszarami są z pewnością inwestycje w infrastrukturę
drogową, społeczną i edukacyjną. Moim zdaniem jednak kluczowym obszarem jest polityka społeczna. Umożliwia
ona pomoc mieszkańcom powiatu, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych i nie są w stanie sami poradzić sobie z pojawiającymi się w ich życiu problemami. Inwestycje w Domy Pomocy Społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola i szkoły specjalne, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione i wiele
innych to szansa na tworzenie warunków życia dla ludzi, stygmatyzowanych do tej pory przez innych. Działania
dla ludzi i z myślą o nich winny być priorytetowe.
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Mirosław Jan Czapla, starosta malborski
W polityce samorządu terytorialnego wyróżnić możemy wiele kluczowych obszarów, jednak w myśl Europejskiej
Karty Samorządu Terytorialnego samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych do kierowania zasadniczą częścią spraw publicznych. Zatem kluczowym podmiotem jest tutaj społeczność lokalna, która tworzy wspólnotę dążącą do zabezpieczenia swoich interesów. Ważnym obszarem jest sfera gospodarcza. To
samorząd terytorialny zajmuje się stymulowaniem rozwoju życia gospodarczego i wspieraniem inicjatyw lokalnych.
Kluczowym celem samorządu terytorialnego, jako, że stanowi część ładu demokratycznego, powinno być zarządzanie sprawami lokalnymi. W ten sposób wypełnia powierzone mu funkcje, stanowi strukturę, która w istotny sposób umożliwia rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Inaczej mówiąc, stanowi wspólnotę mieszkańców danego regionu i powinien umożliwiać społecznościom lokalnym udział w sprawowaniu władzy, a tym samym powodować,
żeby władza zarówno zaspokajała bieżące potrzeby mieszkańców, jak i stwarzała warunki do rozwoju.

Henryk Skwarło, wójt gminy Wejherowo
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym zaspokajając konkretne potrzeby wspólnoty. Na skuteczność tych działań ma wpływ wiele czynników, wśród
nich przede wszystkim kondycja finansowa polskich samorządów. Bez wątpienia istotne są także kwestie zaangażowania lokalnych społeczności i aktywność sołectw. Ostatnie lata w naszej gminie upłynęły pod znakiem inwestycji w infrastrukturę oświatową, drogową, kanalizacyjno-wodociągową, kulturalną. Te wielomilionowe inwestycje
są niezbędne w kontekście rosnącej liczby mieszkańców. Dzięki nim poprawia się komfort życia, zwiększa bezpieczeństwo, rewitalizuje się przestrzeń publiczną. Cele te osiągnięto dzięki współpracy i skutecznemu pozyskiwaniu środków na ich realizację.

Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy
Kluczowe obszary polityki samorządu terytorialnego we Włodawie to przede wszystkim szczególna troska
o wielokulturowe dziedzictwo miasta, w którym niegdyś mieszkali obok siebie chrześcijanie, wyznawcy prawosławia
i judaizmu. To właśnie bogactwo kulturowe Włodawy w połączeniu z pięknem otaczającej miasto przyrody jest tym,
co przyciąga do nas turystów.
Innym ważnym obszarem naszej działalności jest tworzenie dobrego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości,
który ma zachęcić do nowych inwestycji we Włodawie. Zgodnie z ideą samorządu mieszkańcy miasta mają istotny wpływ na kierunki rozwoju Włodawy. Całość dopełnia aktywna współpraca z partnerami zagranicznymi z Białorusi, Ukrainy i Izraela.

Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa
W kreowaniu rozwoju miasta i gminy Wasilków stawiamy na czynnik obywatelski – prowadzimy liczne konsultacje, rozwinęliśmy budżet partycypacyjny zwiększając jego kwotę oraz rozszerzając procedurę o sołectwa.
Zachęcamy też mieszkańców do współdecydowania o kierunkach rozwoju gminy w ramach konsultacji strategii
inwestycyjnej na kolejne lata. Ponadto zadbaliśmy o aspekt dochodowy, bez którego dalszy rozwój nie byłby możliwy – loteria pitowa czy też wprowadzenie programu Karta Wasilkowianina to narzędzia, które mają zachęcić do
osiedlania się na terenie gminy, wzmocnić poczucie lokalnej tożsamości oraz zwiększyć wpływy do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym.

Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski
Z mojego wieloletniego doświadczenia pracy w samorządzie wynika, że kluczem do efektywnego i sprawnego działania, jest zgoda i wola współdziałania osób wybranych przez lokalne społeczności do sprawowania władzy. Dzięki dobrej współpracy powiat augustowski z powodzeniem wykorzystuje do rozwoju warunki, jakie stwarza samorządność. Za kluczowe obszary naszej działalności uznaliśmy poprawę stanu infrastruktury drogowej, wzrost
jakości świadczonych usług medycznych oraz zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w szkołach. Starannie
zaplanowana strategia działania, racjonalna gospodarka finansowa, skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz dobra współpraca z innymi samorządami, pozwalają nam skutecznie realizować wyznaczone cele i stale poprawiać jakość życia mieszkańców.
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
POWIATY:
powiat bolesławiecki
powiat dzierżoniowski
powiat głogowski
powiat górowski
powiat jaworski
powiat jeleniogórski
powiat kamiennogórski
powiat kłodzki
powiat legnicki
powiat lubański
powiat lubiński
powiat lwówecki
powiat milicki
powiat oleśnicki
powiat oławski
powiat polkowicki
powiat strzeliński
powiat średzki
powiat świdnicki
powiat trzebnicki
powiat wałbrzyski
powiat wołowski
powiat wrocławski
powiat ząbkowicki
powiat zgorzelecki
powiat złotoryjski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Jelenia Góra
Legnica
Wałbrzych
Wrocław

Siedziba wojewody i sejmiku: Wrocław
Marszałek: Cezary Przybylski
Powierzchnia (2015): 19 946,7 km²
Liczba ludności: 2 902 365
Gęstość: 146 os./km²
Urbanizacja: 69,4 proc.
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Wrocław

MIASTO BOLESŁAWIEC

Bolesławiec z lotu ptaka
olesławiec dobrze wykorzystał swoją szansę. Samorząd miejski potraﬁł sięgnąć po
niemal wszystkie dostępne fundusze.
W efekcie pozwoliło to odrobić zaległości
cywilizacyjne, rozwojowe i infrastrukturalne w mieście.
Wato przypomnieć, że na przestrzeni lat Bolesławiec przeszedł trudną drogę od upadłości wielu zakładów do sukcesu gospodarczego. Uniknięcie recesji w mieście w latach kryzysowych było
w niebagatelnej mierze rezultatem działań samorządu, wykorzystania funduszy unijnych, gdyż
miasto było w tym czasie największym inwestorem
na rynku.

B

– Wystarczy powiedzieć, że jeszcze kilkanaście lat temu bezrobotna była co trzecia osoba
w mieście. Dzisiaj poziom bezrobocia wynosi
ok. 2 proc, a liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o prawie 20 proc. Dynamiczny rozwój Bolesławca wpływa również na nowoczesny kształt całego regionu. Dajemy pracę całemu regionowi. Wyrazem tego jest uzyskanie w 2016 roku dolnośląskiej nagrody gospodarczej – statuetki „Gryfa” dla
samorządów za szczególne sukcesy we współpracy
z biznesem. Również w Oxfordzie wysoko oceniono rozwój i potencjał inwestycyjny Bolesławca.
W 2015 roku miasto Bolesławiec zostało wyróżnione międzynarodową flagą i certyfikatem atrakcyjności inwestycyjnej „Prime Business Destination” przez Europe Business Assembly (EBA) w Londynie. Było dla nas wielkim zaskoczeniem, że zostaliśmy dostrzeżeni wśród tylu innych miast w Europie i na świecie – podsumowuje prezydent Bolesławca Piotr Roman.
W tym roku Bolesławiec uplasował na się na
9. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej”, który wyłania samorządy najlepiej dbające o zrównoważony rozwój. – Wysoka lokata Bolesławca jest efektem starań wszystkich mieszkańców, całego zespołu
oraz szeregu działań, które wpływają na trwały i zrów-

Rynek w Bolesławcu
noważony rozwój wspólnoty lokalnej – podkreśla
Piotr Roman.

Urząd
Miasta
Bolesławiec
ul. Rynek 41
59-700 Bolesławiec
tel. +48 75 645 64 00
faks: +48 75 645 64 02
e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl
www.boleslawiec.eu
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POWIAT LUBIŃSKI
w Polsce, zapewniającą transport publiczny na terenie miasta Lubina, największych miejscowości
w powiecie lubińskim oraz połączenia z Polkowicami i Chocianowem.
W przyszłym roku mieszkańców powiatu będzie wozić 25 nowych, niskopodłogowych, klimatyzowanych autobusów zasilanych CNG, czyli
sprężonym gazem ziemnym. Będzie to pierwsza dostawa nowej generacji autobusów miejskich w Polsce. Powiat lubiński to pionier w tego typu rozwiązaniach w naszym kraju – w dbałości o mieszkańca oraz trosce o ekologię z równoczesnym przeciwdziałaniem komunikacyjnemu wykluczeniu
mieszkańców.
Władze powiatu troszczą się o swoich mieszkańców również poprzez liczne zdrowotne programy profilaktyczne. Powiat lubiński jest liderem m.in.

Kościół pw. Św. Rodziny w Parszowicach
owiat lubiński usytuowany jest w północnej części województwa dolnośląskiego,
na Wysoczyźnie Lubińskiej, w sercu Zagłębia Miedziowego. W skład powiatu
wchodzą: gmina miejska Lubin, gmina miejskowiejska Ścinawa oraz dwie gminy wiejskie – Lubin i Rudna.
Sporą część powiatu zajmują stosunkowo rozległe kompleksy leśne, z udziałem fragmentów dobrze zachowanych lasów łęgowych i olsów, stanowiących ważny korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym, łączący Bory Dolnośląskie
– przyrodniczy obszar węzłowy o znaczeniu krajowym – z Doliną Środkowej Odry – obszarem węzłowym rangi międzynarodowej.
Na terenie powiatu możemy odnaleźć około
dwustu niesamowitych obiektów zabytkowych.
Warto choć wspomnieć o przepięknym Kościele pw.
Św. Rodziny w Parszowicach, w którym swoją pierwszą mszę odprawił bł. ks. Jerzy Popiełuszko.
Opieka nad dziedzictwem kulturowym jest jednym
z priorytetów lokalnych władz. Tylko w 2019 roku
Rada Powiatu Lubińskiego przyznała dotacje w wysokości 270 tys. zł celem ochrony zabytków.
Piękna przyroda oraz niezwykle liczne zabytki czynią powiat lubiński atrakcyjnym pod względem turystycznym, co stało się podstawą do wytyczenia na jego terenie kilku lokalnych szlaków pieszych i rowerowych.
Powiat lubiński zasobny jest w złoża wielu surowców mineralnych. Jednak podstawą rozwoju gospodarczego jest eksploatacja rud miedzi. W Lubinie swoją siedzibę ma Zarząd KGHM „Polska
Miedź” S.A. Ta górnicza spółka jest potentatem
w produkcji miedzi i srebra na świecie. Jej dynamiczny rozwój doprowadził do przekształcenia gospodarki regionu w oparciu o najnowsze technologie. Obecność światowego giganta sprzyja roz-

P
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Mamut włochaty w Parku Wrocławskim w Lubinie
wojowi powiatu także w innych dziedzinach, w tym
licznym inwestycjom biznesowym, przemysłowym
czy społecznym.
Przez powiat lubiński przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, łączące powiat ze stolicami krajów Europy południowej (Praga, Belgrad,
Wiedeń) oraz Europy Zachodniej (Berlin, Paryż,
Bruksela), jak i szlaki krajowe do Wrocławia,
Opola, Warszawy, Zielonej Góry, Szczecina, Poznania i innych miast. Atutem jest bowiem bezpośrednie położenie przy drodze szybkiego ruchu
S3, bliskość autostrady A4 oraz rozwinięta sieć kolejowa, z której korzysta tabor Kolei Dolnośląskich.
Nie wolno zapomnieć także o publicznym lotnisku
w Lubinie oraz porcie rzecznym na Odrze w Ścinawie. W opisywanej dziedzinie powiat – jako
organizator publicznego transportu zbiorowego
– może pochwalić się ponadto nowoczesną,
a przede wszystkim bezpłatną komunikacją powiatową, stanowiącą największą tego typu sieć

w zakresie profilaktyki grypy Ogólnopolskiego
Programu Zwalczania Grypy. Sporym zainteresowaniem cieszy się też program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci oraz program w zakresie działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych.
Powyższe aspekty sprawiają, iż powiat lubiński jest miejscem pięknym i zasobnym. Tutaj mieszka się, pracuje i inwestuje dobrze!

Starostwo
Powiatowe
w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 12b
59-300 Lubin
tel. 76 746 71 00
fax: 76 746 71 16
e-mail: starostwo@powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl
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GMINA DŁUGOŁĘKA

Park w Szczodrem
mina Długołęka jest największą gminą
wiejską w powiecie wrocławskim i jedną
z największych w Polsce. Na powierzchni 212,8 km kw., w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia, w 41 wsiach sołeckich, zamieszkuje ponad 20 tys. osób. Malownicze parki
i obﬁtujące w różnorodną zwierzynę lasy to tylko
część szerokiej oferty, jaka czeka na przybyłych gości. Bogactwem gminy są liczne i pełne ryb
zbiorniki wodne, znakomicie przygotowane ośrodki jeździeckie oraz ciekawe trasy rowerowe, stwarzające doskonałe możliwości czynnego wypoczynku i uprawiania sportów.
Obok tradycji i wspaniałych, będących świadectwem bogatej historii regionu i jego mieszkańców zabytków, odkryją tutaj Państwo dynamicznie rozwijające się centrum biznesu i miejsce
wielu inwestycji.
Gmina Długołęka położona jest w północnowschodniej części województwa dolnośląskiego.

G

Fot. Pośpieszni Fotografia

Leży na szlaku komunikacyjnym Praga-Wrocław-Warszawa, w bezpośrednim
sąsiedztwie największego na Dolnym
Śląsku węzła komunikacyjnego i ośrodka przemysłowego, jakim jest stolica
regionu – Wrocław.
O doskonałej lokalizacji gminy Długołęka decyduje również fakt, że przez jej
środek przebiega droga krajowa nr 8, łąFot. Łukasz Haraźny
cząca Wrocław ze stolicą kraju – War- Dni Gminy Długołęka 2019
szawą, wzdłuż której ulokowało swoje siedziby lub filie wiele renomowanych polskich i za- położonej tylko 16 km od centrum Wrocławia, od
granicznych firm oraz Autostradowa Obwodnica wieków były ulubionym i często odwiedzanym miejWrocławia.
scem wypoczynku dla wielu wrocławian. Dzisiaj
Gmina Długołęka to gmina z tradycjami, a jej szczególnie intensywnie rozwijają się na terenie
dzieje stanowią nieodłączną część jakże bogatej hi- gminy różne formy turystyki weekendowej.
W bliskiej odległości od Wrocławia, na zmęczonych
storii Dolnego Śląska.
Już od początku XIX wieku teren gminy Dłu- codziennym miejskim ferworem, czekają bardzo
gołęka wzbudzał duże zainteresowanie wśród tu- atrakcyjne tereny do wykorzystania w turystyce pierystów. Urokliwe okolice miejscowości Szczodre, szej, rowerowej, jeździectwie czy wędkarstwie. Wiele interesujących szlaków krajoznawczych dostarcza okazji do podziwiania miejscowej przyrody i licznych zabytków. Z całą pewnością wiele wrażeń zapewnią też licznie organizowane na terenie
gminy pikniki i festyny, biesiady oraz imprezy cykliczne.
Gmina Długołęka to barwna kraina w sercu Europy – warto tu przyjechać, by odkryć jej koloryt.

Urząd
Gminy
Długołęka

Dożynki w gminie Długołęka 2019

Fot. Łukasz Haraźny

55-095 Mirków
Długołęka, ul. Robotnicza 12
tel. 71 323 02 03
fax. 71 323 02 04
e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl
www.gmina.dlugoleka.pl
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GMINA MILICZ
mina Milicz jest zielonym sercem Doliny Baryczy. Tu bowiem znajdują się trzy
z pięciu rybnych kompleksów stawowych
w ramach utworzonego w 1963 roku rezerwatu „Stawy Milickie”, tj. Potasznia, Stawno,
Ruda Sułowska. Pozostałe dwa leżące już poza gminą Milicz to Radziądz i Jamnik.
Prawdziwą dumą gminy Milicz jest ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej wraz
z małą architekturą turystyczną. Ma szerokość 2 m
i długość ponad 20 km. Prowadzi po nasypach dawnej kolejki na odcinku od Gruszeczki poprzez Milicz aż do Grabownicy. Wzdłuż trasy usytuowano
elementy małej architektury, nawiązujące do dawnych stacji kolejowych, które służą jako miejsca
odpoczynku. Znajdują się one w miejscowościach: Gruszeczka, Sułów, Pracze, Postolin, Kaszowo, Milicz, Ruda Milicka i Grabownica. Na przystankach Milicz-Zamek, Milicz Wąskotorowy i Sułów eksponowane są wagony i lokomotywy. Wzdłuż
ścieżki stoją także tablice informacyjne o historii
kolejki, podkreślające charakter miejsca oraz jego
unikatowość.
Z myślą o pasjonatach ptaków powstała wieża obserwacyjna w Grabownicy Milickiej oraz
czatownie: przy stawie Słupickim, Gadzinowym Małym oraz Polnym.
Jest to najwyższa (13 m) wieża obserwacyjna umożliwiająca ornitologom, ale także turystom
obserwacje ptaków i podziwianie krajobrazu okolicy. Wieża usytuowana jest na południowym
brzegu stawu Grabownica. Jest to największy
akwen kompleksu
Stawno. Staw wygląda jak naturalne eutroficzne
jezioro z licznymi zatoczkami i wyspami trzcinowymi, o brzegach porośniętych miejscami olsem
czy szuwarem turzycowym. Te cechy sprawiają, że
występuje tu wiele gatunków ptaków. Można
wśród nich wymienić gęgawę, nurkującą kaczkę głowienkę czy zamieszkującą trzcinowiska zielonkę.

G

Fot: Łukasz Gościniak

Hala przy I LO w Miliczu
Trzy poziomy widokowe umożliwiają obserwacje
przyrody stawu, jak również ukazują szeroką panoramę okolicy.
Kolejną atrakcją dla turystów jest zalew. Rozpoczął swoje działanie 3 maja 2013 roku, kiedy to
w dniu Święta Konstytucji dokonano jego uroczystego otwarcia. Wybudowany został ze środków
z PO Ryby oraz PROW Małe Projekty. Obecnie jest
to znane już miejsce wypoczynku i aktywnej rekreacji. Znajdują się tutaj: wypożyczalnia kajaków
i rowerów wodnych, kąpielisko, piaszczysta plaża,
aleja spacerowa wokół zalewu, ogólnodostępne boiska do siatkówki, plac zabaw dla dzieci oraz Pierogarnia, w której serwowane są pyszne pierogi
z Doliny Baryczy. Nad zalewem odbywają się imprezy sportowe, rekreacyjne oraz koncerty lokalnych artystów.
Rzeka Barycz doskonale nadaje się do spływów dla mało wprawnych kajakarzy. Średni spadek nurtu liczy 0,035 proc. i należy do najmniej-

szych w Polsce. Dodatkowe popiętrzenie w wielu
miejscach jazami powoduje, że wody Baryczy toczą się wyjątkowo leniwie.Dla mieszkańców pobliskiego Wrocławia Barycz nadaje się na krótkie,
jedno- bądź dwudniowe spływy weekendowe.
Gmina Milicz to także idealne miejsce do uprawiania turystyki konnej. Płaskie tereny, piękne, bezpieczne i łatwe trasy. Infrastruktura w terenie rozwija się bardzo prężnie (powstają ogólnodostępne wiaty, stanice) oraz zagrody, w których można
uczyć się jazdy konnej. Wielu gospodarzy, zapalonych jeźdźców, organizuje rajdy i imprezy dla
miłośników koni, pracują także nad wytyczaniem
i oznakowaniem kolejnych ciekawych odcinków.
Przez gminę przebiega szlak konny, który łączy
najodleglejsze zakątki Doliny Baryczy w jedną dużą
pętlę.
Gmina Milicz konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę sportową. Efekt tych inwestycji to
dwie hale: przy SP 1, w której swoje mecze rozgrywają zarówno miejscowe siatkarki jak i siatkarze oraz nowo wybudowana sala przy SP 2 w Miliczu. Jest też boisko ze sztuczną nawierzchnią
i z nawierzchnią trawiastą, stadion lekkoatletyczny, trzy orliki oraz kryta pływalnia „Milicka Fala”.
Obiekt w gminie Milicz składa się z sześciu torów
o długości 25 metrów. Chętnym służą brodzik dla
dzieci do nauki pływania, zjeżdżalnia rurowa, sauna fińska i turecka.

Urząd
Miejski
w Miliczu

Lasy Doliny Baryczy

36

Fot: Jakub Wencek

ul. Trzebnicka 2
56-300 Milicz
tel. 71 38 40 004
e-mail: info@milicz.pl
www.milicz.pl
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GMINA STRONIE ŚLĄSKIE

Fot. Tomasz Gmerek

mina Stronie Śląskie położona jest we
wschodnich Sudetach, na pograniczu
polsko-czeskim i należy do powiatu
kłodzkiego w województwie dolnośląskim.
Urozmaicony górski krajobraz, rozległe lasy, położenie z dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych oraz gościnność mieszkańców czynią
okolice Stronia Śląskiego miejscem idealnym
dla aktywnego wypoczynku i rekreacji. Tutaj życie
ma inne tempo, oddycha się głębiej, myśli spokojniej.
Górski krajobraz i walory przyrodnicze okolicy chronione są w ramach Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. W sezonie wiosenno – jesiennym panują doskonałe warunki do uprawiania turystyki pie-

G

szej i rowerowej (kilkaset kilometrów oznakowanych
szlaków). Gęsta sieć rzek i strumieni, łowiska pstrąga (Kletno i Goszów), zalew w Starej Morawie
(z pełnym zapleczem rekreacyjnym) to dodatkowe
atrakcje na ciepłe dni. W sezonie zimowym na amatorów białego szaleństwa czekają liczne wyciągi narciarskie: Ośrodek Górski „Czarna Góra” – jeden
z najlepszych i największych w kraju ośrodków narciarskich, Stacja Narciarska „Kamienica” łącząca
miejscowości Kamienica i Bolesławów oraz spokojne stoki w Bielicach, Nowym Gierałtowie i Nowej Morawie oraz prawie 70 km oznakowanego
i ratrakowanego szlaku narciarstwa biegowego.
Każdy, kto lubi wypoczywać blisko przyrody
ulegnie urokowi Stronia Śląskiego i jego okolic. To

górski i leśny raj stworzony dla turystów kochających aktywny wypoczynek. Poznajcie urok Sudetów Wschodnich!

Urząd Miejski
w Stroniu
Śląskim
ul.Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811 77 11, 74 811 77 00
fax: 74 811 77 32
e-mail: gmina@stronie.pl
www.stronie.pl

MIASTO I GMINA STRZELIN
ostatnich latach strzeliński samorząd
mocno zainwestował w rozwój turystyki.
Zmodernizowano Ośrodek Wypoczynkowy Nad Stawami w Białym Kościele (owbialykosciol.pl), w którym oddano do
użytku nowoczesne domki i zaplecze, dużą plażę
i wypożyczalnię rowerów. Ośrodek to doskonała baza

W

Kopalnia granitu w Strzelinie

wypadowa dla rowerzystów, wędkarzy i turystów
zwiedzających Wzgórza Strzelińskie, na których powstają nowe ścieżki rowerowe tzw. singletracki. Malownicze leśne wzniesienia są idealne do organizacji wydarzeń sportowych takich jak np. Strzeliński
Maraton Rowerowy.
W samym Strzelinie samorząd sukcesywnie rewitalizuje Stare Miasto i rynkowe pierzeje, a w najbliższych latach powstanie tu nowy ratusz.
Gmina kusi też nowych inwestorów. Niedawno w Strzelinie ruszyła budowa zakładu produkującego meble, a od lat z powodzeniem rozwijają
się lokalne zakłady dużych międzynarodowych koncernów. To właśnie tutaj działa jedna z największych
kopalni granitu w Europie.
W Strzelinie nie zapomina się także o ochronie środowiska. Samorząd sukcesywnie kanalizuje kolejne sołectwa, a w mieście i gminie odbywają się liczne akcje ekologiczne.
Gmina jest otwarta na nowych mieszkańców
i oferuje niedrogie, atrakcyjnie położone działki budowlane. Sporo działek jest dostępnych np. w Białym Kościele, w którym działa wspomniany ośrodek wypoczynkowy. Aktualna oferta nieruchomości gminy Strzelin jest dostępna na stronie nieruchomosci.strzelin.pl.

Pomnik Strzelca i wieża ratuszowa

Urząd
Miasta i Gminy
w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 11
57-100 Strzelin
tel. 71 39 21 971
fax: 71 75 85 925
e-mail: umig@strzelin.pl
www.strzelin.pl
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WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Bydgoszcz
Grudziądz
Toruń
Włocławek

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

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

Siedziba wojewody: Bydgoszcz
Siedziba sejmiku: Toruń
Marszałek: Piotr Całbecki
Powierzchnia (2015): 17 971,34 km²
Liczba ludności: 2 077 775
Gęstość: 116 os./km²
Urbanizacja: 59 proc.
38

powiat toruński
powiat tucholski
powiat wąbrzeski
powiat włocławski
powiat żniński
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Stare Miasto w Toruniu
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MIASTO TORUŃ

Fot. Daniel Pach (2)

Toruńska starówka
latach 90., gdy w Polsce odradzał się
samorząd terytorialny, Toruń był pięknym, znanym z zabytków, pierników
i Kopernika miastem średniej wielkości. Ale – jak większość ówczesnych miejsc w kraju – stał przed wielkimi wyzwaniami związanymi
z odnowieniem i uzupełnieniem miejskiej infrastruktury. Symboliczne jest to, że pierwsze decyzje dotyczące miejskich inwestycji, podjęte przez
ówczesną Radę Miasta Torunia, dotyczyły strategicznych przedsięwzięć proekologicznych.
W 1998 roku zakończono budowę Miejskiej
Oczyszczalni Ścieków, w 2005 roku oddano to użytku południową obwodnicę miasta, a równolegle,
w ramach wieloletniego i wieloetapowego projektu,
ﬁnansowanego głównie ze środków przedakcesyjnych (PHARE, ISPA), skanalizowano wszystkie
toruńskie osiedla. Przy okazji w wielu miejscach
zostały wykonane inne prace zbrojeniowe, co pozwoliło miastu swobodniej planować kolejne
„nadziemne” inwestycje. Okres poprzedzający
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej był dla Torunia znakomitą szkołą pozyskiwania i rozliczania
środków zewnętrznych, co zaprocentowało w kolejnych latach, gdy strumień funduszy unijnych popłynął szerzej.
Drugim ważnym obszarem działań podjętych przez toruński samorząd były bez wątpienia starania o wpisanie zespołu staromiejskiego Torunia
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zakończone sukcesem w 1997 roku. Zdobycie tego
miana stało się dla Torunia ważnym impulsem dla
promocji i turystyki, ale też wyznaczyło na kolejne lata kierunki rozwoju wielu innych obszarów życia grodu Kopernika. Miastu z Listy UNESCO łatwiej było aplikować o dotacje na swoje przedsięwzięcia, zarówno te z obszaru kultury, jak i infrastrukturalne, służące ochronie środowiska i zabytkowego dziedzictwa. W kolejnych dekadach kluczowa stała się determinacja i skuteczność w szukaniu sojuszników i wszelkich możliwych źródeł ze-

W

40

Arena Toruń
Fot. Małgorzata Litwin

Pomnik Mikołaja Kopernika
wnętrznego wsparcia toruńskich projektów, czy to
z zakresu rewitalizacji, remontów i budowy nowych
dróg i obiektów, czy na tzw. projekty miękkie, dotyczące m.in. edukacji, aktywizacji zawodowej i bezrobocia.
Dzisiaj Toruń to jedno z najpiękniejszych i najszybciej rozwijających się miast w Polsce, które
przyciąga nie tylko blaskiem i klimatem odnowionej
starówki i renomą cenionego ośrodka akademickiego. Nowy most drogowy na Wiśle, zmodernizowana i rozbudowana sieć drogowa, hala sportowo-widowiskowa Arena Toruń i Centrum Kulturalno-

Kongresowe na Jordankach, w którym goszczą
gwiazdy światowego formatu, nowoczesna komunikacja tramwajowa i autobusowa, odnowione
szkoły i przedszkola, szybko rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa i usługowa – to wszystko sprawia, że miasto w ostatnich latach cieszy się rosnącym zainteresowaniem inwestorów polskich
i zagranicznych. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy ogłoszono w Toruniu rozpoczęcie pięciu bardzo dużych inwestycji, a miasto sprzedało 10 działek na łączną kwotę blisko 8 mln zł.
Toruń zachowuje jednak tak ceniony dzisiaj klimat slow life: niedużego, urokliwego miasta o kameralnej atmosferze, w którym dobrze się mieszka i odpoczywa, pełnego parków i skwerów, kawiarenek i restauracji, z atrakcyjną ofertą kulturalną i wysokim poziomem usług komunalnych. Dzięki temu regularnie plasuje się wysoko
w ogólnopolskich rankingach zadowolenia mieszkańców z życia w swoim mieście. Torunianie
mogą dziś uczestniczyć w różnych formach inicjowania i opiniowania miejskich projektów – począwszy od Rady Miasta, rad okręgów i corocznego
cyklu spotkań z prezydentem, poprzez udział w konsultacjach społecznych i kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, po aktywność w miejskich
mediach społecznościowych. W ten sposób w ciągu 30 lat idea samorządności terytorialnej zyskała tutaj swoją pełnię, a Toruń – jak głosi jego hasło promocyjne – porusza.

Urząd
Miasta
Torunia

ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. 56 611 87 77
fax: 56 622 16 70
pium5@um.torun.pl
www.torun.pl

POD NASZYMI
SKRZYDŁAMI

www.alfagroup.com.pl
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WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
POWIATY:
powiat bialski
powiat biłgorajski
powiat chełmski
powiat hrubieszowski
powiat janowski
powiat krasnostawski
powiat kraśnicki
powiat lubartowski
powiat lubelski
powiat łęczyński
powiat łukowski
powiat opolski (lubelski)
powiat parczewski
powiat puławski
powiat radzyński
powiat rycki
powiat świdnicki
powiat tomaszowski
powiat włodawski
powiat zamojski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Biała Podlaska
Chełm
Lublin
Zamość

Siedziba wojewody i sejmiku: Lublin
Marszałek: Jarosław Stawiarski
Powierzchnia (2015): 25 122,46 km²
Liczba ludności: 2 126 317
Gęstość: 84,6 os./km²
Urbanizacja: 46,2 proc.
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Rynek w Lublinie
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POWIAT LUBARTOWSKI

Dolina rzeki Wieprz w gminie Lubartów
ołożony jest w północnej części województwa lubelskiego i jest jednym z większych jego powiatów. Zajmuje powierzchnię 1.290 km² i zamieszkiwany jest
przez nieco ponad 89 tys. mieszkańców. Graniczy
z powiatami: łukowskim, radzyńskim, parczewskim,
łęczyńskim, lubelskim, puławskim oraz ryckim. Lubartów – siedziba władz powiatowych – oddalony jest o 162 km od Warszawy i o 26 km od stolicy województwa – Lublina. Terytorialnie powiat
obejmuje 13 gmin, w tym 10 to gminy wiejskie –
Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubartów,
Michów, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki i Uścimów
oraz 2 gminy miejsko-wiejskie – Kock i Ostrów Lubelski, a także 1 gminę miejską – Lubartów.
W ostatnich latach powiat lubartowski wykazuje dynamiczne tempo rozwoju gospodarczego.
W Lubartowie powstała Specjalna Podstrefa
Ekonomiczna EURO Park Mielec, obejmująca blisko 20 ha gruntów, w której firmy rozwijają swoją działalność na preferencyjnych warunkach. Dużym atutem powiatu jest korzystna lokalizacja blisko Lublina, ważnego ośrodka naukowego, przy
drodze krajowej nr 19 (Lublin-Białystok), a także dobrze rozwinięta i systematycznie modernizowana sieć dróg i budowana nowa sieć ścieżek
rowerowych.

P

Powiat dysponuje dużym potencjałem dobrze
wykształconej młodzieży, która kształci się w kilkunastu zawodach i kierunkach w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. W latach 2018 i 2019
dwie największe szkoły prowadzone przez samorząd
powiatowy brały udział w projektach finansowanych
ze środków Unii Europejskiej. Uczniowie korzystają ze zmodernizowanej bazy dydaktycznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu
Szkół nr 2 w Lubartowie, Zespołu Szkół w Kocku
i Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.
Ziemia Lubartowska to rozległa równina, przez
którą przepływa rzeka Wieprz, gdzie odnaleźć
można wiele niesamowitych miejsc i obiektów nie
do końca jeszcze odkrytych, ale na pewno wartych
odwiedzenia. Czyste i ekologiczne tereny powiatu, piękne kompleksy leśne, rzeki i jeziora stwarzają
doskonałe warunki do rekreacji i wypoczynku. Dolina rzeki Wieprz bogata jest w liczne starorzecza,
które nadają jej wyjątkowo malowniczy charakter.
Na terenie powiatu znajduje się Kozłowiecki Park
Krajobrazowy, przez który przebiega sieć ścieżek
rowerowych. Prowadzą one do najciekawszych
miejsc kompleksu Lasów Kozłowieckich, takich jak
rezerwat Kozie Góry, Osada Stary Tartak, stawy Wzory. Zróżnicowane i czyste środowisko naturalne stwarza korzystne warunki dla rozwoju sektora żywno-

ści ekologicznej, produkcji biopaliw oraz energii
na bazie biomasy. Na terenie gminy Michów i Abramów znajduje się farma wiatrowa składająca się
z 16 turbin wiatrowych o łącznej mocy 50 MW.
Na szczególną uwagę zasługują pałace, dwory oraz kościoły, m.in. znany w całej Europie zespół pałacowo-parkowy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, równie piękny Pałac Sanguszków w Lubartowie czy Jabłonowskich w Kocku i Samoklęskach. Miłośników sztuki sakralnej przyciągnie do
Lubartowa piękne barokowe sanktuarium św. Anny
wraz z muzeum parafialnym, a w okolicznych miejscowościach zabytkowe świątynie i malownicze kapliczki.
Powiat lubartowski może pochwalić się ciekawą
i bogatą historią. Przez Ziemię Lubartowską wielokrotnie prowadziły szlaki walk m.in. 27. Wołyńskiej
Dywizji Piechoty Armii Krajowej, bitew i potyczek,
stąd na jej terenie znajdują się mogiły żołnierzy różnych narodowości, cmentarze wojenne i pamiątkowe
krzyże. Miasto Kock, położone w północnej części
powiatu, zapisało się na kartach historii jako miejsce ostatniej bitwy kampanii wrześniowej 1939 roku,
prowadzonej przez SGO „Polesie”, dowodzoną
przez gen. bryg. Franciszka Kleeberga.
Powiat lubartowski zadziwia bogactwem i różnorodnością kultury ludowej. W gminach aktywnie działają coraz liczniejsze koła gospodyń wiejskich, twórcy sztuki ludowej, funkcjonują zespoły śpiewacze i kapele ludowe. Bogactwo kulturowe pielęgnowane jest w regionalnych izbach pamięci i galeriach sztuki ludowej.

Starostwo
Powiatowe
w Lubartowie

Pałac Sanguszków – siedziba Starostwa Powiatowego w Lubartowie
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ul. Juliusza Słowackiego 8
21-100 Lubartów
tel. 81 855 28 65
fax: 81 854 33 24
e-mail: starostwo@powiatlubartowski.pl
www.powiatlubartowski.pl
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POWIAT ZAMOJSKI

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie

owiat zamojski jest jednym z największych
powiatów województwa lubelskiego. Zajmuje trzecie miejsce z obszarem 1870,29
km2. Położony jest w południowej części
województwa, na granicy trzech regionów geograﬁcznych: Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Zachodniowołyńskiej oraz Roztocza. Ludność powiatu zamojskiego wynosi ok. 108 tys. osób i wykazuje lekką tendencję spadkową. W powiecie działalność
prowadzi ok. 6625 podmiotów gospodarczych, najwięcej w handlu i naprawach, w przemyśle, budownictwie, transporcie, logistyce oraz turystyce
i usługach.
Dobre warunki glebowe sprawiają, że powiat
w przeważającej części jest terenem rolniczym i leśnym. Na ogólną ilość gruntów rolnych 187.029 ha
użytki rolne zajmują 135.424 ha, czyli 72,40 proc.
ogólnej powierzchni. Największy udział mają
grunty orne, lasy, łąki, pastwiska oraz sady. Lesi-
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Fot. J. Cabaj (2)

stość powiatu wynosi ok. 23,30 proc. Tereny leśne wraz z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Krasnobrodzkim, Szczebrzeszyńskim i Skierbieszowskim Parkiem Krajobrazowym są skarbnicą przyrody powiatu zamojskiego.
Ukształtowanie terenu, krajobraz, warunki klimatyczne, unikalna flora i fauna, zabytki historyczne,
sakralne i dworskie oraz ludowe, a także bogactwo
lasów i parków, zbiorniki wodne, szlaki turystyczne, obiekty hotelowo-wypoczynkowe m.in. w Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie, Sanatorium w Krasnobrodzie stanowią doskonałą bazę turystyczną, rekreacyjną, wypoczynkową i uzdrowiskową.
Na terenie powiatu znajdują się liczne cenne
i warte poznania zabytki architektoniczne reprezentujące różne okresy i style w sztuce. Są to przede
wszystkim zespoły pałacowo-parkowe, dworskie, folwarczne, obiekty architektury sakralnej i sztuki ludowej.
Do interesujących i najwartościowszych należą:

Fot. Paweł Marczakowski

• Zwierzyniec – leśna rezydencja rodziny Zamoyskich, zespół zwany „Pałacem Plenipotenta”
(obecnie siedziba dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego) wraz z otoczeniem, Zespół Zarządu
Ordynacji Zamoyskiej (obecnie siedziba Zespołu
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska), w tym
cztery oficyny murowane, założenie zieleni i układu wodnego, kościół pw. św. Jana Nepomucena
tzw. „na wodzie” oraz XIX-wieczny budynek główny i portiernia browaru.
• Klemensów – gm. Sułów, pałac Zamoyskich
z XVII w. wraz z zespołem pałacowo-parkowym (128
ha parku), dawną oranżerią, obiektami: maneżem,
elektrownią, tzw. „białą oficyną”, dawnym zespołem folwarcznym.
• Krasnobród – barokowy zespół klasztorny o. Dominikanów, sanktuarium Maryjne z cudownym wizerunkiem Maryi Krasnobrodzkiej, aleja prowadząca
od zespołu klasztornego do kaplicy „na wodzie”,
zespół pałacowo-parkowy Leszczyńskich wraz
z drewnianą rządcówką, wieżą ciśnień, galerią
(obecnie Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im.
J. Korczaka).
• Radecznica – zespół klasztorny o. Bernardynów
z kościołem par. pw. św. Antoniego Padewskiego,
klasztorem, rozległym parkiem, cmentarzem i kaplicą św. Antoniego „na wodzie”.
• Szczebrzeszyn – układ urbanistyczny miasta
w obrębie dawnych obwarowań, ze wzgórzem
zamkowym, cmentarzami katolickim i żydowskim
oraz cerkwią, synagogą (obecnie MDK), zespołem
klasztornym oo. Franciszkanów (obecnie szpital).
• Łabunie – zespół pałacowy z dwiema oficynami murowanymi.
• Łabuńki – zespół pałacowo-parkowy (obecnie
siedziba Hospicjum Santa Galla).
Ponadto na uwagę zasługują:
• zespoły pałacowo-parkowe w: Niewirkowie
(gm. Miączyn), Ruskich Piaskach (gm. Nielisz); Sitnie – obecnie siedziba LODR;
• zespoły dworskie i folwarczne w: Adamowie, Szystowicach, gm. Grabowiec: Stawie Naokowskim
i Ujazdowie, gm. Nielisz: Jarosławcu, gm. Sitno:
Łaziskach, gm. Skierbieszów: Udrycze, gm. Stary
Zamość: Bortatycze i Zawada gm. Zamość;
• zespoły klasztorne w: Krasnobrodzie, Radecznicy
i Szczebrzeszynie oraz liczne zabytkowe obiekty sakralne prawie w każdej z gmin powiatu;
• młyn wodny z początku XX wieku w Bondyrzu.

Starostwo
Powiatowe
w Zamościu

Pejzaż w okolicy Topólczy

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu

ul.Przemysłowa 4
22-400 Zamość
tel. 84 530 09 11, 84 530 09 12
fax: 84 530 09 86
e-mail:starostwo@powiatzamojski.pl
www.powiatzamojski.pl
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MIASTO WŁODAWA

Rzeka Bug, nad którą leży Włodawa jest bodaj ostatnią dziką rzeką w Europie
anim słońce zajrzy w okna mieszkańcom
wielkich metropolii w Niemczech czy Francji, najpierw wschodzi we Włodawie nad Bugiem.
Włodawa to 13-tysięczne miasteczko leżące
we wschodniej Polsce u styku trzech granic: Polski, Białorusi i Ukrainy. Turyści odwiedzający
Włodawę podkreślają, że ma ona swój wyjątkowy
wielokulturowy klimat, niespotykany w innych
częściach naszego kraju. Najbardziej prestiżową rekomendacją do wizyty we Włodawie jest fakt, że znalazła się ona na liście ośmiu polskich miasteczek,
które trzeba odwiedzić, według magazynu National Geographic.
Samorząd miasta Włodawa, na którego czele stoi burmistrz Wiesław Muszyński, realizuje wiele działań i inwestycji podnoszących standardy miasta. Jednym z wielu działań było utworzenie samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia, reaktywacja
włodawskiego kina oraz sztandarowych imprez
w mieście, które z roku na rok przyciągają coraz
większą rzeszę turystów.
Niewątpliwym sukcesem włodawskiego samorządu jest uzyskanie rekordowego w historii mia-

Z

Dzięki festiwalowi Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem Włodawa zmienia
się w stolicę światowego folkloru
sta dofinansowania ze środków unijnych. Pozyskane
pieniądze – 14 000 000 zł – zostaną przeznaczone na rewitalizację zabytkowego centrum Włodawy. Do tej kwoty należy dodać niemal milion z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ulicy Ry-

nek. Inną ważną inwestycją, której realizacja niebawem się rozpocznie, jest budowa Promenady
Nadbużańskiej. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 nad rzeką Włodawka powstanie trakt turystyczny.
Na uwagę zasługuje również wyjątkowa dbałość włodawskiego samorządu o środowisko.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad
1.800.000 zł z RPO WL stare oświetlenie uliczne
w mieście wymieniono na popularne LED-y. W ramach zakończonej inwestycji na blisko czterystu
prywatnych posesjach zamontowano kolektory
słoneczne. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu
z RPO WL w wysokości 309.4261,07 zł.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości to kolejny priorytet burmistrza Wiesława Muszyńskiego.
W 2017 roku powołano Włodawską Radę Biznesu.
Od ponad roku funkcjonuje Włodawska Podstrefa
Ekonomiczna. Włodawa jest też partnerem forum
Gospodarczego „Welconomy Forum in Toruń”. Konsekwencja w działaniu przyniosła już pierwsze rezultaty. Firma KH Kipper Sp. z o.o. specjalizująca
się w produkcji zabudowy pojazdów ciężarowych
uruchomiła linię technologiczną we Włodawie.
Włodawski samorząd śmiało można uznać za
specjalistę w dziedzinie dialogu i współpracy. Aby
głos wszystkich mieszkańców miasta był w należyty sposób wyartykułowany, oprócz wspomnianej
Włodawskiej Rady Biznesu, powołano również Włodawską Radę Seniorów i Młodzieżową Radę Miejską, które są organami doradczymi burmistrza Włodawy. O dobrej współpracy z okolicznymi samorządami, władzami województwa, a nawet instytucjami rządowymi najlepiej świadczą pozyskiwane
środki na inwestycje. To małe nadbużańskie miasteczko jest również coraz bardziej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej. W gronie partnerów zagranicznych Włodawy znajdują się samorządy
z Ukrainy i Białorusi, dzięki czemu możliwe jest pozyskiwanie środków transgranicznych PL-BY-UA.
Miastem partnerskim Włodawy jest również izraelskie miasto Kiriat Motzkin, gdzie żyją potomkowie wyznawców judaizmu zamieszkujących Włodawę przed II wojną światową.
Na przestrzeni lat widać ogromną przemianę
Włodawy. Jeśli tylko miasto pozostanie na wyznaczonym kursie, ma ogromne szanse na powrót
do dawnej świetności.

Urząd
Miejski
we Włodawie

Powstanie samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie stworzyło nowe
możliwości kształcenia dzieci i młodzieży
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al.J.Piłsudskiego 41
22-200 Włodawa
tel. 82 57 21 444
fax. 82 57 22 454
e-mail: info@wlodawa.eu
www.wlodawa.eu
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GMINA BORKI
Sportowej Polski, Gmina na 6, Wójt 30-lecia
Wolności RP, Gmina Przyjazna Seniorom, Business
Excellence.
Pokaźne zaplecze oświatowe tworzą: Zespół
Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, dwa zespoły
placówek oświatowych oraz trzy szkoły podstawowe.
Działalność kulturalna jest skoncentrowana
w szkołach oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej.
GOKiS prowadzi zespoły śpiewaczo-teatralne,
młodzieżową grupę teatralną oraz dziecięcą grupę tańca ludowego. Imprezy kulturalne, które na stałe wpisały się w regionalny kalendarz imprez to m.in.
Spotkania z Pieśnią i Tradycją Wielkopostną, Spotkania z Pieśnią i Tradycją Weselną, Spotkania Te-

Dożynki w roku 2018
mina znajduje się na północy województwa lubelskiego w powiecie radzyńskim. Przebiega tędy droga krajowa
DK19, a w przyszłości – będąca w budowie – Via Carpatia, która połączy Północ z Południem Europy.
Chociaż gmina jest dość młoda (została powołana 1 stycznia 1973 roku), to odległa przeszłość
jest tu widoczna. W Borkach znajduje się zabytkowy
pałac z XIX wieku z elementami przyległego parku i stawami rybnymi po Marii i Zygmuncie Jaźwińskich. Zachował się też zabytkowy murowany
młyn wodny na rzece Bystrzyca, a wzdłuż drogi prowadzącej z parku do młyna – czworaki dworskie.
W Woli Osowińskiej zobaczymy pałac z XIX wieku oraz park z przełomu XIX i XX wieku.
Walorem gminy Borki jest przyroda. Rozpościera się tu faunistyczny rezerwat przyrody Czapliniec, utworzony w 1968 roku w celu ochrony kolonii lęgowej czapli siwej. Część zwartego krajobrazu leśnego jest włączona do Obszaru Chronionego Krajobrazu Annówka. Dolina Tyśmienicy z cennymi dla Europy gatunkami ptaków podlega programowi NATURA 2000. Wartość przyrodniczą krajobrazu gminy podnosi bogactwo siedlisk (okre-

G

Stara Wieś – rozbudowa infrastruktury
dla najmłodszych

Stara Wieś – rozbudowa infrastruktury sportowej
sowo zalewanych łąk), starorzecza i torfianki, a także duża różnorodność gatunkowa flory i fauny.
Na tle pomników przeszłości i urokliwej przyrody toczy się aktywne i nowoczesne życie samorządowe, zwłaszcza od roku 2014, kiedy w wyborach samorządowych lokalna społeczność wybrała na wójta młodego, bardzo dobrze wykształconego mjra Radosława Sałatę z doświadczeniem
w strukturach NATO. Nowy wójt skoncentrował się
na pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych dla gminy, dzięki czemu jakość życia mieszkańców stale
się podnosi. W ostatnich latach powstały przydomowe oczyszczalnie ścieków i instalacje solarne,
prężnie działają dwa kluby seniora i inne organizacje społeczne. Pozyskano środki na modernizację i utworzenie przedszkoli z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i bogatą ofertą zajęć dla maluchów. Zostanie także zrewitalizowany spory obszar gminy (m.in. tereny rekreacyjne w Borkach
i Woli Osowińskiej). Dynamiczny rozwój samorządu
został dostrzeżony i uhonorowany laurami takimi
jak: Przyjazny Urząd (dwukrotnie), Laur Społecznego Zaufania, Perły Samorządu, Gmina Prośrodowiskowa i Przyjazna Mieszkańcom, Samorządowy
Lider Edukacji, Human Stand Strażaka, Pasjonat

atrów Wiejskich Teatr w Opłotkach, Jesienne Spotkania z Folklorem Dokopiny.
W gminie działa Muzeum Regionalne, Izba Regionalna oraz Biblioteka Publiczna w Borkach z filią w Woli Osowińskiej. Ciekawostką jest, że w gminie Borki wychowywał się płk pil. Zdzisław Krasnodębski – pierwszy dowódca Dywizjonu 303, który wsławił się w słynnej bitwie o Anglię.
Gmina Borki z pewnością zaspokoi oczekiwania
koneserów dobrej kuchni. Posmakują woleńskich
kartoflaków wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Niezapomnianych wrażeń dostarczą również podcos oraz bigos z czerwonych buraków.

Urząd Gminy
Borki
ul. Wojska Polskiego 41
21-345 Borki
tel. 81 857 42 08
e-mail: borki@gminaborki.pl
www.gminaborki.pl
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GMINA ŁASZCZÓW
mina Łaszczów położona jest we
wschodniej części powiatu tomaszowskiego, w centralnej części Grzędy Sokalskiej. Na jej terenie stykają się dwie krainy geograﬁczne:
Roztocze i Wyżyna Lubelska. Obecnie jest
to gmina wiejsko-miejska. 1 stycznia 2010
roku miejscowości Łaszczów ponownie
został nadany status miasta. Nadanie praw
miejskich było aktem sprawiedliwości
dziejowej, w związku z odebraniem ich ukazem carskim w 1869 roku w odwecie za
udział mieszkańców w powstaniu styczniowym.
Rolniczy charakter oraz ograniczony zakres uciążliwych inwestycji przemysłowych powodują, że środowisko przyrodnicze jest czyste.
Jego głównymi atutami są wysokie walory krajobrazowe, wiążące się z obecnością lasów, wód powierzchniowych oraz urozmaicona rzeźba. Na terenie gminy występuje rezerwat przyrody „Skarpa
Dobużańska” z roślinnością kserotermiczną oraz
„Las Lipowy w Uroczysku Bukowiec”. Pomiędzy rezerwatami znajduje się użytek ekologiczny „Stawy
Łaszczowieckie”. Szczególne walory przyrodnicze
koncentrują się w dolinie rzeczki Huczwy. Na te-
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Panorama centrum Łaszczowa

fiorów i brokułów. Jedna z miejscowości
– Steniatyn – wyróżnia się występowaniem
dużej ilości sadów. Gospodarstwa rolne
z terenu gminy bywają wyróżniane w konkursach, nawet na poziomie wojewódzkim.
Zaplecze surowców umożliwia dobre prosperowanie firmom zajmującym się przetwórstwem owoców i warzyw, skupu zbóż,
przetwórstwem drewna czy słomy. Łącznie na terenie gminy działa ok. 200 podmiotów gospodarczych. Jest to również
miejsce, gdzie prężnie działają koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne (w tym 2 wpisane do KSRG) oraz stowarzyszenia.

renie występują również pomniki przyrody: sosna
czarna, lipy, buki i dęby, a także przykłady dziedzictwa historycznego i kulturowego, m.in. zespół
kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie; zespół pałacowy (dawny klasztor jezuitów);
synagoga; zespół kościoła pw. N.M.P. i Św. Stanisława w Nabrożu (sanktuarium); zespół dworski
w Nadolcach i w Dobużku oraz kamienne kolumny i przydrożne figury.
Prężnie rozwija się działalność rolnicza, skupiająca się w znacznym stopniu na uprawie kala-

Urząd
Miejski
w Łaszczowie
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów
tel. 84 661 15 05
84 661 15 34
sekretariat@laszczow.pl
www.laszczow.pl

GMINA SZCZEBRZESZYN
jącego na skrzypcach, jedna jest umieszczona przy
Urzędzie Miejskim, druga – przy źródełku, naprzeciwko Młyna Ordynacji Zamojskich. Bogaty zespół
renesansowej architektury sakralnej i ciekawa zabudowa miejska to duże atuty turystyczne.

Zabytki Szczebrzeszyna:
Kościół św. Mikołaja w Szczebrzeszynie
zczebrzeszyn położony jest na skraju malowniczej doliny rzeki Wieprz w zachodniej części Roztocza w powiecie zamojskim. Miasto jest oddalone od Zamościa
o 22 km, a od Lublina – o 85 km. W miasteczku
i gminie zamieszkuje 10.900 osób.
Szczebrzeszyn posiada prawa miejskie od 1352
roku (nadane przez Kazimierza Wielkiego). Szczebrzeszyn to miasto wielokulturowe, ścierały się tutaj różne kultury i religie: katolicka, żydowska, kalwińska.
Miasto jest znane z wiersza Jana Brzechwy:
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie
i Szczebrzeszyn z tego słynie”. Dlatego tez w Szczebrzeszynie umieszczono dwie rzeźby chrząszcza gra-

S
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– Kościół św. Mikołaja Biskupa – rzymskokatolicki
kościół parafialny, wybudowany w latach 1610–
1620, z bramą i dzwonnicą z elementami renesansu.
– Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XVII wieku – barokowy, budynki poklasztorne zajmuje szpital miejski w kościele do chwili obecnej odprawiane
są msze.
– Młyn Ordynacki Zamojskich – wybudowany na
początku XX wieku (w tej chwili w prywatnych rękach).
– Cmentarz żydowski z XVI–XVII wieku (Kirkut) zajmuje powierzchnię 1,8 ha, został poważnie zniszczony podczas II wojny światowej, zachowało się
około 400 macew. Jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce.
– Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy – cerkiew prawosławna z drugiej połowy XVI wieku, jest najstarszym obiektem sakralnym będącym
w posiadaniu polskiego Kościoła Prawosławnego.

Główna synagoga gminy żydowskiej
–Synagoga z XVII wieku, obecnie Miejski Dom Kultury, punkt informacji turystycznej.
– Ratusz Miejski z 1840 roku, siedziba władz miejskich.

Urząd
Gminy
Szczebrzeszyn
Plac Tadeusza Kościuszki 1
22-460 Szczebrzeszyn
tel. 84 682 10 95
fax: 84 682 10 30
e-mail:um@szczebrzeszyn.pl
www.szczebrzeszyn.pl
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MIASTO REJOWIEC FABRYCZNY

Rynek Miejski – przebudowa kompozycji funkcjonalno-przestrzennej
terenu przy zbiegu ulic Lubelskiej i Hirszfelda
ejowiec Fabryczny to jedyne, obok Chełma, miasto w powiecie chełmskim, położone w południowo-wschodniej części
województwa lubelskiego. Leży niedaleko granicy z Ukrainą – 50 km na wschód od Lublina i ok. 20 km na zachód od Chełma. Od zachodu
i północy miasto graniczy z gminą Rejowiec Fabryczny, natomiast od południa i wschodu z gminą Rejowiec. Według podziału ﬁzycznogeograﬁcznego Polski (J. Kondracki, 1988 r.) miasto Rejowiec Fabryczny leży w zasięgu obszaru Pagórów
Chełmskich, wchodzących w skład makroregionu
Polesie Wołyńskie. W Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych znajduje się północny fragment obszaru miasta, leżący w Pawłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Obszar ten rozciąga
się na północ od granicy miasta i biegnie w kierunku zachodnim, obejmując dolinę rzeki Wieprz.
Przez dolinę rzeki Pawłowski Obszar Chronionego
Krajobrazu styka się z Nadwieprzańskim Parkiem
Krajobrazowym na północy i Grabowiecko-Strzeleckim Obszarem Chronionego Krajobrazu na południu.
Obszar miasta, o powierzchni 14 km kw., przecina równoleżnikowo linia kolejowa i droga mię-
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Beczki ze spółdzielni Pawłowianka

IX Spartakiada Przedszkolaka „Sport to radość i zdrowie”

dzyregionalna w kierunku wschód - północny zachód, dzieląc miasto na dwie części: południową
- o charakterze rolniczym, położoną na glebach
o dużej przydatności dla rolnictwa oraz północną,
skupiającą główne punkty usługowe miasta i zabudowę mieszkaniową. Jest to obszar o słabszych
bonitacyjnie glebach, z rezerwą terenową na inwestycje i pod budownictwo mieszkaniowe. Liczba mieszkańców Rejowca Fabrycznego wynosi
obecnie 5 tys. osób.
Miasto położone jest na ważnym szlaku kolejowym, wiodącym z Warszawy przez Lublin,
Chełm, aż do granicy państwa w Dorohusku.
Szlak skomponowany jest z szerokotorową linią
z Jagodina (Ukraina) do Zawadówki. Co więcej, Rejowiec Fabryczny położony jest w niewielkiej odległości (8 km) od drogi krajowej S12 WarszawaLublin-Dorohusk. Lokalizacja miasta pozwala wiązać przyszłość z aktywizacją współpracy transgranicznej i wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą oraz innymi państwami Wspólnoty Niepodległych Państw.
Miejscowości znajdujące się na terenie gmin
ościennych mają charakter rolniczy. Przyległe do
miasta tereny są bogato zalesione. Istnieją tu również stawy hodowlane. Stwarza to warunki do podejmowania działalności
związanej z przetwórstwem rolno-spożywczym oraz hodowlą i przetwórstwem ryb słodkowodnych. Zalesione
obszary wiejskie oraz występowanie
zbiorników wodnych to także elementy sprzyjające rozwojowi agroturystyki
i wypoczynku, z dala od miejskiego
zgiełku.
Samorząd Rejowca Fabrycznego
wielką wagę przykłada do pielęgnowania dziedzictwa kulturowego ziemi, po
której stąpał Mikołaj Rej. Dlatego
wspieramy działalność firm rodzinnych, reaktywujących te tradycyjne,

uznawane za ginące, zawody – bednarstwo i garncarstwo.
Rejowiec Fabryczny pełni funkcję lokalnego
centrum przedsiębiorczości, handlu i usług społecznych. Jest miastem położonym w regionie
o silnych tradycjach rzemieślniczych – w całej Polsce znane są wytwarzane od ponad 200 lat w pobliskim Pawłowie, wyroby garncarskie. Pawłów był
kiedyś także siedzibą uznanej spółdzielni bednarskiej „Pawłowianka”. Współpracując z samorządem
miasta, Pawłowianka pokazuje swoje produkty na
międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych targach i wystawach, promując jednocześnie
rodzimy Rejowiec Fabryczny. Wspólnie z Pracownią
Garncarską CERAMIT z Pawłowa, Ziemię Rejowiecką
reprezentowano m.in. na Międzynarodowych Targach Poznańskich – Festiwal Przedmiotów Artystycznych 2004 czy Międzynarodowych Targach
Rolniczo-Ogrodniczych Horti Expo 2005.
Miasto, które od początku swojego istnienia
silnie związane, a nawet uzależnione jest od Cementowni, miało pierwotnie charakter przemysłowo-rolniczy. Następujące od początku lat 90.
przemiany ustrojowo-gospodarcze, w powiązaniu
z lokalnymi uwarunkowaniami, doprowadziły do
marginalizacji znaczenia rolnictwa oraz szybkiego
rozwoju sfery handlu i usług. Od 1991 r. zanotowano ponad dwukrotny wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą.

Urząd Miasta
Rejowiec
Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 566 32 77
fax: 82 566 47 28
e-mail: info@rejowiec.pl
www.rejowiec.pl
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GMINA KRASNYSTAW
ostatnich 30 latach gmina Krasnystaw
dokonała wielu ważnych dla mieszkańców działań inwestycyjnych.
– Gmina to przede wszystkim mieszkańcy, to dla nich realizuje się działania, które generują rozwój, nowe miejsca pracy, tworzą dobry
klimat do inwestowania dla przedsiębiorców.
Nowe inwestycje w infrastrukturę drogową, oświatową, sportową, kulturalną mają na celu zaspokajanie potrzeb w pierwszej kolejności, a w drugiej
powinny być bodźcem do inicjatyw oddolnych
– mówi obecna wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.
W ostatnim roku gmina podjęła inwestycje
w zakresie odnawialnych źródeł energii, które
w istotny sposób zmieniły system zaopatrzenia
w ciepłą wodę 415 gospodarstw domowych. Wartość
tego działania to kwota ponad 4 mln 640 tys. zł. Drugim ważnym projektem energetycznym jest trwająca termomodernizacja dwóch obiektów oświatowych, która polepszy warunki nauki najmłodszym
mieszkańcom naszej gminy. Montaż ogniw fotowoltaicznych jest działaniem zarówno ekologicznym, jak i ekonomicznym, który zwróci się w przyszłości.
W bieżącym roku gminie udało się rozpocząć
ważny projekt polegający na utworzeniu pierwszego
w gminie żłobka. Jego realizację zaplanowano na
lata 2019–2021. Środki na to zadanie pozyskano
z programu regionalnego RPO WL współfinansowanego ze środków EFS Działania Miękkie.
– Pisząc ten projekt nie byliśmy pewni, czy w terenie wiejskim zbierzemy wystarczająco dużą grupę dzieci. Zdaję sobie sprawę, że zawsze przed napisaniem wniosku robi się rozeznanie potrzeb. Jednak, jak pokazuje życie, nigdy to, co jest na początku drogi projektu, nie odpowiada zakończeniu.
Szczęśliwie zdobyliśmy fundusze na realizację tego
działania, mamy dzieci, które chętnie przychodzą
do placówki i rodziców, którzy mogą realizować się

W

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej
zawodowo, ponieważ wiedzą, że ich pociechy są
w bezpiecznym i przyjaznym miejscu – podkreśla
wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.
Kolejne projekty zrealizowane w tym roku dotyczą infrastruktury drogowej. Z sukcesem zrealizowano projekty w zakresie dróg gminnych w ramach programu rządowego FDS. Wartość zadania
„Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz” wynosiła 1 mln 571 tys. zł.
Kolejną inwestycją drogową, na którą udało się zdobyć środki w ramach PROW to przebudowa drogi
w Krupcu i Wincentowie. Inwestycję będziemy realizować w kolejnych latach 2020–2021. Wartość
tego zadania to 1 mln 484 tys. zł. Mniejszą inwestycją zrealizowaną ze środków FOGR była realizacja drogi w miejscowości Stężyca Kolonia (wartość inwestycji to 239 tys. zł).
Największym i najtrudniejszym wyzwaniem infrastrukturalnym – zarówno w tym roku, jak i w najbliższych kilku latach – będzie wsparcie finanso-

we udzielone urzędowi marszałkowskiemu województwa lubelskiego do drogi wojewódzkiej nr 842.
Będzie to stanowić duży koszt i ogromne wyzwanie finansowe dla takiej gminy jak Krasnystaw, ale
inwestycja jest niezbędna. Stan tej drogi nie jest
dobrą wizytówką ani dla gminy, a tym bardziej dla
marszałka województwa lubelskiego, mając na uwadze fakt, iż drogą 842 dojeżdżamy do Stadniny Koni
Arabskich w Białce, gdzie każdego roku w czerwcu odbywają się wiosenne pokazy koni arabskich
dla gości z Polski i zagranicy.
– Samorządy stoją przed trudnymi zadaniami, które łatwiej realizuje się wspólnie niż pojedynczo. Wójt powinien mieć oparcie nie tylko
w mieszkańcach, instytucjach nadrzędnych, ale też
w radzie. Samorząd powinien być jednością
w działaniu. Jeżeli występuje dysonans, to nie służy on rozwojowi samorządu – mówi wójt gminy
Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. –Brak wizji rozwoju lub odwagi w podejmowaniu trudnych
decyzji będzie skutkował stagnacją samorządu.
Uważam, iż tylko we wspólnym działaniu należy upatrywać sukces każdego samorządu. Brak wspólnej polityki rozwoju w samorządzie najczęściej skutkuje pojedynczymi działaniami ze strony organu
wykonawczego czy uchwałodawczego, które jednak nie kreują spójnej polityki rozwoju – dodaje
wójt.

Urząd
Gminy
Krasnystaw

Most na rzece Wieprz w Stężycy Nadwieprzańskiej
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ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
tel. 82 576 37 53, 82 576 14 32
fax: 82 576 30 46
e-mail: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
www.krasnystaw.ug.gov.pl
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
POWIATY:
powiat gorzowski
powiat krośnieński
(krosno odrzańskie)
powiat międzyrzecki
powiat nowosolski
powiat słubicki
powiat strzelecko-drezdenecki
powiat sulęciński
powiat świebodziński
powiat wschowski
powiat zielonogórski
powiat żagański
powiat żarski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Gorzów Wielkopolski
Zielona Góra

Siedziba sejmiku: Zielona Góra
Marszałek: Elżbieta Anna Polak
Powierzchnia (2017): 13 987,93 km²
Liczba ludności: 1 014 548
Gęstość: 73 os./km²
Urbanizacja: 64,89 proc.
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Uprawa winorośli w okolicy Zielonej Góry

GMINA KARGOWA

Ratusz od strony południowej

Teren rekreacyjny nad Jeziorem Wojnowskim

Mediateka

mina Kargowa to miejsce o ciekawej historii, bogatej turystyce, prężnej gospodarce, położone we wschodniej części
województwa lubuskiego w sąsiedztwie
szlaków komunikacyjnych A2 i S3 i zaledwie 18 km
od portu lotniczego Zielona Góra - Babimost. Szeroko rozwinięta infrastruktura techniczna sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej i rolniczej. Zachętą dla nowych przedsiębiorców są zwolnienia
z podatku od nieruchomości. Obecnie na terenie
naszej gminy działa ponad 430 ﬁrm, które są motorem napędowym kargowskiej gospodarki i miejscem pracy dla mieszkańców.
Urozmaicona rzeźba terenu, czyste środowisko, malownicze jeziora są naszym atutem pod

względem turystycznym. Nieskażona przyroda z łagodnym klimatem sprzyjają osiedlaniu się na terenie gminy nowych mieszkańców, a atrakcyjne tereny, lasy, jeziora tworzą idealne warunki także dla
inwestycji rekreacyjnych. Zapraszamy do odwiedzenia naszych jezior, które zadbanymi plażami zachęcają do odpoczynku. Wiaty piknikowe, pomosty, boiska do piłki plażowej urozmaicą rodzinne
pikniki. Na miłośników rowerów czekają nowe ścieżki rowerowe, które łączą gminę Kargowa z gminą
Babimost. Kajakarze mogą wyruszyć na piękne szlaki kajakowe.
Mocną stroną gminy jest bogata oferta kulturalna Gminnego Centrum Kultury, multimedialna
biblioteka oraz aktywne stowarzyszenia, które nie-

ustannie zapewniają mieszkańcom dobrą zabawę,
naukę poprzez warsztaty oraz proponują kreatywne spędzanie wolnego czasu.

G

Urząd
Miejski
Kargowa
ul. Rynek 33
66 120 Kargowa
tel. 68 35 25 131
e-mail: urzad@kargowa.pl
www.kargowa.pl
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
społeczne. Przykładem tego są realizowane programy: dla młodych Młodzi On-life, dla seniorów
oraz dla środowisk wiejskich. Silny akcent postawiony jest także na profilaktykę prozdrowotną, bo
region silny społecznie to region zdrowych i szczęśliwych mieszkańców. O tym, jak ważny jest to obszar dla rozwoju regionu świadczy fakt, że jedną
z inteligentnych specjalizacji regionu są zdrowie
i jakość życia. Dlatego właśnie samorząd województwa nadal będzie mocno inwestował w ochronę zdrowia. Trwa budowa Centrum Zdrowia Matki
i Dziecka, rozwijane są usługi onkologiczne, zbudowano Ośrodek Radioterapii, bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, modernizowane są szpitale. Samorząd realizuje także programy profilaktyczne
i dba o kadrę medyczną poprzez wsparcie kierunku lekarskiego i stypendia dla przyszłych lekarzy.
Jednak w życiu, oprócz zdrowego ciała, potrzebny jest także zdrowy duch. Stąd inwestycje w kulturę i modernizacje obiektów. Lubuskie ma być także regionem, który łączy, dlatego w dalszym cią-

Strefa ekonomiczna w Gorzowie Wlkp.
amorząd jest fundamentem wolnej i demokratycznej Polski. To właśnie samorząd
naprawdę ją zmienił. 30 lat temu nie wiedzieliśmy, czy się uda, nie wiedzieliśmy
jak będzie, ale wierzyliśmy i bardzo ciężko pracowaliśmy, dlatego dziś jesteśmy świadkami cywilizacyjnego skoku. Dziś jest łatwiej, bo mamy za
sobą 30 lat i wiemy, że samorząd sobie poradzi.
Dziś korzystamy ze zdobytych doświadczeń. Samorząd ma moc sprawczą, bo samorząd to wspólnota mieszańców – mówi marszałek województwa
lubuskiego Elżbieta Anna Polak.
Lubuskie to symbol skuteczności. To region,
w którym władze samorządowe konsekwentnie realizują wizję rozwoju. – Chcemy, żeby Lubuskie było
zieloną krainą nowoczesnych technologii i krok po
kroku, konsekwentnie i bez kompleksów ten cel realizujemy. Wyznaczyliśmy sobie priorytety i kierunki
rozwoju. Wiemy, co jest naszą mocną stroną i znamy nasze potencjały. Zbudowaliśmy infrastrukturę naukowo-badawczą, bardzo poprawiliśmy dostępność transportową i teleinformatyczną. Postawiliśmy na wsparcie przedsiębiorców i to się
opłaciło, bo to oni są teraz kołem zamachowym
naszej gospodarki. Mocno zainwestowaliśmy
w ochronę zdrowia. Mamy teraz najmniej zadłużone
szpitale w Polsce. Poprawiamy też jakość i dostępność do leczenia. Jednak nie spoczywamy na
laurach. Jesteśmy świadomi naszych deficytów. To
m.in. słabość uczelni wyższych, starzejące się społeczeństwo oraz niska innowacyjność. Zdiagnozowane potencjały i deficyty wyznaczają kierunki
rozwoju. Dlatego stawiamy na koncentrację priorytetów i zaplanowaliśmy konkretne działania – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
Lubuskie chce być regionem bardziej inteligentnym. Stąd projekt budowy Parku Technologii
Kosmicznych, które stanowić będzie centrum roz-

S
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Nowoczesna sala operacyjna w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze
woju nowoczesnych technologii. Realizacja tego
projektu pozwoli na wsparcie potencjału intelektualnego poprzez finansowanie transferu wiedzy do
biznesu. Samorząd będzie budował także lubuską
sieć innowacyjnych start-upów. Zgodnie z misją
Lubuskie chce być też regionem bardziej przyjaznym środowisku, w którym nie ma smogu. Już teraz samorząd finansuje wymianę starych „kopciuchów”. To także region zabezpieczony przed powodzią, z zieloną czystą energią. Te dwa cele doskonale wpisują się w ukierunkowanie polityki rozwojowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska zdecydowała się przeznaczyć 65 proc. alokacji na te
dwa priorytety. To jednak nie wszystko.
Największym potencjałem regionu są bowiem ludzie. Przyszłość regionu to jego mieszkańcy.
Dlatego Lubuskie mocno stawia na włączenie

gu rozwijać będzie infrastrukturę transportową i teleinformatyczną.
Lubuskie to przykład skuteczności samorządu, przykład jego sukcesu. Już wiele razy pokazało,
że jest skuteczne i Warte Zachodu.

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68 45 65 200
fax: 68 45 65 296
e-mail: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
POWIATY:

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

powiat bełchatowski
powiat brzeziński
powiat kutnowski
powiat łaski
powiat łęczycki
powiat łowicki
powiat łódzki wschodni
powiat opoczyński
powiat pabianicki
powiat pajęczański
powiat piotrkowski
powiat poddębicki

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Łódź
Piotrków Trybunalski
Skierniewice

Siedziba wojewody i sejmiku: Łódź
Marszałek: Grzegorz Schreiber
Powierzchnia: 18 218,95 km²
Liczba ludności: 2 466 322
Gęstość: 135 os./km²
Urbanizacja: 62,5 proc.
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Stara fabryka w Łodzi
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POWIAT BRZEZIŃSKI

Panorama Brzezin
owiat brzeziński jest jednym z mniejMimo iż powiat brzeziński
szych powiatów w województwie łódzkim. powstał dwa lata później niż poJego udokumentowana historia sięga roku zostałe powiaty województwa
1386. Podczas reformy administracyjnej łódzkiego, z powodzeniem może
w 1998 roku powiat brzeziński nie został utworzony, konkurować z nimi w różnych
co spotkało się z negatywną reakcją mieszkańców dziedzinach. Największe inwemiasta i okolicznych gmin. W wyniku ich deter- stycje dotyczyły modernizacji
minacji na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dróg czy termomodernizacji plaz dnia 31 maja 2001 roku w sprawie utworzenia, cówek należących do powiatu.
ustalania granic i zmian nazw powiatów oraz Przeprowadzono także budowę
zmian siedziby powiatu z dniem 1 stycznia 2002 Komendy Powiatowej Państwowej
roku utworzono powiat brzeziński. Swoim zasięgiem Straży Pożarnej. Wprowadzono
objął miasto Brzeziny i cztery gminy wiejskie: Brzeziny, Dmosin, Rogów i Jeżów.
Powiat liczy ponad 30 tys. mieszkańców,
a jego obszar zajmuje powierzchnię
358,6 km2.
Na terenie powiatu leży część Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, w skład którego wchodzą kompleksy
leśne w okolicach Janinowa, Poćwiardówki i Tadzina, a także leśny rezerwat
przyrody Parowy Janinowskie. Ponadto
w powiecie brzezińskim utworzono jeszcze 5 innych rezerwatów przyrody: leśne
Doliska, Popień, Zimna Woda, Górki Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach
oraz jedyny w województwie rezerwat
wodny Rawka, obejmujący w całości dolinę rzeki Rawki. Na terenie powiatu ustanowiono system pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym i rodzinom: prowadzone są dwa Domy Po78 pomników przyrody.
Powiat brzeziński obfituje w atrakcje tury- mocy Społecznej oraz warsztaty terapii zajęciowej.
styczne. Należą do nich m.in: arboretum, alpina- W Zespole Szkół Specjalnych utworzono przedrium, kolej wąskotorowa w Rogowie, a także skan- szkole dla dzieci z różnymi stopniami niepełnosen folkloru polskiego w Nogawkach. Na terenie po- sprawności, w tym z autyzmem. Nowością jest
wiatu znajduje się wiele zabytków historycznych, stworzenie zespołu rewalidacyjno-wychowawczew tym godne uwagi obiekty architektury sakralnej. go przeznaczonego dla osób z niepełnosprawno-
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Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie
Hipoterapia
ścią głębszą. Na terenie DPS w Dąbrowie prowadzone są zajęcia z hipoterapii i dogoterapii.
Starostwo serdecznie zaprasza do złożenia wizyty w powiecie brzezińskim. Samorządy z terenu
powiatu stwarzają przedsiębiorcom doskonałe
warunki do inwestowania. Turyści odnajdą tu ciekawe zabytki i atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne.

Starostwo
Powiatowe
w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
tel. 46 874 11 10
tel./fax: 46 874 11 11
starostwo@powiat-brzeziny.pl
www.powiat-brzeziny.pl
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Fot. Piotr Szczepański

Rynek Trybunalski

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
iotrków Trybunalski coraz bardziej widoczny jest na mapie Polski jako miasto,
w którym warto mieszkać. A wszystko za
sprawą nie tylko bogatej historii, ale także wielomilionowych inwestycji w budowę mieszkań, przebudowę dróg, rewitalizację zabytków
oraz rozwój bazy edukacyjnej, sportowej i kulturalnej.
Piotrków Trybunalski to miasto z ponad 800letnią historią, położone w centralnej Polsce, na
przecięciu głównych szlaków drogowych, północpołudnie i wschód-zachód. Miasto odegrało kluczową rolę w tworzeniu się państwowości polskiej.
To tutaj odbywały się trybunały koronne, to tutaj tworzył się dwuizbowy parlament. O znaczeniu Piotrkowa świadczy również fakt, że w trybunalskim grodzie rozpoczynali swoje rządy królowie obierani podczas sejmów elekcyjnych.
Jednak Piotrków to nie tylko bogata historia.
Na przestrzeni dziesięcioleci, a szczególnie ostatnich lat, miasto dynamicznie rozwija się. – Swoimi działaniami równomiernie obejmujemy teren
całego Piotrkowa, choć szczególną troską otaczamy jego najstarszą część – Stare Miasto. To
miejsce jest żywym świadectwem pięknej i bogatej
historii trybunalskiego grodu. Chcemy wykorzystać
te walory i stworzyć tutaj atrakcyjną dzielnicę mieszkaniową – zwraca uwagę Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego.
Przywrócenie blasku najstarszej części miasta i uczynienie z niej prestiżowej dzielnicy, to główny cel, który przyświeca rewitalizacji Starówki i Podzamcza. Trwa ona od ponad dziesięciu lat. Pierwsze prace dotyczyły modernizacji Rynku Trybunalskiego, potem były dwie edycje projektu „Trakt
Wielu Kultur”, dzięki któremu wiele zabytkowych
kamienic i ulic zyskało nowy blask.
– Obecnie realizujemy program „Młode Stare Miasto” obejmujący tereny Podzamcza. Jest to
naturalna kontynuacja poprzednich programów –
wylicza prezydent Chojniak. I nie chodzi tylko o re-
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Mediateka 800-lecia
monty placów czy uliczek. Kompleksowe przebudowy dotykają też zabytkowe kamienice. Wyrastają
również nowe budynki. Tylko w ostatnim czasie w
tej części Piotrkowa miasto wybudowało ponad 100
mieszkań.
– Oprócz wspomnianych działań równolegle
prowadzimy rewitalizację społeczną, którą łączymy z nowoczesnością. I tak powstało centrum nauki i kultury Mediateka 800-lecia – podkreśla
Krzysztof Chojniak.
Jest to miejsce służące przede wszystkim międzypokoleniowej integracji oraz rozkwitowi piotrkowskiej edukacji, kultury i nauki. – Planując rozwój miasta dziś myślimy o tym co będzie za 10,
20, 50 lat. To tutaj nasze dzieci będą miały dużo
większe możliwości edukacyjne. W konsekwencji
będą lepiej wykształcone i przygotowane do życia
– mówi prezydent.
W budynku, oprócz biblioteki z wolnym dostępem do księgozbioru, mieszczą się: multimedialna aula konferencyjna z funkcją sali kinowej,
sala zabaw czytelniczych i edukacyjnych dla dzieci, pracownia gier komputerowych, strefa gastronomiczna, a w przyszłości pracownie eksperymentów i warsztatów.
Rozwój samorządów nie byłby możliwy bez aktywności przedsiębiorców. To właśnie na pozyskanie

Fot. archiwum UM PT

inwestorów oraz tworzenie dobrego klimatu dla biznesu kładzie się w Piotrkowie duży nacisk. Działania prowadzone są wielotorowo. Z jednej strony
poprzez wdrożenie systemu ulg (uchwała „de
minimis”), utworzenie Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej czy uzbrajanie działek w media. Z drugiej zaś dbanie o odpowiednią jakość życia, którą stanowią wyremontowane drogi, dobre
przedszkola, szkoły, możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy, a po niej rozrywki.
Planując wielowymiarowy rozwój władze Piotrkowa realizują wizję miasta nowoczesnego, bezpiecznego, otwartego dla inwestorów i przyjaznego mieszkańcom, nie zapominając przy tym o przebogatej historii tego grodu.

Urząd Miasta
Piotrków
Trybunalski
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 44 732 77 01
fax: 44 732 77 37
e-mail: piotrkow@piotrkow.pl
www.piotrkow.pl
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GMINA KLESZCZÓW

Kleszczowska Strefa Przemysłowa nr 2
iewiele jest takich gmin w Polsce, które
swój obecny sukces w tak wielkim stopniu zawdzięczają reformie samorządowej
z roku 1990. Gdyby nie doszło do odzyskania podmiotowości przez gminną wspólnotę, nie
byłoby sprawiedliwego podziału podatkowych
fruktów, które wcześniej traﬁały wyłącznie do budżetu centralnego.
Nie jest wcale wykluczone, że lokalna społeczność Kleszczowa, pozbawiona prawa współdecydowania o swoich losach i kierunkach rozwoju
gminy, byłaby dziś w zaniku, a mieszkańcy wybraliby
na miejsce zamieszkania albo ośrodki miejskie, albo
inne, mniej zurbanizowane gminy wiejskie. Tym-

N

Przedszkole i żłobek w Kleszczowie
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czasem w ciągu trzech dekad, które dzielą nas od
momentu wejścia w życie reformy samorządowej
liczba mieszkańców gminy Kleszczów zamiast maleć zwiększyła się o prawie 80 proc.
Gmina Kleszczów, położona na południu regionu łódzkiego, jest jednym z tych miejsc w Polsce, które konsekwentnie rozbudowują swój potencjał gospodarczy, stawiają na tworzenie wysokich standardów życia, a przez to notują systematyczny wzrost liczby mieszkańców.
Znacząco większy niż w innych ośrodkach potencjał rozwojowy gminy Kleszczów wynika przede
wszystkim ze stabilnych i wysokich dochodów budżetu gminy. Biorą się one w dużej części z faktu

ulokowania na tym terenie największego w Polsce
kompleksu górniczo-energetycznego. Odkrywkowa Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów działają właśnie w gminie
Kleszczów. Uruchomione na początku lat 80. minionego wieku wywarły ogromny wpływ na gospodarcze i społeczne oblicze typowo rolniczej, niczym nie wyróżniającej się gminy, jaką był Kleszczów.
Świadomość tego, że zasoby węgla brunatnego
na tym terenie ulegną wyczerpaniu, że z czasem
przestanie też działać Elektrownia Bełchatów,
zmobilizowała lokalny samorząd do stworzenia przeciwwagi dla dominujących dotąd branż: górnictwa
i energetyki. O konieczności takich działań zaczęto myśleć już od połowy lat 90. na etapie opracowywania pierwszej „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Kleszczów”. Z myślą
o pozyskaniu nowych inwestorów, reprezentujących
branże nie związane z wytwarzaniem energii i wydobyciem węgla, gmina przygotowała od podstaw
nowe tereny inwestycyjne o powierzchni ponad 350
hektarów. Były to grunty o uregulowanym stanie
prawnym, uzbrojone w kompletną infrastrukturę
techniczną. Do współpracy z inwestorami i do ich
poszukiwania została powołana Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów.
Efektem tych działań stało się uruchomienie
w czterech Kleszczowskich Strefach Przemysłowych
nowych zakładów produkcyjnych. Odgrywają one
coraz ważniejszą rolę w gospodarce gminy oraz regionu. Obok firm polskich działają tu teraz inwestorzy m.in. z Niemiec, Austrii, Francji, Szwajcarii, Holandii, Portugalii, Włoch, Finlandii oraz
Hiszpanii. Ich obecność pozwoliła wzbogacić
i uatrakcyjnić lokalny rynek pracy. To stało się jed-
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Kompleks SOLPARK w Kleszczowie
nym z istotnych atutów gminy Kleszczów. Samorząd we współpracy z Fundacją Rozwoju Gminy
Kleszczów zamierza przyciągnąć kolejne firmy na
już przygotowane tereny inwestycyjne. Główny cel
to kreowanie nowych miejsc pracy, które zastąpią
te istniejące dziś w górnictwie i energetyce.
Nowoczesne i stale rozbudowywane sieci infrastruktury technicznej (w tym gminne sieci
energetyczne, obsługiwane przez lokalnego operatora oraz światłowodowa sieć FTTH) służą nie tylko przedsiębiorcom z gminy Kleszczów. Korzystają
z nich również mieszkańcy, zarówno ci, którzy decydują się na indywidualne budownictwo, jak i osoby wybierające mieszkanie w budynkach wielorodzinnych. Gmina rozbudowała i stale rozwija bazę
edukacyjną. Od roku 2009 działają tu szkoły średnie: liceum ogólnokształcące i Technikum Nowoczesnych Technologii. Technikum, kształcące mechatroników oraz automatyków, należy do czołówki
polskich szkół tego szczebla.
Gminę Kleszczów wyróżnia wysoka jakość
opieki medycznej, dzięki której mieszkańcy mają
ułatwiony dostęp do lekarzy wielu specjalności.
Większość rodzin, które wiążą swą przyszłość
z Kleszczowem, to rodziny młode, rozwojowe. Wiele działań inwestycyjnych oraz organizacyjnych podjętych przez gminę dowodzi, że Kleszczów jest przygotowany na dalszy wzrost liczby mieszkańców.
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które obejmują niemal 90 proc. powierzchni, wyznaczono spore zasoby gruntów
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
Gmina posiada ok. 250 mieszkań komunalnych,
przygotowała również całkowicie uzbrojone działki budowlane na tworzonym od podstaw, zwartym
osiedlu.

Trzy prowadzone przez gminę przedszkola, jeden żłobek, a także wprowadzona kilka lat temu instytucja opiekunów dziennych pozwalają zapewnić opiekę nad wszystkimi dziećmi w wieku przedszkolnym i żłobkowym. W każdym z 10 sołectw
gminy Kleszczów funkcjonuje placówka kultury, są
też dostępne obiekty rekreacyjne i sportowe. Najbardziej rozpoznawalną w Polsce wizytówką gminy Kleszczów – obok największej, widocznej z kosmosu dziury po wydobytym węglu – jest nowoczesny, działający od 2009 roku wielofunkcyjny
kompleks SOLPARK, dysponujący hotelem, basenami, boiskami sportowymi, zapleczem służącym rekreacji. Na wysoką jakość życia w gminie
Kleszczów wpływa też wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.
Mówiąc o Kleszczowie najczęściej zwraca się
uwagę na wysokie wpływy podatkowe do budżetu gminy. Gmina dzieli się tymi dochodami z innymi, mniej zasobnymi samorządami. Odbywa się
to poprzez regularne, coroczne odprowadzanie tzw.
„janosikowego” do budżetu centralnego, a także
przekazywanie znaczących środków z tzw. nadwyżki
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Obie te daniny stanowią ponad 35 proc. gminnego budżetu. Samorząd Kleszczowa z własnej inicjatywy wspiera od
lat sąsiednie gminy, które otrzymaną pomoc finansową przeznaczają na najbardziej potrzebne inwestycje. Szpitale i kliniki z regionu łódzkiego środki otrzymane od Gminy Kleszczów przeznaczają na
zakup nowoczesnej aparatury medycznej i wyposażenia.
Rzadko mówi się o uciążliwościach, jakich doświadczają mieszkańcy gminy w związku z działalnością największych firm: odkrywkowej kopal-

ni węgla oraz największej w Europie elektrowni, opalanej węglem brunatnym. Efektem eksploatacji złóż
węgla, zalegających na głębokości 300 metrów, jest
występowanie leja depresyjnego czyli poważnego
obniżenia się poziomu wód gruntowych. Negatywne
skutki tego zjawiska odczuwają przede wszystkim
gospodarstwa rolne. Dwa znajdujące się na terenie gminy i ciągle powiększane składowiska popiołu są źródłem zanieczyszczenia powietrza.
Wspomniane problemy ustąpią nieprędko.
Poziom wód gruntowych będzie stopniowo wracał
do pierwotnego stanu po zakończeniu wydobycia
węgla, a w miejscu wykopanej przez górników dziury powstanie jezioro. Składowiska popiołu zostaną zrekultywowane i zazielenione. Gmina już teraz
przygotowuje się na „czas po kopalni i elektrowni”. Z myślą o tym kolejnym etapie rozwoju samorząd uchwalił nową strategię rozwoju. Jest w niej
nadal miejsce dla działalności przemysłowej, ale
coraz poważniejsze znaczenie przewiduje się dla
turystyki i branży rekreacyjnej.
Gmina Kleszczów ciągle będzie pozostawać
atrakcyjnym miejscem do pracy i życia. Nadal wiele rodzin będzie wiązać z nią przyszłość swoją i swoich dzieci.

Urząd
Gminy
w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel. 44 731 66 10
e-mail: kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl
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GMINA STRYKÓW
mina Stryków usytuowana jest w centralnej Polsce, w północnej części województwa łódzkiego, w powiecie zgierskim. Stryków kojarzy się przede wszystkim ze skrzyżowaniem najważniejszych szlaków komunikacyjnych autostrad: A1 (Gdańsk-Wiedeń)
i A2 (Berlin-Moskwa) oraz bogatą bazą terenów inwestycyjnych. Ponadto przez gminę przebiega linia kolejowa Łódź-Łowicz wraz z bocznicą towarową. Do lokalizacji inwestycji zachęca także bliskość międzynarodowych portów lotniczych: w Łodzi – 25 km i w Warszawie – 110 km.
Mając na względzie dynamiczny rozwój, w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się
ponad 1000 ha pod tereny inwestycyjne, które
w większości posiadają dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej. Doskonałe położenie logistyczne przyciągnęło na ponad 450 ha krajowych i światowych liderów pochodzących ze: Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Holandii, USA czy Francji. Na terenie gminy działa 5 parków przemysłowych: Segro Logistics Park Stryków, Panattoni Park Stryków,
Diamond Business Park Stryków, Prologis Park Stryków i rozpoczynający działalność Mountpark Stryków oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
W parkach przemysłowych zlokalizowanych w Strykowie działają firmy z branży logistycznej, motoryzacyjnej, przewozu paczek, budowlanej, farmaceutycznej, spożywczej, innowacyjnych technologii
i wiele innych. Inwestor, który podejmie decyzje
o lokalizacji biznesu w Strykowie może być pewien,
że znajdzie tu profesjonalną obsługę oraz przychylny
klimat i przestrzeń do rozwoju.
Gmina jest również atrakcyjna pod względem
rekreacyjnym, turystycznym i przyrodniczym. Kibiców i fanów sportów motorowych zapraszamy na
widowiskowe rundy Motocrossowych Mistrzostw
Polski oraz Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego
w Cross Country, które gwarantują dawkę adrenaliny i emocjonujące zmagania sportowe. Strykowski
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Kompleks sportowo-rekreacyjny
tor jest jedynym w województwie łódzkim, a także jednym z najlepszych tego typu obiektów w Polsce. Miłośników sportów ekstremalnych zapraszamy
również na Triathlon Stryków. Zawodnicy z całej Polski przyjeżdżają do Strykowa we wrześniu, aby rywalizować w największej tego typu imprezie województwa łódzkiego.
Ponadto do aktywnego wypoczynku zachęcają zlokalizowane na terenie gminy stadniny i kluby jeździeckie oraz kompleks sportowo-rekreacyjny nad strykowskim zalewem. Na dzieci, młodzież i dorosłych czekają nowoczesne place zabaw,
boisko „Orlik”, skatepark, fitness, stoliki do gry
w szachy oraz ścieżki pieszo-rowerowe. W okresie letnim pobyt nad zalewem uatrakcyjni plaża oraz
wypożyczalnia sprzętu wodnego. Natomiast pieszym
i rowerowym wędrówkom sprzyja leżący w graniach
gminy fragment Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich, oferujący malownicze krajobrazy.
Gmina Stryków to również bogata przeszłość
historyczna. W 2019 roku świętowaliśmy 625-le-

Fot. Dariusz Bednarek

cie nadania przez króla Władysława Jagiełłę praw
miejskich dla Strykowa. Czasy zaborów i wojen pozostawiły swoje ślady w postaci mogił, pomników
i cmentarzy wojennych, które warto zobaczyć. Na
przestrzeni wieków Stryków wydał również wielu znamienitych obywateli. Wywodzą się z niego między
innymi: XVI- wieczny historyk, poeta, dyplomata
i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Maciej
Stryjkowski, twórca polskiego drukarstwa Łazarz
Andrysowicz, wybitny polski geolog, petrograf i profesor Uniwersytetu w Wilnie Paweł Radziszewski,
inicjator powołania do życia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego pierwszy rektor ks. Idzi
Benedykt Radziszewski, a także znany jako „najsilniejszy człowiek świata i król żelaza”, który stanowił pierwowzór dla postaci Supermena, cyrkowiec i siłacz ZISHE – Zygmunt Breitbart.
Stryków w swej długiej i burzliwej historii doświadczył licznych pożarów i zniszczeń wojennych,
ale przeżywał także okresy świetności i rozwoju gospodarczego. Obecnie dzięki lokalizacji węzła komunikacyjnego autostrad środkowoeuropejskich
miasto stało się jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych tej części Europy, a wraz
z terenami wiejskimi stanowi najlepiej rozwijającą się pod względem inwestycyjnym i gospodarczym gminę w Polsce oraz znakomite miejsce do
zamieszkania.

Urząd
Miejski
w Strykowie

Parki przemysłowe
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ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
tel. 42 719 80 02
fax: 42 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl
www.strykow.pl
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GMINA ROZPRZA
mina Rozprza, w centralnej Polsce na terenie powiatu piotrkowskiego, posiada niezwykle ciekawą historię, która rozpoczęła się ponad 950 lat temu. Miejscowość
uważana jest za jedną z najstarszych osad w Polsce. Jedną z największych zalet gminy Rozprza jest
jej lokalizacja. Przez gminę przebiegają główne, krajowe szlaki drogowe: Droga Krajowa nr 1 – przyszła autostrada Gdańsk-Cieszyn, a także droga krajowa 91 Gdańsk-Częstochowa. Dzięki tak atrakcyjnemu położeniu, gmina Rozprza, ma aspiracje
do stania się ważnym ośrodkiem usługowo-przemysłowym. W związku z tym w 2017 roku po wie-

G

W Gminie Rozprza inwestuje się również
w miejsca użyteczności publicznej

lu latach starań utworzono na terenie gminy podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozprzańska podstrefa jest jedną z największych w Polsce – zajmuje ponad 200 ha i zlokalizowana jest
w sąsiedztwie autostrady A1.
Gmina zajmuje obszar ponad 162 km2, który zamieszkuje ok. 12 000 mieszkańców. Dzięki staraniom wójta gminy Janusza Jędrzejczyka zmienia ona swój charakter z typowo rolniczego na przemysłowo-usługowy. Przez obszar gminy przepływa rzeka Luciąża, na której wybudowany został zbiornik retencyjny – Zalew Cieszanowicki, przy którym
rozwija się turystyka i rekreacja.
Priorytetem na najbliższe lata jest niewątpliwie ściągnięcie na teren podstrefy ekonomicznej
inwestorów. Wójt gminy Janusz Jędrzejczyk szczególnie liczy na pojawienie się w tym miejscu firm
wprowadzających nowoczesne technologie, a także stosujących ekologiczne rozwiązania. W planach
są także inwestycje w odnawialne źródła energii.
Włodarzom gminy zależy również na bezpieczeństwie mieszkańców, w związku z tym stale remontowane są klejene odcinki dróg gminnych,
a także wspólnie ze starostwem powiatowym – drogi powiatowe. Na realizację nowych inwestycji po-

Gmina z „góry”
szukiwane są środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego.

Urząd
Gminy
w Rozprzy
Al. 900-lecia 3,
97-340 Rozprza
tel. 44 615 80 54
fax: 44 615 80 06
e-mail: ug@rozprza.pl
www.rozprza.pl

MIASTO BRZEZINY
ściół św. Ducha i drewniany kościółek św. Anny.
Do dzisiaj zachował się historyczny układ urbanistyczny miasta, ukształtowany w XIII–XVII wieku,
w który wpisały się eklektyczne kamienice z przełomu XIX i XX wieku. Historię Brzezin można poznać zwiedzając Muzeum Regionalne, które ma swoją siedzibę w najciekawszym świeckim zabytku miasta – neogotyckim pałacyku Karola Kleibera.
Miasto oferuje poza tym bogatą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (basen z sauną i grotą solną, orliki, kompleks sportowy BKS „Start” Brzeziny, Park Miejski z plenerową siłownią i przystanią
dla kajaków). Jest też świetną bazą wypadową do
wycieczek pieszych i rowerowych po licznych szlakach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.
Panorama Brzezin
rzeziny – miasto położone 20 km na
wschód od stolicy województwa łódzkiego, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady
A1, w dolinie rzeki Mrożycy i w otulinie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W renesansie miejscowość tkaczy i piwowarów, na początku XX wieku krajowe centrum konfekcji męskiej,
znane powszechnie jako „miasto krawców”, w cza-

B

sach PRL-u ważny ośrodek krawiectwa damskiego
(Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Damina”).
Obecnie – stolica powiatu, szczycąca się licznymi zabytkami, wśród których wyróżniają się brzezińskie świątynie: gotycko-renesansowa fara
z zespołem kaplicowym pełniącym funkcje mauzoleum Lasockich (XVI w.), barokowy zespół
klasztorny oo. franciszkanów, późnobarokowy ko-

Urząd
Miasta
Brzeziny
ul. Henryka Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
tel. 46 874 22 24
fax: 46 874 22 24
e-mail: brzeziny@brzeziny.pl
www.brzeziny.pl
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
POWIATY:
powiat bocheński
powiat brzeski
powiat chrzanowski
powiat dąbrowski
powiat gorlicki

powiat krakowski
powiat limanowski
powiat miechowski

powiat myślenicki
powiat nowosądecki
powiat nowotarski
powiat olkuski
powiat oświęcimski
powiat proszowicki
powiat suski

powiat tarnowski
powiat tatrzański
powiat wadowicki
powiat wielicki

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Kraków
Nowy Sącz
Tarnów

Siedziba wojewody i sejmiku: Kraków
Marszałek: Witold Kozłowski
Powierzchnia: 15 182,87 km²
Liczba ludności: 3 391 400
Gęstość: 223,4 os./km²
Urbanizacja: 49,4 proc.
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Hala Gąsienicowa w Tatrach
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MIASTO GORLICE

Fot. Natalia Pacana-Roman (2)

Pałac Długoszów

orlice to malownicza miejscowość założona około 1355 roku przez Dersława Karwacjana, położona u bram Beskidu Niskiego. Niezadeptany zakątek, gdzie do lokalnych atrakcji nie ustawiają się długie kolejki turystów. Nie brak tu jednak przyrodniczych perełek,
cudów architektury czy pamiątek po wydarzeniach,
które na trwałe zapisały się na kartach historii. Miasto, jako niepisana stolica Beskidu Niskiego, od wieków jest miejscem spotkań religii oraz kultur – polskiej, łemkowskiej i żydowskiej. Krajobraz kulturowy od zawsze malowany był różnorodnością, która wpłynęła na społeczność, ale także na układ urbanistyczny i architekturę miasta.
Ziemia gorlicka, prócz przyrodniczych i architektonicznych perełek, kryje również inny skarb
– „czarne złoto”, czyli ropę naftową. W XIX wieku
krajobraz beskidzkich lasów przecięły setki wież
wiertniczych, a Gorlice stały się kolebką przemysłu naftowego. To tutaj zamieszkał Ignacy Łukasiewicz, światowej sławy pionier nafciarstwa, farmaceuta i odkrywca, wynalazca pierwszej na
świecie lampy naftowej, która w 1854 roku rozświetliła skrzyżowanie ruchliwych traktów handlowych w Gorlicach. Pamiątką tego historycznego dnia jest kapliczka Jezusa Frasobliwego w dzielnicy Zawodzie, zlokalizowana dokładnie w miejscu,
gdzie miało miejsce to przełomowe wydarzenie. W
gorlickim Muzeum Regionalnym PTTK obejrzeć
można bogatą wystawę pamiątek po Ignacym Łukasiewiczu. W podróż po historii przemysłu naftowego zabierze nas Skansen Naftowy MAGDALENA, gdzie obejrzeć można autentyczną wieżę
wiertniczą, zrekonstruowane „kopanki” ropy, maszyny i urządzenia do przeróbki
i destylacji oraz wiele pamiątek po pionierach
nafciarstwa.
Dynamiczny rozwój miasta przerwała I wojna
światowa. 2 maja 1915 roku rozpoczęła się wielka ofensywa wojsk państw centralnych przeciwko
armii rosyjskiej. Bitwa pod Gorlicami uznana zo-

G
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Gorlicka Golgota
stała za jedną z największych na froncie wschodnim – poległo w niej ponad 20 tys. żołnierzy,
a w wyniku bombardowań artyleryjskich zniszczone
zostało ponad 80 proc. zabudowań. Przypominają o tym liczne, przepiękne w swej architekturze
cmentarze wojenne, w tym nekropolia Nr 91, gdzie
„na wiecznej warcie” spoczęło ponad 800 żołnierzy
armii austro-węgierskiej, pruskiej i rosyjskiej. Co
roku w weekend majowy na Ziemi Gorlickiej obchodzone są kolejne rocznice pamiętnej Bitwy
z udziałem grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających fragmenty działań wojennych. W gorlickim Muzeum Regionalnym PTTK obejrzeć można bogatą ekspozycję pamiątek, w tym elementy
uzbrojenia i umundurowania, oraz interaktywną makietę i gabinet figur woskowych.
Gorlice to także atrakcyjna baza wypadowa na
turystyczne szlaki Beskidu Niskiego i zabytkowych
kościołów i cerkwi wpisanych na listę UNESCO. Na
chętnych czekają trasy rowerowe, wyciągi narciarskie
czy trasy biegowe. Dla spragnionych sportowych
emocji Ziemia Gorlicka oferuje Weekend Naftowy,
Bieg Sylwestrowy oraz samochodowy Wyścig
Górski Magura Małastowska. Miłośników muzyki
elektronicznej przyciągnie międzynarodowy festi-

wal „AMBIENT”, a wielbicieli dobrej książki Festiwal
im. Zygmunta Haupta. W pierwszych dniach maja
miasto obchodzi też swoje imieniny, które obfitują w koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Beskid Niski ze swoją stolicą – Gorlicami, jest
ostoją dla tych, którym czas płynie zbyt szybko, szukających wytchnienia na łonie natury, miłośników
historii i sztuki, amatorów obcowania z nienaruszoną
przyrodą. Jest jednym z niewielu miejsc w Polsce,
gdzie szukający spokoju odnajdą wytchnienie
wśród dzikich beskidzkich szlaków, w cieniu drewnianych kościółków, kiwonów i przydrożnych kapliczek.

Urząd
Miejski
w Gorlicach
Rynek 2
38-300 Gorlice
tel. 18 35 36 200
fax: 18 35 51 212
e-mail: um@um.gorlice.pl
www.gorlice.pl
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GMINA I MIASTO NOWE BRZESKO

mina i Miasto Nowe Brzesko położona jest
w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, 25 km od Krakowa.
Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą
z XIII wieku. W 1279 roku książę Bolesław V Wstydliwy lokował miasto. 1 stycznia 1870 roku miasto utraciło prawa miejskie, by 1 stycznia 2011 roku
je odzyskać.
Gmina posiada cenne walory krajobrazowe
i przyrodnicze. Turystyczno-rekreacyjne oblicze przejawia się budową boisk sportowych, placów zabaw
oraz organizacją wydarzeń kulturalnych. Posiada-

G

my znakomite zaplecze gastronomiczno-hotelarskie w postaci Pałacu w Śmiłowicach, Hotelu św.
Norberta w Hebdowie, Starej Stajni w Hebdowie
oraz punktów lokalnej gastronomii.
Na terenie gminy działa Nowobrzeski Obszar
Gospodarczy. Geneza powstania NOG sięga 2006
roku. W 2017 r. rozpoczęliśmy intensywną współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym.
W strefie gospodarczej zainwestowało trzech
strategicznych inwestorów. Posiadamy do wykorzystania 18 ha uzbrojonych działek, przystosowanych do rozpoczęcia inwestycji. Firmy inwe-

stujące w Nowym Brzesku mogą skorzystać z pakietu usług KPT.
XIII-wieczny układ miasta, Plac Wolności
(d. Plac Solny) z XVIII-wieczną zabudową, budynek dawnej cerkwi prawosławnej z 1908 roku
– obecnie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, kościół parafialny w Nowym Brzesku z XVII wieku, drewniana dzwonnica
z XVIII/XIX wieku, XVIII-wieczna figura św. Floriana, kompleks klasztorny z XIII wieku w Hebdowie
z kościołem z I poł. XIII wieku, Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie, Pałac w Śmiłowicach, Pałac
w Pławowicach, Wiślana Trasa Rowerowa.
Wiele innych atrakcji znajdziesz na portalu:
http://www.turystykawgminie.pl/nowebrzesko.

Urząd Gminy
i Miasta
Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko
tel. 12 385 20 94
fax: 12 385 03 55
sekretariat@nowe-brzesko.pl
www.nowe-brzesko.pl

GMINA SĘKOWA
Fot. P. Sekuła

ękowa to jedna z mniejszych polskich gmin
uzdrowiskowych. Przy 15 wioskach liczy
zaledwie ok. 5 tysięcy mieszkańców, w tym
mniejszość pochodzenia łemkowskiego,
ale paradoksalnie jednocześnie jedna z największych w powiecie gorlickim, bowiem jej ogólna powierzchnia to aż 195 km! Od południa gmina bezpośrednio graniczy ze Słowacją, od północy przylega do 40-tysięcznego miasta Gorlice, na wschodzie graniczy z Magurskim Parkiem Narodowym,
a na zachodzie znajduje się jezioro Klimkówka.
Niezwykłym elementem krajobrazu gminy
Sękowa są doskonale zachowane i piękne budowle

S

Wapienne Dom Zdrojowy

Fot. K. Matusik

sakralne. Najbardziej znaną spośród nich jest jeden z najwspanialszych zabytków budownictwa
drewnianego w Polsce – kościół pw. Świętych Filipa i Jakuba w Sękowej, zbudowany w XVI w. z modrzewiowych bali w stylu gotyckim. Obiekt ten został w lipcu 2003 roku wpisany na listę Światowego
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dzisiaj na tej liście
jest jeszcze Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach, wpisana na listę UNESCO w 2013 roku.
W otulinie Magurskiego Parku Narodowego leży
uzdrowisko Wapienne będące jednym z mniejszych
miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Wody
siarczkowe takie jak w Wapiennym towarzyszą ropie naftowej. W regionie gorlickim już od 1791 roku
na tzw. Pustym Polu w Sękowej powstały pierwsze studnie ropne, a od 1852 roku pracowała w Siarach pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej.
Dzisiaj ropę naftową chcemy zastąpić wodami geotermalnymi. W przyszłym roku w Sękowej będzie
wykonany odwiert geotermalny. Już teraz poszukujemy inwestora, który zechciałby wybudować sieć
ciepłowniczą na terenie Sękowej i Gorlic oraz wykorzystać geotermię do celów rekreacyjnych.
Zimą można jeździć na nartach w Sękowej, Małastowie, a także na stokach Magury Małastowskiej
(813 m n.p.m.). Znajduje się tam czteroosobowa

Kościółek UNESCO Sękowa
kolej krzesełkowa. Trasa zjazdowa liczy 1400 m. Tutaj także poszukujemy inwestora zainteresowanego urządzeniem drugiej trasy zjazdowej.

Urząd
Gminy
Sękowa
38-307 Sękowa 252
tel. 18 351 80 16
18 351 80 17
fax: 18 354 03 10
e-mail: ugsekowa@sekowa.pl
www.sekowa.pl
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
POWIATY:
powiat pruszkowski
powiat przasnyski
powiat przysuski
powiat pułtuski
powiat radomski
powiat siedlecki
powiat sierpecki
powiat sochaczewski
powiat sokołowski
powiat szydłowiecki
powiat warszawski zach.
powiat węgrowski

powiat białobrzeski
powiat ciechanowski
powiat garwoliński

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

powiat wołomiński
powiat wyszkowski
powiat zwoleński
powiat żuromiński
powiat żyrardowski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Warszawa
Ostrołęka
Płock
Radom
Siedlce

Siedziba wojewody i sejmiku: Warszawa
Marszałek: Adam Struzik
Powierzchnia: 35 558,47 km²
Liczba ludności: 5 391 813
Gęstość: 150,6 os./km²
Urbanizacja: 64,7 proc.
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Konstancin-Jeziorna
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WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE

Fot. M. Słaby

Stare Miasto w Warszawie przyciąga turystów z całego świata

azowsze to region, w którym tradycja
łączy się z nowoczesnością. Obok
majestatycznych zabytków Warszawy,
uczelni wyższych, dużych przedsiębiorstw i biurowców znajdują się tu pełne tradycji,
zwyczajów oraz malowniczych miejsc ziemie radomska, płocka, siedlecka, ciechanowska i Kurpie. Region daje więc ogromne możliwości dla rozwoju biznesu, pracy, ale i odpoczynku. Krótko mówiąc – przyjazne otoczenie biznesowe, naukowe,
przyrodnicze i turystyczne przyciąga.

M

w kraju rafineria w Płocku. Ważne miejsce w mazowieckiej gospodarce zajmują również takie gałęzie jak: transport oraz przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Region charakteryzuje
się szybkim rozwojem nowoczesnych, innowa-

Najszybciej rozwijający się region
Województwo mazowieckie to największy i najszybciej rozwijający się region nie tylko w Polsce,
ale również w Europie Środkowo-Wschodniej.
Mazowsze wytwarza 1/5 polskiego PKB. Zgodnie
z analizami Eurostatu za lata 2008–2014 znalazło
się na pierwszym miejscu wśród 276 regionów europejskich pod względem wzrostu PKB na jednego mieszkańca. To właśnie na Mazowszu koncentrują się główne ośrodki administracyjne, edukacyjne i biznesowe. Swoje siedziby ulokowały tu setki największych polskich i zagranicznych firm.
W województwie zarejestrowanych jest ponad 8 tys.
podmiotów, z czego 40 proc. to firmy z kapitałem
zagranicznym. Dominującą rolę odgrywa przemysł
rolno-spożywczy. Na Mazowszu działa największa
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Sady owocowe pod Grójcem

Fot. G. Śledź

cyjnych branż, wśród których wymienić można m.in.
usługi finansowo-ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne oraz informatyczne. Poza tym przemysł województwa odznacza się dużym zróżnicowaniem
branżowym, co czyni go mniej zależnym od wahań koniunkturalnych na rynku krajowym i zagranicznym. Niewątpliwymi atutami regionu są też najwyższe w kraju nakłady na badania i rozwój, a także największy rynek pracy. Centralnym ośrodkiem
województwa jest Warszawa, która gromadzi innowacyjne podmioty gospodarcze, w tym także korporacje transnarodowe. Metropolia przyciąga m.in.
zagranicznych inwestorów budujących centra finansowe, handlowo-rozrywkowe oraz hotele. Inne
ważne miasta regionu to Płock, Radom, Siedlce,
Ostrołęka i Ciechanów. Na atrakcyjność inwestycyjną województwa wpływa nie tylko położenie, ale
także dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa drogowa i kolejowa, z Kolejami Mazowieckimi
i Warszawską Koleją Dojazdową na czele. Na Mazowszu działają także dwa porty lotnicze – lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin w Nowym
Dworze Mazowieckim. Mocną stroną regionu jest
także wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza
– 14 proc. mieszkańców to osoby z wyższym wykształceniem. Jest to zasługa m.in. działających tu
centrów naukowych i uczelni wyższych.
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Port Lotniczy Warszawa-Modlin obsługuje 3 mln pasażerów rocznie

Fot. J. Czechowicz-Bieniek

Zalew Zegrzyński stwarza idealne warunki do uprawiania sportów wodnych
Fot. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

Programy wsparcia
lokalnych wspólnot
W ramach autorskich programów samorząd
Mazowsza dofinansowuje szereg inwestycji w regionie. Od lat środki z budżetu województwa trafiają do mazowieckich ochotniczych straży pożarnych. Wsparcie przeznaczane jest na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznego sprzętu, a także na remonty strażnic. Na
pomoc mogą liczyć także sołectwa. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS Mazowsze)
obejmuje projekty dotyczące m.in. budowy lub remontów świetlic wiejskich, doposażenia bibliotek,
zakupu instrumentów i strojów dla zespołów ludowych, a także tworzenia stref sportowych i rekreacyjnych. Budowa boisk, skateparków, placów
zabaw czy torów sportowych i pumptracków – to
z kolei przedsięwzięcia objęte Mazowieckim Instrumentem Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Dofinansowanie można uzyskać również na tworzenie
pracowni informatycznych i językowych oraz na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Co
roku dużym zainteresowaniem cieszy się również
program na ochronę zabytków. Z kolei nowością są
programy wsparcia na ogródki działkowe oraz ochronę powietrza. Samorząd województwa przekazuje
środki także na zadania wieloletnie, zapewniające
zrównoważony rozwój Mazowsza. Są to pieniądze
m.in. na drogi powiatowe i gminne, na edukację
oraz kulturę.

Przyjazne otoczenie
dla przedsiębiorstw i start-upów
Samorząd województwa mazowieckiego wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz
start-upów. To różnego rodzaju pomoc inwestycyjna,
a także transfer wiedzy oraz technologii z uczelni
i instytutów naukowo-badawczych oraz informatyzacja tych firm. Przedsiębiorcy mogą liczyć na
pomoc Mazowieckiej Agencji Energetycznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych czy Agencji Rozwoju Mazowsza. W ramach
działalności tej ostatniej, specjalnie na potrzeby inwestorów zagranicznych, utworzono Centrum Ob-

sługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Dodatkowo samorząd województwa uruchomił system
akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia
Biznesu oraz organizuje konkursy dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw i strat-upów – „Innowator Mazowsza” czy „Startuj z Mazowsza”.

Lider rolnictwa
Region mazowiecki, poza aglomeracją warszawską, cechuje się typowo rolniczym charakterem. Użytki rolne zajmują około 65 proc. powierzchni całego województwa. Mazowsze jest wiodącym producentem owoców i warzyw. To tu znajduje się około 30 proc. polskich sadów, a ponad
połowa jabłek i co czwarta truskawka pochodzi właśnie stąd. Województwo jest również potentatem
w produkcji warzyw, w szczególności papryki, kapusty, cebuli, marchwi, buraków ćwikłowych oraz
ogórków, a także wiodącym dostawcą ziemniaków
i zbóż. Silną stroną regionu jest także produkcja mięsna i mleczna. Nie bez znaczenia jest także wykorzystanie potencjału rolnictwa ekologicznego i promocja produktów regionalnych.

Kultura i turystyka
Bogata tradycja, historia, kultura, fantastyczni gospodarze – to mocne strony Mazowsza.
Obok sztandarowych zabytków Warszawy, region ma
do zaoferowania wiele atrakcji. Aby je poznać warto wybrać się do mazowieckich muzeów, skansenów czy podążyć jednym z licznych szlaków turystycznych. Atmosferę dawnego wiejskiego życia
poczuć można w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu, Muzeum Wsi Radomskiej czy Skansen
Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Z kolei będąc w Ostrołęce, koniecznie trzeba odwiedzić Muzeum Kultury Kurpiowskiej, w którym można się dowiedzieć wiele o zwyczajach kurpiowskich, ich charakterystycznych kolorowych strojach, a także posłuchać języka – „gadki kurpiowskiej”. W Płocku obowiązkowym punktem jest Muzeum Mazowieckie słynące z bogatej kolekcji sztuki secesyjnej i art deco. Zaledwie 35 km od miasta, w Sannikach, znajduje się Europejskie Centrum

Biblioteka przy ul. Koszykowej w Warszawie została rozbudowana dzięki środkom
z budżetu województwa mazowieckiego
Artystyczne im. Fryderyka Chopina – ważny punkt
na szlaku chopinowskim. Odbywają się tu m.in. koncerty oraz warsztaty muzyczne. W Ciechanowie warto odwiedzić Zamek Książąt Mazowieckich, który
gromadzi eksponaty z północnej części regionu.
Wszyscy, którzy szukają chwili wytchnienia, ale
i kontaktu ze sztuką na pewno się nie zawiodą, wybierając Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. To
jedyne w Polsce muzeum z tak bogatą kolekcją dzieł
romantyzmu polskiego. Mazowsze można też
zwiedzać z nieco innej perspektywy – podczas wycieczki rowerowej, spływu kajakowego czy rejsu po
Wiśle.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego
w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 100, fax: 22 59 79 290
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
www.mazovia.pl
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POWIAT LIPSKI
Położenie powiatu między Kazimierzem Dolnym, Janowcem a Bałtowem, gdzie odkryto ślady
dinozaura, zachęca do wędrówek pieszych i rowerowych. Na terenie powiatu istnieją także doskonałe warunki do zwiedzania zabytków, obserwacji przyrody, grzybobrania, łowiectwa, wędkarstwa, zbierania ziół, runa leśnego i kwiatów polnych,
fotografowania oraz malowania.
Ziemia lipska znana jest z urodzenia lub zamieszkiwania wielu znanych osobowości naszego
kraju. Do najbardziej znanych należą: Zbigniew Oleśnicki – biskup krakowski, pierwszy kardynał narodowości polskiej, sekretarz kancelarii królewskiej
i doradca Władysława Jagiełły; Jacek Malczewski
– słynny malarz, Adolf Dygasiński –- pisarz i Wacław Karczewski – pisarz, autor powieści „W Wielgiem” uznanej za pierwowzór „Chłopów”. Bogata historia terenu, wsparta wieloma wydarzeniami

Kłudzie – Dolina Wisły

owiat lipski znajduje się w południowowschodniej części województwa mazowieckiego, tworząc tak zwaną południową
bramę Mazowsza. W skład powiatu wchodzi 6 gmin: Chotcza, Ciepielów, Rzeczniów, Solec nad Wisłą, Sienno oraz miasto i gmina Lipsko.
Na powierzchni 74022 ha mieszka około 35 tys.
osób. Powiat ma charakter rolniczy. Dominują tu
tradycyjne uprawy: zboża i rośliny okopowe. Jednak w znacznej części tego terenu uprawia się coraz więcej roślin sadowniczych: wiśnie, jabłonie,
śliwy, grusze oraz warzywa: kapustę i kalaﬁor. Znaczenie ma również produkcja miodu, w której specjalizuje się wielu pszczelarzy z całego powiatu.
Lokalizacja powiatu ze względu na położenie
u styku trzech województw stanowi doskonałą bazę
do rozwoju w tej części Polski strefy ekonomicznej. Przemysł koncentruje się głównie w mieście
– Lipsku, gdzie inwestorzy zagraniczni zlokalizowali swoje zakłady produkcyjne w takich branżach
jak: produkcja płyt warstwowych i drzwi chłodniczych (inwestor irlandzki) oraz przetwórstwo owoców i warzyw (inwestor duński). Na terenie powiatu
lipskiego funkcjonują też firmy specjalizujące się
w międzynarodowej działalności transportowej
i spedycyjnej. Jest również prężnie działająca firma, która oferuje kompleksową obróbkę metalu oraz
zakład produkcyjny specjalizujący się w przetwórstwie wyrobów mleczarskich. W pobliskim Ciepielowie istnieje firma – lider w produkcji mebli
przejazdowych.
Atutem naszego powiatu jest nieskażona
przyroda, a największym bogactwem naturalnym
są czyste rzeki zasobne w ryby (Wisła, Iłżanka, Kamienna, Krępianka i Zwolenka), malownicze krajobrazy doliny Wisły, lasy pełne grzybów oraz po-
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Komendaria z 1797 r. w Solcu nad Wisłą
mniki przyrody. Czekają tutaj na państwa nie tylko atrakcje przyrodnicze, ale również kulturowe,
przede wszystkim imprezy plenerowe, które integrują społeczność.
Zwiedzanie powiatu należy zacząć od uroczego miasta Lipska. Bogata oferta informacyjna,
uprzejmość ludzka oraz dobre zaopatrzenie to atuty naszego miasteczka. Walorem krajoznawczym
powiatu jest dolina Wisły położona na terenie gmin
Chotcza i przede wszystkim gminy Solec nad Wisłą, gdzie znajduje się też najwięcej zabytków. Dolina Wisły w tej części charakteryzuje się szerokim
korytem, licznymi wyspami i piaszczystymi łachami.
Roślinność nadrzeczna, zbiorowiska szuwarowe
i wodne, tarasy zalewowe wpływają na bogactwo
awifauny tego terenu. Duża część tego obszaru jest
objęta programem NATURA 2000. W całej dolinie
stwierdzono występowanie ponad 320 gatunków
ptaków.

oraz legendami związanymi z tym regionem, ukazują powiat lipski jako krainę nauki, rozrywki i przygody.
Jesteśmy przekonani, że każdy turysta zwiedzający nasz powiat znajdzie dla siebie coś ciekawego. Zachęcamy więc do przyjazdu na nasze
Powiśle.

Starostwo
Powiatowe
w Lipsku
ul. Rynek 1
27-300 Lipsko
tel. 48 378 30 11
fax: 48 378 30 44
e-mail: starostwo@powiatlipsko.pl
www.powiatlipsko.pl
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POWIAT
WARSZAWSKI
ZACHODNI
Pejzaż Puszczy Kampinoskiej
owiat Warszawski Zachodni dzięki swemu
położeniu jest jednym z bardziej interesujących regionów w Polsce. Powiat zajmuje obszar 533 km², zamieszkiwany
jest przez ponad 100 tysięcy osób. Tworzą go trzy
gminy miejsko-wiejskie: Łomianki, Błonie i Ożarów Mazowiecki oraz cztery gminy wiejskie: Izabelin,
Kampinos, Leszno i Stare Babice.
Jest to region, w którym można odnaleźć ślady przeszłości, liczne zabytki architektury, jak
również niezwykle atrakcyjne tereny turystyczno–rekreacyjne i inwestycyjne. Usytuowanie
w centralnej części województwa mazowieckiego,
za zachodnimi granicami Warszawy, sprawia, że
ma on doskonałe warunki do rozwoju gospodarki. Na unikatowy wizerunek powiatu warszawskiego zachodniego wpływa jego bezpośrednie sąsiedztwo z Kampinoskim Parkiem
Narodowym, który obejmuje prawie całą północną część powiatu i pokrywa ponad 30 proc.
jego terytorium.

P

Powiat warszawski zachodni posiada bardzo
duży potencjał gospodarczy i możliwości szybkiego
rozwoju gospodarczego. Rozwój powiatu kształtuje
w dużej mierze bliskość stolicy. Znaczna część
mieszkańców powiatu pracuje w Warszawie lub prowadzi działalność usługowo-produkcyjną, której odbiorcą jest stolica. W związku z dobrymi warunkami
komunikacyjnymi lokują się tu firmy transportowe,
spedycyjne i celne. Rozwija się handel oraz sektor usługowy, powstają kolejne duże bazy logistyczne i zakłady produkcyjne. Ze względu na atrakcyjne położenie i dobrą infrastrukturę powiat cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych. Przez teren powiatu przebiegają dwie ważne arterie komunikacyjne: droga
krajowa nr 2 (E-30) Warszawa-Poznań, biegnąca
dalej w kierunkach Berlina i Moskwy oraz droga
nr 7 (E-77) Gdańsk-Warszawa-Kraków, a także magistrala kolejowa: Moskwa-Berlin.
Południowa część powiatu charakteryzuje się
urodzajnymi glebami, co sprzyja rozwojowi pro-

dukcji ogrodniczej, z tego też względu na terenie
powiatu powstał Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, jeden z największych
tego typu rynków w Europie.
Wszystkie atuty gospodarcze, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, dobre połączenia komunikacyjne i bliskość Puszczy Kampinoskiej
powodują, że na terenie powiatu mocno rozwija się
budownictwo mieszkaniowe. Tereny te stanowią
mieszkalne „zaplecze” stolicy, idealnie nadające
się do ucieczki przed zgiełkiem wielkiego miasta,
w poszukiwaniu ciszy i natury.
W trosce o mieszkańców i utrzymanie inwestorów poprzez doskonałą obsługę w 2007 roku
w starostwie wdrożono System Zarządzania Jakości, który ciągle jest doskonalony. Obecnie starostwo posiada certyfikat zgodnie z normami ISO
9001:2015 – 10.
Jan Żychliński, starosta warszawski zachodni,
serdecznie zaprasza do złożenia wizyty w powiecie. Turyści odnajdą tu ciekawe ślady przeszłości,
liczne zabytki architektury i atrakcyjne tereny turystyczno-rekreacyjne. Na inwestorów czekają natomiast korzystne warunki inwestycyjne i rozbudowana infrastruktura, a na wszystkich serdeczność
władz i mieszkańców powiatu.

Starostwo Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim

Fot. D. Kwasniewski

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733 72 00
fax: 22 733 72 01
e-mail: kancelaria@pwz.pl
www.pwz.pl
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POWIAT WOŁOMIŃSKI
owiat wołomiński tworzy 12 gmin. Miasta
Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka oraz gminy Radzymin, Tłuszcz i Wołomin to prężne ośrodki miejskie, tworzące swoiste
zaplecze dla metropolii warszawskiej. Kolejne
pięć gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne
oraz Strachówka to malownicze tereny wiejskie.
Położone w dolinach rzek Bug, Liwiec, Czarna i Rządza są doskonałym miejscem do uprawiania
agroturystyki, rowerowych wycieczek oraz do
weekendowego wypoczynku.
Atutem powiatu wołomińskiego jest jego
atrakcyjne położenie. Lokalizacja w centrum Mazowsza oraz bezpośrednie sąsiedztwo ze stolicą Polski sprawiają, że teren ten zamieszkuje
ponad 250 tysięcy mieszkańców i liczba ta systematycznie wzrasta.
Powiat wołomiński może poszczycić się wieloma interesującymi zabytkami, często pięknie wkomponowanymi w malownicze otoczenie. Bogactwem regionu są też duże tereny leśne pełne dzikich zwierząt i ptactwa. Przykładem
są lasy gminy Klembów, tworzące rezerwat Dębina – najstarszy i największy rezerwat na terenie powiatu wołomińskiego czy torfowiskowy rezerwat Śliże, w którym występuje wiele chronionych gatunków roślin. Z kolei w rezerwacie Grabicz, obejmującym lasy na terenie Kobyłki, najcenniejszym przyrodniczym elementem są sędziwe drzewa – pomniki przyrody.
Perłą na mapie powiatu jest niewątpliwie
zrewitalizowany kompleks pałacowo-parkowy
w Chrzęsnem. Historia majątku sięga I połowy XVI
wieku, a obecnie jest własnością powiatu wołomińskiego. Gośćmi pałacu bywali: Jan Owidzki, popularny rysownik i malarz, Julian Maszyński, ilu-
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Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
strator książek, autor kilku prac malarskich związanych z okolicą. Tu także chętnie spędzał letnie
wakacje malarz Władysław Podkowiński. Właśnie
w tych okolicach powstały w latach 1891–1892
m.in. takie dzieła, jak: „W ogrodzie”, „W agreście”,
„Sad w Chrzęsnem”, „Portret Wincentyny Karskiej”,
„Łubin w słońcu”, „Mokra Wieś”, „Bronisia”,
„Spotkanie”. W 2019 roku pałac otrzymał zaszczytne
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Zabytek
Zadbany”.
Mieszkańcy powiatu są niezwykle dumni z lokalnej historii. W sposób szczególny pielęgnują pa-

mięć o „Cudzie nad Wisłą”, czyli wielkiej Bitwie
Warszawskiej 1920 roku, która miała miejsce
w dniach 14–15 sierpnia w okolicach Radzymina i Ossowa.
W historię tej ziemi wpisane są postaci wielu wielkich Polaków. Tu wychował się m.in. poeta
Cyprian Kamil Norwid, który w Głuchach koło
Dąbrówki spędził dzieciństwo i wczesną młodość.
W Wołominie natomiast mieszkali Zofia i Wacław Nałkowscy, aktorzy Michał Znicz i Józef Orwid, operator filmowy Jerzy Lippman, światowej sławy dyrygent Bohdan Wodiczko oraz najmłodsza polska piosenkarka okresu międzywojennego – Wiera Gran. W Ostrówku znajduje się wyjątkowe
miejsce, w którym zatrzymał się czas – to Dom
Świętej Faustyny. To idealne miejsce na chwilę wytchnienia dla pielgrzymów oraz na własne dni skupienia i na odpoczynek w sąsiedztwie
rezerwatu „Dębina”.
Otwartość oraz duży potencjał gospodarczy regionu dają szansę rozwoju i stwarzają wiele nowych możliwości. Zapraszamy do odwiedzenia
naszych stron zarówno turystów, jak i inwestorów.

Starostwo
Powiatowe
w Wołominie

Pałac w Chrzęsnem
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ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
tel. 22 787 43 01, 03, 04
fax: 22 776 50 93
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
www.powiat-wolominski.pl
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MIASTO I GMINA GĄBIN

iasto i gmina Gąbin leży w południowej części powiatu płockiego. Mieszka tutaj ponad 11 tys. mieszkańców.
Część obszaru gminy z przyległymi do
niej lasami i jeziorami znajduje się w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Liczne pomniki przyrody, bliskość jezior, duża powierzchnia lasów sosnowych i mieszanych sytuują miasto i gminę Gąbin na wysokiej pozycji wśród
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turystycznych punktów zachodniego Mazowsza.
Największym ośrodkiem urbanistycznym gminy jest Gąbin. Pierwsza pisana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1215 roku. Prawa miejskie
miasto otrzymało w 1322 roku. Przez wieki Gąbin
był lokalnym centrum handlu oraz ważnym punktem na administracyjnej mapie – zarówno Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jak i późniejszej
Kongresówki. Podupadająca gospodarka oraz
okres wojen i powstań doprowadziły do częściowego upadku znaczenia miasta.
Przeszłość miasta i gminy dokumentują
obiekty zabytkowe m.in.: zabytkowa kamienica
w Gąbinie (1809), klasycystyczny ratusz (1824),
kościoły w Dobrzykowie (1776 ) i Troszynie Polskim (1636), dwór w Koszelewie (XIX w.). W okolicach Nowego Troszyna, Wymyśla i Troszyna
Polskiego znaleźć można liczne pozostałości po
osadnictwie olenderskim z XVIII, XIX oraz początków XX wieku.
Na terenie gminy kwitnie życie kulturalne i sportowe. Działają biblioteki, świetlice. Rozwija się życie społeczne. W Mieście i Gminie Gąbin funkcjonuje ponad pięćdziesiąt organizacji pozarządowych. Co roku odbywają się również duże uroczystości Miejsko-Gminne: Gala Noworoczna

(styczeń), Dni Gąbina (przełom maja i czerwca),
Pożegnanie Lata (wrzesień), Koncert Bożonarodzeniowy (grudzień).
W mieście i gminie Gąbin duży nacisk kładzie
się również na sport i oświatę. W gminie działają
dwa żłobki, dwa przedszkola punkt przedszkolny,
trzy oddziały przedszkolne, sześć szkół podstawowych oraz zespół szkół ponadpodstawowych.
Funkcjonują dwa kluby piłkarskie oraz wiele stowarzyszeń sportowych (biegowe, tenis stołowy,
judo, rowerowe, szachy itp.). W ciągu roku odbywają się rajdy piesze i rowerowe, organizowane przez
gminę oraz organizacje pozarządowe, a także wiele innych wydarzeń sportowo-rozrywkowych dla
mieszkańców.

Urząd Miasta
i Gminy
Gąbin
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
tel. 24 267 41 50
fax. 24 277 12 56
e-mail: sekretariat@gabin.pl
www.gabin.pl
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GMINA KOZIENICE
Ośrodek Rekreacji i Turystyki, ze strzeżonym kąpieliskiem i piaszczystą plażą, zapewniający możliwość korzystania ze sprzętu wodnego, zewnętrznej siłowni, placu zabaw, sauny czy kortów tenisowych. Na terenie Ośrodka znajduje się baza noclegowa z pokojami w pensjonacie, domkami
campingowymi i polem caravaningowym. Profesjonalizm i gościnność ośrodka rokrocznie potwierdzane są uzyskiwanym tytułem „Mister Camping”.
Głównym zamierzeniem jest tworzenie takich
lokalnych warunków do rozwoju osobistego i zawodowego, aby jak najwięcej osób wiązało swoją przyszłość z gminą, aby w planach mieli zakłaZespół Pałacowo-Parkowy, obecna siedziba Urzędu Miejskiego w Kozienicach
mina Kozienice położona jest w niezwykłym otoczeniu przyrodniczym. Przebogate lasy Puszczy Kozienickiej – Leśny
Kompleks Promocyjny, dzika i naturalna
Dolina Środkowej Wisły, przełomy rzek Radomki
i Brzeźniczki, a w samym środku prężnie rozwijające się miasto i tereny wiejskie. Wszystko niespełna
100 km od Warszawy.
Kozienice to miasto z bogatą historią. Tu urodził się król Zygmunt I Stary, co upamiętnia okolicznościowa, unikalna kolumna z XVI wieku. Znajduje się ona w parku, otaczającym najbardziej znaną i cenioną turystyczną perełkę gminy Kozienice
– Zespół Pałacowo-Parkowy. Na jego terenie
znajduje się barokowy pałac zbudowany w latach
1778–1791 dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie mieści się w nim siedziba Urzędu Miejskiego, Muzeum Regionalne oraz Urząd
Skarbowy.
Potencjał Kozienic jest bardzo duży. Warunki środowiskowe, korzystna lokalizacja w pobliżu
Warszawy, Lublina czy Radomia, dobre połączenia
komunikacyjne (drogi krajowe 79 i 48), duże przedsiębiorstwa z branż energetycznych i spożywczych,
na terenach wiejskich żyzne gleby i rozległe gospodarstwa rolne, a przede wszystkim przedsiębiorczy i otwarci ludzie skłaniają do tworzenia planów i wyznaczania nowoczesnej i odpowiedzialnej
ścieżki rozwoju.
Samorząd buduje dobry klimat dla biznesu.
Działania probiznesowe charakteryzują otwartość
i zrozumienie potrzeb drugiej strony, gotowość do
realizacji towarzyszących inwestycji infrastrukturalnych, np.: dróg, wodociągów, kanalizacji czy linii energetycznych, a także sprawne działanie i zwyczajne nie opóźnianie czynności administracyjnych.
Duży nacisk kładziony jest na dobry przepływ
informacji i efektywną współpracę pomiędzy wydziałami Urzędu, który zapewnia skuteczną i szybką obsługę inwestorów oraz sprawny proces inwestycyjny.
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Ośrodek Rekreacji i Turystyki
W chwili obecnej dominującą funkcją gospodarczą gminy jest wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o konwencjonalne paliwo kopalne. Działalność ta zapewnia gros dochodów samorządu gminnego, dominującej grupy zawodowo czynnych mieszkańców, a także mniejszych podmiotów kooperujących. Doceniając korzyści wynikające z funkcji energetycznej, samorząd dąży do
rozwoju innych funkcji gospodarczych – niezależnych w stosunku do energetyki oraz wdraża działania aktywizujące lokalne i zewnętrzne kapitały. Dużym atutem Kozienic jest bardzo dobra współpraca z zagranicznymi miastami partnerskimi, która
stwarza przedsiębiorcom możliwość zdobywania
nowych kontraktów, kontrahentów czy nowych
rynków zbytu.
Przez cały kalendarzowy rok oferowane są różnorodne możliwości aktywności fizycznej. Można
korzystać ze szlaków pieszych, rowerowych i tras
nordic walking, kortów tenisowych, boisk czy
skateparku, relaksu na krytej pływalni, w centrum
odnowy biologicznej, na placach zabaw. Gmina oferuje także udział w licznych imprezach – kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.
Nad malowniczo położonym Jeziorem Kozienickim w lesie sosnowym zlokalizowany jest

danie tu swoich rodzin czy biznesów. Władze chcą,
aby nowi mieszkańcy przywozili ze sobą nie tylko
kapitał materialny, ale przede wszystkim wiedzę,
doświadczenie, kompetencje, swoje pomysły „na
życie” oraz ponadlokalne relacje osobiste i zawodowe, wykorzystując oferowane warunki.
Równoległym działaniem jest promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz wszelkich nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym
i historyczno-kulturowym, które będą prowadziły
do ożywienia gospodarczego gminy, zwiększały
atrakcyjność lokalnego rynku pracy, tworzyły nowe
miejsca pracy i wpływały na rozwój przedsiębiorczości i kreatywności mieszkańców Kozienic.

Urząd
Miejski
w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice
tel. 48 611-71-00
fax: 48 614-20-48
e-mail: urzad@kozienice.pl
www.kozienice.pl
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GMINA STARE BABICE

Panorama gminy Stare Babice
mina Stare Babice położona jest w centrum Mazowsza, za zachodnią granicą
Warszawy, na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej. Bliskość stolicy (14 km
do centrum) i lokalizacja w otoczeniu pięknej przyrody sprawiają, że osiedla się tu coraz więcej osób.
Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska. Nowoczesne
przedszkola i szkoły, duża ilość obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych sprawiają, że są tu
dobre warunki do codziennego życia, a także do nauki i wypoczynku.
Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych gmin
wiejskich w Polsce.
Od momentu umożliwienia samorządom pozyskiwania środków przeznaczonych na wyrównanie poziomu życia i pobudzenia rozwoju lokalne-
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Rzeźba pojedynku Bohuna z Wołodyjowskim

go, gmina Stare Babice aktywnie wykorzystuje tę
wielką szansę.
Przeprowadzamy corocznie kilka projektów tzw.
miękkich: kulturalnych, edukacyjnych, promujących
zdrowie, turystykę i rekreację. Wielokrotnie byliśmy
nagradzani za najskuteczniejsze pozyskiwanie
funduszy unijnych na inwestycje i remonty w gminnych placówkach.
Stale modernizujemy placówki edukacyjne na
terenie gminy. Dzięki inwestycjom za blisko 10mln
złotych w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach, uczniowie zyskali nowoczesne miejsca do nauki i zabawy. Strefa Rekreacji
Dziecięcej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Borzęcinie Dużym kosztowała prawie 7 mln złotych i została dofinansowana z funduszy norweskich.
Jej budowa to element programu profilaktyki
zdrowotnej dla dzieci – badania wad postawy oraz
ich leczenia.
Kompleks budowlany w Zielonkach-Parceli,
składający się z wielofunkcyjnego obiektu oświatowo-kulturalno-sportowego, w skład którego
wchodzi Szkoła Podstawowa, Biblioteka Publiczna, Dom Kultury z salą widowiskową na 350 osób,
oraz hala sportowa, jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce.
Z myślą o najmłodszych, we wszystkich babickich szkołach, finansujemy dodatkowe godziny języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki oraz wychowania fizycznego. Przy każdej
placówce oświatowej wybudowaliśmy nowoczesne
boisko, halę sportową oraz plac zabaw.
Kolejnym naszym krokiem była realizacja
największego w historii gminy projektu inwestycyjnego porządkującego gospodarkę wodno-ściekową. Przedsięwzięcie polegało na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rozbudowie
oczyszczalni ścieków do przepustowości 6000
m3/d, budowie Automatycznej Stacji Uzdatniania

Wody i 72 przepompowni. Dzięki temu przedsięwzięciu wiejska Gmina Stare Babice jest zwodociągowana blisko w 100 proc. i w 95 proc. skanalizowana.
Dzięki najnowocześniejszej technologii wykorzystanej przy budowie, oczyszczalnia jest w pełni przyjazna środowisku.
Z myślą o jutrze nasz zespół podjął się opracowania gminnego planu drogowego obejmującego
39 dróg gminnych o długości ponad 30 km. Do
jego realizacji uzyskano tytuł własności dla ponad
36 hektarów gruntów.
Naszym celem jest również tworzenie bogatego kalendarza bezpłatnych imprez kulturalnych
i sportowych dla mieszkańców w każdym przedziale
wiekowym. Organizujemy zawody, festyny z rozmaitymi atrakcjami i koncerty, na których występują największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
Stworzyliśmy Park Gminny w Starych Babicach,
gdzie znajduje się Scena Letnia oferująca wyjątkowe wydarzenia dla dzieci i dorosłych. W 2017
roku Park otrzymał nagrodę dla najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w Polsce
w kategorii Przestrzeń w Zieleni w XII Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Na terenie naszej gminy swoją siedzibę mają
dwie jednostki OSP, które dzięki dobremu wyposażeniu i znakomitemu wyszkoleniu strażaków, zostały włączone do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Stale dofinansowujemy zakup sprzętu na potrzeby druhów OSP. W gminie powstał także system gminnego monitoringu oraz system
ostrzegania i alarmowania ludności. O poprawę bezpieczeństwa w gminie od lat dbają również strażnicy ze Straży Gminnej Gminy Stare Babice.
Pamiętając o bogatej historii, samorząd dba
o dalszy harmonijny rozwój tego obszaru. Świadczą o tym przyznane Gminie przez niezależne gremia nagrody, m.in.: „Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”, „Lidera” w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, a także tytuły „Przyjaźni środowisku” czy
„Samorządowy Lider Edukacji 2012”.
18 września br. podczas uroczystej gali z okazji 30. rocznicy powstania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymaliśmy nagrodę w kategorii Wiedza i upowszechnianie za „Przewodnik po
planowaniu przestrzennym”.

Urząd
Gminy
w Starych Babicach
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
tel. 22 722 95 81
fax: 22 722 90 21
gmina@stare-babice.waw.pl
www.stare-babice.pl
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WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
POWIATY:
powiat brzeski (opolskie)
powiat głubczycki
powiat kędzierzyńsko - kozielski
powiat kluczborski
powiat krapkowicki
powiat namysłowski
powiat nyski
powiat oleski
powiat opolski
powiat prudnicki
powiat strzelecki

MIASTO
NA PRAWACH
POWIATU:
Opole

Siedziba wojewody i sejmiku: Opole
Marszałek: Andrzej Buła
Powierzchnia: 9411,87 km²
Liczba ludności: 991 161
Gęstość: 105 os./km²
Urbanizacja: 63,5 proc.
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Palac w Mosznej

GMINA KRAPKOWICE
Fot. A. Matuszkiewicz

Fot. UMiG w Krapkowicach

Rynek z lotu ptaka

Port Jachtowy w Krapkowicach

rapkowice to gościnna przystań na szlakach
Europy, zarówno do życia, zwiedzania, jak
i inwestycji. To miejsce pełne zieleni
i interesujących zakątków. Tętniące życiem
i pozytywną energią. Okoliczne lasy i wody tworzą tu znakomitą bazę rekreacyjną dla ludzi spragnionych wypoczynku. Na miłośników historii
czekają zabytki, a na inwestorów przychylny klimat
i przestrzeń do rozwoju.
Gmina Krapkowice leży w południowej części województwa opolskiego. To zarówno malownicze miejsce słynące z gościnności, jak i doskonała
lokalizacja dla realizacji inwestycji. Atutem gmi-

ny jest niewątpliwie jej położenie. Dzięki dwóm zjazdom z autostrady A4 stanowi ona istotny węzeł komunikacyjny. Jest tu też gęsta sieć dróg krajowych
i wojewódzkich, a drogi gminne prowadzące do stref
inwestycyjnych osiągają parametry dróg krajowych.
Podróż do Opola zajmuje jedynie 20 minut, do Wrocławia i Katowic dojedziemy autostradą w niespełna
godzinę.
Przedsiębiorcy chętnie inwestują w gminie,
a gmina w to, by jej mieszkańcom żyło się lepiej.
Dla lokalnych samorządowców jednym z priorytetów
jest infrastruktura społeczna i rekreacyjna. W gminie podejmuje się także szereg inicjatyw spo-

K

łecznych. Dzięki aktywnym i otwartym na nowe inicjatywy mieszkańcom prężnie działa tu wiele stowarzyszeń.
W Krapkowicach można także aktywnie wypocząć nad wodą. Gmina koncentruje się na rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej rzek Odry
i Osobłogi. Znajduje się tu Port Jachtowy. Lokalni
wodniacy nabrali wiatru w żagle i dynamicznie rozwijają wachlarz proponowanych usług. W porcie organizowane są sekcje kajakowe. Można tu popływać także łódką, motorówką, rowerkiem wodnym czy
wyruszyć w rejs turystyczno-krajoznawczy.
Zapraszamy do miasta, które stwarza sprzyjające warunki dla jego mieszkańców i każdego przedsięwzięcia gospodarczego.

Urząd Miasta
i Gminy
w Krapkowicach

ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 800
fax. 77 44 66 888
e-mail: umig@krapkowice.pl
www.krapkowice.pl
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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
POWIATY:
powiat bieszczadzki
powiat brzozowski
powiat dębicki
powiat jarosławski
powiat jasielski
powiat kolbuszowski
powiat krośnieński
powiat leski
powiat leżajski
powiat lubaczowski
powiat łańcucki
powiat mielecki
powiat niżański
powiat przemyski
powiat przeworski
powiat ropczycko - sędziszowski
powiat rzeszowski
powiat sanocki
powiat stalowowolski
powiat strzyżowski
powiat tarnobrzeski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Krosno
Przemyśl
Rzeszów
Tarnobrzeg

Siedziba wojewody i sejmiku: Rzeszów
Marszałek: Władysław Ortyl
Powierzchnia: 17 845,76 km²
Liczba ludności: 2 129 138
Gęstość: 119,3 os./km²
Urbanizacja: 41,56 proc.
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Bieszczady

POWIAT KOLBUSZOWSKI
eży w samym sercu dawnej Puszczy Sandomierskiej, na pograniczu dwóch kultur –
Lasowiaków i Rzeszowiaków. Obejmuje
2/3 obszaru Płaskowyżu Kolbuszowskiego
oraz niewielką część Równiny Tarnobrzeskiej.
Swoim zasięgiem obejmuje teren sześciu gmin:
Kolbuszowej, Cmolasu, Raniżowa, Niwisk, Majdanu
Królewskiego oraz Dzikowca.
Malownicze lasy, stanowiące pozostałość po
dawnej Puszczy Sandomierskiej, zajmują ok. 30
proc. powierzchni powiatu. Ekolodzy i miłośnicy
przyrody odnajdą tu rzadkie, podlegające ochronie prawnej, niezwykłości świata roślinnego, jak na
przykład bluszcz pospolity, czosnek siatkowy czy
marzannę wonną. Świadomość niezwykłych walorów przyrodniczych spowodowała utworzenie tutaj dwóch obszarów chronionego krajobrazu: Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowskiego i Sokołowsko-Wilczowolskiego.
Na terenie powiatu znajduje się wiele cennych
zabytków architektury sakralnej oraz świeckiej. Na
szczególną uwagę zasługują m.in. kościoły drewniane w Cmolasie i Porębach Dymarskich, wzniesione w XVII wieku. W Weryni natomiast znajduje się pałac i park Tyszkiewiczów. Na terenie gminy Dzikowiec warto zobaczyć zabytkowy park an-

L

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
gielski wraz z XVIII-wiecznym spichlerzem ekonomii
sandomierskiej, w Niwiskach natomiast na uwagę
zasługuje dwór Jana Hupki i otaczający go park krajobrazowy, skrywający murowaną oficynę dworską
z I połowy XIX wieku i pseudogotycki spichlerz murowany z końca XIX wieku. Do wędrówek śladami
przeszłości zachęca Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej, prezentujące kulturę Lasowiaków
i Rzeszowiaków. Znajduje się w nim ponad 80
obiektów architektury drewnianej, wśród których wy-

mienić można: chałupy, spichlerze, stodoły, wiatraki, kuźnie, karczmę, kościół itp. Wędrując po
skansenie można zobaczyć świat, którego już nie
ma, a który ukształtował tradycję, kulturę i sztukę
mieszkańców naszego powiatu.
Powiat kolbuszowski słynie z licznych wydarzeń kulturalnych, sportowych czy gospodarczych
o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Wśród cyklicznych imprez na szczególną uwagę zasługują:
Międzynarodowy Plener Malarski, Biesiada u Hupki, Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych, Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej czy też coroczne dożynki – święto plonów, organizowane na
terenach poszczególnych gmin.

Starostwo
Powiatowe
w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 7445771
fax: 17 2271523
e-mail: starostwo@kolbuszowski.pl
www.powiat.kolbuszowski.pl
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POWIAT
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

Zalew w Kamionce

a wstępie warto zwrócić uwagę na nazwę
powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Jest
jedną z nielicznych w Polsce składających
się z dwóch członów – nazw miast założycielskich: Ropczyce i Sędziszów Małopolski. Powierzchnia powiatu wynosi 549 km², a liczba ludności przekracza 74.000 mieszkańców. W 1999
roku teren ten zamieszkiwało 70.249 osób. Sieć
osadniczą tworzą miasta Ropczyce, Sędziszów Małopolski i 41 miejscowości wiejskich.
O specyfice tego terenu świadczy urozmaicony
krajobraz: od wzgórz i wzniesień na południu po równiny na północy. Główna rzeka regionu to Wielopolka. Stolicą powiatu jest miasto Ropczyce, które lokowane zostało przez Kazimierza Wielkiego na
gruntach istniejącej już wcześniej wsi o tej samej
nazwie. To w nim znajduje się Starostwo Powiatowe,
które w 2019 roku uzyskało tytuł „Przyjazny
Urząd”, przyznawany urzędom w sposób szczególny
wyróżniającym się jakością usług, kreatywnością,
innowacyjnością oraz dostosowywaniem się do potrzeb i oczekiwań klientów poprzez generowanie wysokiego poziomu jego satysfakcji.
Teren powiatu charakteryzuje się nieprzeciętnymi walorami krajobrazowymi. Lesisty próg Pogórza Karpackiego to kraina malowniczo położonych akwenów wodnych i nęcących szumem lasów. Wiosną zielenią się łąki, latem złocą łanami
zbóż pola, jesienią pełne pastelowych kolorów lasy
wabią ulotną urodą i grzybami. Zimą gruby koc śniegu podkreśla tajemnicze kościółki i kapliczki,
wypełniając nas zadumą i ciekawością ich odkry-
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wania. Nie brakuje tu miejsc wartych odwiedzenia. W każdej z pięciu gmin powiatu znajdują się obiekty warte zobaczenia, a są to m.in. Park Historyczny
w Bliźnie, Dwór w Woli Ocieckiej, Pałac
Skrzeczyńskich w Lubzinie, Muzeum
Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, Dwór Franciszka Ksawerego Preka w Sielcu, Pomnik Chrystusa Króla Starostwo Powiatowe w Ropczycach
w Małej, Krzyż III Tysiąclecia w Borkach
Chechelskich, Park „Buczyna” w Górze
Ropczyckiej, zalew wraz z kompleksem rekreacyjDowodem nieustannego rozwoju powiatu jest
no-sportowym w Kamionce.
ciągłe pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięPowiat ropczycko-sędziszowski można również ki którym realizowane są liczne inwestycje, np. przezwiedzić śladem wybitnych postaci oraz osobistości budowa dróg, remont i doposażenie placówek
życia lokalnego, tj. artysty Tadeusza Kantora, ma- oświatowych, powstanie nowych obiektów sporlarza Józefa Mehoffera, Franciszka Ksawerego towych i kulturalnych.
Preka, bł. ks. Romana Sitko, Karola Chmiela,
Serdecznie zapraszamy Państwa do odwieWilhelma Macha, a także wielu innych.
dzenia powiatu ropczycko-sędziszowskiego, do wyZiemia ropczycko-sędziszowska to nie tylko poczynku na łonie natury i inwestowania.
piękne pejzaże czy przyjemne miejsca do spędzenia
wolnego czasu, to przede wszystkim jeden z dynamicznie rozwijających się terenów pod wzglęStarostwo
dem społeczno-gospodarczym, który w dużej
Powiatowe
mierze kształtuje się przez bliskość dużych ośrodw Ropczycach
ków przemysłowych (Rzeszów, Dębica, Mielec).
ul. Konopnickiej 5
Nie bez znaczenia jest także łatwy dojazd na
39-100 Ropczyce
teren powiatu – autostrada A4, kolej, droga krajotel. 17 22 18 306
wa nr 94, bliskość Portu Lotniczego w Jasionce.
fax: 17 22 28 571
Odpowiednie zaplecze techniczne oraz przygotoe-mail: sekretariat@spropczyce.pl
wane pod względem infrastruktury tereny stwarzają
www.spropczyce.pl
dogodne warunki dla potencjalnych inwestorów.
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POWIAT ŁAŃCUCKI
owiat łańcucki, położony w centralnej
części województwa podkarpackiego,
stwarza doskonałe warunki do zamieszkania i wypoczynku. Zajmuje powierzchnię 451,97 km2. Zamieszkuje go ponad
80 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia to 179
osób/ km2.
Gospodarka skupiająca się głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prowadzona jest w poszanowaniu środowiska naturalnego.
Powiat łańcucki to piękne położenie geograficzne, czyste powietrze, obszary chronionego
krajobrazu, doskonałe warunki do zamieszkania
i wypoczynku, cenne zabytki, walory kulturowe,
duma z historii oraz regionalnych tradycji, gościnni
mieszkańcy oraz niezapomniane smaki oparte na
tradycyjnych recepturach, doskonałe warunki do
aktywnego wypoczynku, liczne imprezy kolarskie
o charakterze ponadlokalnym
Znajdują się tu m.in. Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, Dom Pamięci i relikwie
św. Jana Pawła II w Kraczkowej, Izba Pamięci
10. Pułku Strzelców Konnych gen. Maczka.
Dużą dbałość przykładamy do inwestycji
podnoszących jakość życia mieszkańców oraz
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Powiatowa Hala Sportowa
im. Józefa Witka w Łańcucie
bezpieczeństwo. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych i pozyskanym funduszom pomocowym możemy pochwalić się dobrą infrastrukturą
w ochronie zdrowia i szkolnictwie oraz ciągle poprawiającą się infrastrukturą drogową.
Nasze szkoły ponadpodstawowe mają ciekawą ofertę edukacyjną i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Dają szansę uczniom na podniesienie
konkurencyjności na rynku pracy, kształcąc dobrze
wykwalifikowanych specjalistów.

Sala operacyjna nowego pawilonu
łańcuckiego szpitala

Starostwo
Powiatowe
w Łańcucie
ul. Mickiewicza 2
37-100 Łańcut
tel. 17 225 7000
fax. 17 225 6970
e-mail: biuro@powiatlancut.pl
www.powiatlancut.pl

GMINA RADOMYŚL WIELKI
lat funkcjonowania samorządu zmieniło Gminę
Radomyśl Wielki w sposób diametralny. Liczne
inwestycje w infrastrukturę komunalną, jak
i od dawna prowadzona zbilansowana polityka niskich podatków czynią z niej
przyjazne miejsce do życia zarówno dla
mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców,
którzy rozwijają swoje ﬁrmy. To, że płacą
oni jedne z najniższych danin w Polsce po- Radomyśl Wielki: szkoła, kompleks sportowy
twierdzają rankingi pisma „Wspólnota”. i obserwatorium astronomiczne
– Nie obciążamy zanadto naszych
mieszkańców, a jednocześnie dysponujemy taki- dawanych decyzji o warunkach zabudowy mieszmi wpływami do budżetu, aby móc dokonywać pro- kaniowej i usługowej.
rozwojowych inwestycji. Co ważne, politykę niskich
Gmina posiada gęstą sieć dróg dobrej jakości
podatków prowadzimy wraz z pozyskiwaniem fun- (co roku odnawianych lub budowanych jest po kilduszy zewnętrznych na inwestycje, w myśl zasa- ka km dróg asfaltowych); długość traktów gminnych
dy „złotówka nasza i przynajmniej złotówka z ze- wynosi 118 km, powiatowych 78 km, a wojewódzwnątrz” – mówi burmistrz Józef Rybiński.
kich 18 km. Znajduje się też w bliskim sąsiedztwie
Polityka niskich podatków to jeden z elementów z autostradą A4. Jest to istotne, gdyż w gminie dziaprzyjaznego podejścia władz do mieszkańców ła specjalna strefa ekonomiczna oraz trzy obszary
i przedsiębiorców. Pozytywnie wpływa ona na roz- przeznaczone pod działalność produkcyjną i usłuwój gospodarczy. W gminie działa około 600 firm, gową (największy w Podborzu – 44 ha).
a budżet samorządu zasilają systematycznie rosnące
Gmina jest w całości zwodociągowana
dochody z podatków. Od kilku lat wzrasta liczba wy- i zgazyfikowana oraz w ponad 60 proc. skanali-

30

zowana. Właśnie budowa kanalizacji to
obecnie priorytetowa inwestycja prowadzona przez gminę, a jej koszt to ok.
30 mln zł.
Oczkiem w głowie lokalnych włodarzy był rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowo-rekreacyjnej. – Na 13
miejscowości w gminie mamy 11 szkół
podstawowych, 15 przedszkoli, jest
opieka żłobkowa, są placówki dla osób
niepełnosprawnych, obserwatorium
astronomiczne, 12 siłowni zewnętrznych,
13 boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną
nawierzchnią, 16 placów zabaw i 15 boisk piłkarskich – wylicza Rybiński.

Urząd Miejski
w Radomyślu
Wielkim
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
tel. 14 68 19 121
fax: 14 6819 123
e-mail: sekretariat@radomyslwielki.pl
www.radomyslwielki.pl
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MIASTO RZESZÓW
iasto Rzeszów od wielu lat inwestuje
w nowoczesną infrastrukturę, aby ułatwić życie mieszkańcom i dać bodziec
do działania innym jednostkom samorządu terytorialnego. Przykładem są punkty obsługi mieszkańców i punkty informacyjne urzędu miasta w hipermarketach oraz galeriach handlowych.
Można w nich m.in. wymienić lub uzyskać dowód
osobisty, wymienić prawo jazdy, zarejestrować samochód, nadać numer PESEL lub zostawić korespondencję do urzędu. Poza tym została uruchomiona
infolinia urzędu miasta, czyli jeden numer, pod który mogą dzwonić osoby zainteresowane. Mieszkańcy
mają także możliwość umówienia się w urzędzie przez
stronę internetową. Uruchomiono też sms miejski.
To platforma, poprzez którą mieszkańcy są informowani o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych
oraz lokalizacjach stacji benzynowych, oferujących najniższe ceny paliw.
Wszelką potrzebną pomoc uzyskują także inwestorzy, którzy planują utworzenie na terenie Rzeszowa swoich firm, siedzib, fabryk. Wszystkich informacji na temat formalności, warunkach i możliwościach inwestowania w Rzeszowie udziela
Biuro Obsługi Inwestora.
Miasto stara się wychodzić naprzeciw osobom
niepełnosprawnym. W urzędzie zamontowano
specjalny system komputerowy, który umożliwia
tłumaczenie z języka migowego. Oprócz tego na
przystankach i w autobusach jest informacja w języku Braille’a. Miasto rozdało za darmo dla osób
niedowidzących piloty, które uruchamiają system
głośnomówiący na przystankach. Z kolei pilotażowy
program „Aktywny Samorząd” ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji dla osób z niepełnosprawnością. Wkrótce Rzeszów zamierza przystąpić wraz z Centrum Medycznym „Medyk” do
programu, który pozwoli na to, aby Rzeszów był najlepszym miastem na świecie, jeśli chodzi o opiekę i profilaktykę kardiologiczną.

M

Nowoczesna klimatyzowana wiata przystankowa
W latach 2012–2015 miasto Rzeszów zakupiło 80 komfortowych, nowoczesnych i ekologicznych autobusów miejskich, w tym 30 pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Pojazdy wyposażone są w monitoring, system zliczania pasażerów
wsiadających i wysiadających, biletomaty, system
multimedialnej informacji pasażerskiej prezentujący informacje o kolejnych przystankach oraz ogłoszenia kulturalne i społeczne. Zastosowano także
system zapowiedzi głosowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz napisy w języku Braille’a dla niedowidzących. Wprowadzono również Elektroniczny Pobór Opłat (E-Bilet). Podróżni mają do dyspozycji 44 biletomaty stacjonarne, 130 biletomatów mobilnych zamontowanych w autobusach, jak
również sklep internetowy, a także aplikacje mobilne służące do zdalnego zakupu biletów.
W tym roku na rzeszowskie ulice wyjechały
pierwsze autobusy elektryczne. Przedmiotem
umowy pomiędzy Miastem Rzeszów a firmą Solaris była dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych zasilanych energią elektryczną autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino 12
oraz budowa stacji do ich ładowania – wolnego przy

ulicy Lubelskiej (10 stanowisk) oraz szybkiego przy
ulicy Grottgera (2 stanowiska). Autobusy te przeznaczone są do obsługi linii miejskich o numerach linii 0A i 0B charakteryzujących się układem
zamkniętej pętli długości 9,2 km każda i odpowiednio 20 i 19 przystankami na danej linii.
Powstał Rzeszowski Inteligentny System
Transportowy (RIST). Jego centralnym informatycznym punktem jest Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym.
Jego zadaniem jest bieżący nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywania zadań przewozowych MPK. Dzięki lokalizacji GPS autobusów
uzyskano wgląd w aktualną sytuację na drogach
i dostosowanie transportu do ruchu na ulicach miasta. W trakcie jazdy i na każdym przystanku System zbiera pełne dane z ponad 20 różnych czujników w autobusach m. in. lokalizacji pojazdu i jego
prędkości.
Rzeszów jako pierwsze miasto w Polsce
wprowadził innowacyjne i nowoczesne wiaty przystankowe klimatyzowane latem i ogrzewane zimą,
których zasilanie wspomagają ogniwa fotowoltaiczne, co obniża koszty ich eksploatacji. Do wypełnienia ścian i dachu zastosowano szyby zespolone wykonane z laminowanego szkła hartowanego. Na dachu i w gablocie na rozkłady jazdy
umieszczono oświetlenie LED. Wprowadzono również pasy ruchu przeznaczone dla autobusów
(bus-pasy).

Urząd
Miasta
Rzeszów

Elektryczny autobus
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Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel. 17 788 99 00
fax: 17 875 41 05
e-mail: umrz@erzeszow.pl
www.erzeszow.pl
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GMINA TRYŃCZA

Zabytkowa strażnica kolejowa nad Wisłokiem
ciągu ostatnich kilkunastu lat gmina
Tryńcza ukazała swój potencjał jako
jednostka samorządu terytorialnego,
która w najwyższym stopniu dba o jakość życia mieszkańców oraz dąży do nieustannego
rozwoju. Gospodarzowi gminy zaufała nie tylko społeczność lokalna, ale również cały region, bowiem
w tym roku Ryszard Jędruch uzyskał tytuł Wójta Roku
2018.
Nowocześnie wyposażone szkoły, rozbudowana
infrastruktura drogowa, techniczna, komunalna,
sportowa i turystyczna sprawiają, że gmina Tryńcza jest jedną z najszybciej rozwijających się jednostek samorządowych w województwie podkarpackim.
„Aby wszystkim żyło się lepiej” – to hasło
w pełni określa działania wójta Ryszarda Jędrucha.
Mając na celu wspólne dobro mieszkańców do-

W

kładamy ciągłych starań w rozwój infrastruktury, aby
zapewnić bezpieczeństwo i aktywizować społeczność lokalną. Wiele inicjatyw nie byłoby możliwych
bez dotacji ze źródeł zewnętrznych, o które sukcesywnie się staramy.
Od października br. zaczął funkcjonować
Dzienny Dom Seniora „Dom Miłosierdzia” w Wólce Małkowej, który jest już drugim takim obiektem
w naszej gminie spełniającym potrzeby osób
starszych, chorych i samotnych. Dzięki pozyskanym funduszom trzydzieści osób korzysta z nowoczesnego wyposażenia tych placówek oraz
z dziennej opieki i pomocy psychologa, rehabilitanta, dietetyka i trenera. Całkowita wartość obu projektów sięga kwoty blisko 2 mln zł, z czego wkład
własny niepieniężny stanowi nie całe 100 tys. zł.
Pamiętając o najstarszych mieszkańcach naszej gminy, nie zapominamy również o potrzebach

najmłodszych i ich rodziców. W Tryńczy od grudnia ubiegłego roku swoją działalność prowadzi Żłobek „Tęczowa Kraina”, zainicjowany dzięki pozyskanym funduszom z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
W tym roku dobiegła końca budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Wólki Małkowej do Gniewczyny Trynieckiej oraz poszerzone zostały chodniki
i drogi w niektórych miejscowościach. Inwestycje w infrastrukturę drogową zapewniają lepszą komunikację, ale najważniejszym ich aspektem jest
wzrost bezpieczeństwa co przedkłada się na coraz
mniejszą ilość wypadków na terenie gminy Tryńcza.
Każdego roku staramy się pozyskiwać dofinansowania na doposażenie jednostek OSP z naszej gminy w niezbędny sprzęt i samochody. W październiku otrzymaliśmy informacje o uzyskaniu
wsparcia z funduszy unijnych w wysokości prawie
250 tys. zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który już za niedługo będzie
uczestniczył w wyjazdach jednostki OSP Tryńcza.
Odnawialne Źródła Energii stanowią podstawę do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery wpływając tym samym na ochronę środowiska co w dzisiejszych czasach jest niezwykle
ważne dla ekosystemu ze względu na zmieniający się klimat. Na początku br. na dziesięciu budynkach użyteczności publicznej w naszej gminie
tj. Urzędzie Gminy, pięciu szkołach podstawowych,
"Orliku" w Gniewczynie Łańcuckiej, WDK w Jagielle,
WDK w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Jagielle zamontowane zostały panele fotowoltaiczne. Inwestycja zrealizowana została
dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 662 tys. zł.
Również w tym roku nasza gmina podpisała
umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”. Wartość
projektu to kwota 12,4 mln zł, zaś dofinansowanie
to kwota 9,5 mln zł, z czego 6 mln dotyczy instalacji montowanych na terenie gminy Tryńcza.
W ramach projektu zamontowane zostaną
kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne,
pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Łącznie ponad 700 gospodarstw będzie mogło czerpać
energię z OZE.

Urząd
Gminy
w Tryńczy
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642 12 21
e-mail: ug.tryncza@data.pl
www.tryncza.eu

Kompleks sportowy w Gniewczynie
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
POWIATY:
powiat augustowski
powiat białostocki
powiat bielski (podlaskie)
powiat grajewski
powiat hajnowski
powiat kolneński
powiat łomżyński
powiat moniecki
powiat sejneński
powiat siemiatycki
powiat sokólski
powiat suwalski
powiat wysokomazowiecki
powiat zambrowski

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Białystok
Łomża
Suwałki

Siedziba wojewody i sejmiku: Białystok
Marszałek: Artur Kosicki
Powierzchnia 20 187,02 km²
Liczba ludności: 1 187 587
Gęstość: 58,8 os./km²
Urbanizacja: 60,32 proc.
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Cerkiew w Dubiczach Cerkiewnych
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POWIAT AUGUSTOWSKI
amorząd powiatu augustowskiego przeprowadził
wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Było to
możliwe dzięki właściwemu gospodarowaniu ﬁnansami oraz pozyskaniu
środków zewnętrznych.
Zgodnie z potrzebami, najwięcej
funduszy wydatkowano na zadania
drogowe (około 132 mln zł), co pozwoliło na przebudowę i modernizację ponad 209 km dróg ważnych
w systemie komunikacyjnym i 12 mostów, których budowa jest najbardziej
kosztowna. Po unormowaniu trudnej
sytuacji finansowej szpitala, od 2015 Starosta Jarosław Szlaszyński odbiera nagrodę
roku zrealizowano wiele przedsięwzięć za I miejsce w Rankingu Powiatów 2018
podnoszących standardy opieki zdrowotnej. Przeprowadzono remonty oddziałów, za- cy. Dzieciom i młodzieży zapewniona została
kupiono nowoczesną aparaturę medyczną, reak- szeroka oferta edukacyjna i sportowa, dostosowana
tywowano Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz wy- do ich możliwości, zainteresowań i rynku pracy.
budowano lądowisko dla śmigłowców. Powiat W ostatnich latach augustowskie szkoły średnie
augustowski dużą wagę przykłada również do wy- trzykrotnie zajmowały I miejsce w województwie
sokiej jakości kształcenia. We wszystkich szkołach podlaskim pod względem zdawalności egzaminu
i placówkach oświatowych przeprowadzono nie- maturalnego, sześć razy przyznany został nam tyzbędne remonty poprawiające warunki nauki i pra- tuł „Samorządowego Lidera Edukacji”.

S

Najlepszym potwierdzeniem sukcesu
zrealizowanych działań było trzykrotne
zajęcie przez powiat augustowski pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów oraz uzyskanie tytułu „Dobry Polski Samorząd” (za 2016,
2017 i 2018 rok).
– Cieszę się, że od 17 lat mogę bezpośrednio uczestniczyć w rozwoju naszej
samorządowej społeczności – mówi Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski.
– Zgodne działania podejmowane wspólnie z innymi samorządami pozwalają nam
z dumą prezentować dorobek minionych
lat i z ufnością patrzeć w przyszłość.

Starostwo
Powiatowe
w Augustowie
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów
tel. 87 643 96 50, 87 643 96 51
fax: 87 643 96 95; 87 643 96 76
e-mail: powiat.augustowski@home.pl
www: www.augustowski.home.pl

MIASTO GRAJEWO
ptaki kaczkowate. Grajewo jest doskonałym punktem wypadowym na tereny Biebrzańskiego Parku
Narodowego, a rzekę Ełk, można traktować jako
punkt wyjściowy interesującego szlaku wodnego:
Ełk-Biebrza-Narew-Wisła.
Grajewo cechuje doskonała oferta kulturalna
i sportowa miasta oraz jedyne w Polsce, warte zwiedzenia Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum
Mleka, którego ekspozycja jest multimedialna, interaktywna i „opowiada” o mleku oraz tradycji jego
przetwórstwa. Amatorzy zwiedzania zabytków znajdą w Grajewie czternaście obiektów zabytkowych,
w tym rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej.

Grajewo z lotu ptaka
rajewo „zawsze po drodze”, położone jest
w dolinie rzeki Ełk w województwie podlaskim, na skrzyżowaniu ważnych szlaków
komunikacyjnych, dróg krajowych 61 i 65,
w pobliżu granicy państwowej z Rosją, Białorusią
i Litwą. Atrakcyjne położenie, zasoby gospodarcze
oraz przyrodnicze to interesująca propozycja zarówno dla inwestorów, jak i turystów.
Ciekawym obiektem przyrodniczym miasta jest
jezioro Brajmura, które otacza rozległa strefa szuwaru trzcinowego, gdzie mają swoje pierzowiska

G
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Urząd
Miasta
Grajewo
ul. Strażacka 6 A
19- 200 Grajewo
tel. 86 273 0802
e-mail: sekretariat@um.grajewo.pl
www.grajewo.pl

Muzeum Mleka
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GMINA SOKÓŁKA
Fot. D. Biziuk (2)

Urząd Miejski w Sokółce
mina Sokółka to urokliwy teren położony
w północnej części Niziny Podlaskiej. Od
strony wschodniej graniczy z Białorusią,
od zachodniej – otacza ją Puszcza Knyszyńska. Przez miasto przebiega międzynarodowa
trasa drogowa i kolejowa Warszawa-Grodno i dalej w kierunku na Wilno, Rygę, Sankt Petersburg,
Mińsk, Moskwę.
Posiadająca 410-letnią tradycję Sokółka leży
na styku kultur Wschodu i Zachodu. Usytuowanie
na obszarze przygranicznym i historyczne losy sprawiły, że przez wieki krzyżowały się tutaj wpływy różnych narodowości: Polaków, Białorusinów, Żydów,
Tatarów, Rosjan, Litwinów, Niemców. Sokółka i jej
okolice to prawdziwa mozaika kulturowo-etniczna.

G

Wyróżnikiem gminy jest jej wielokulturowość. Można tu odwiedzić miejsca, gdzie obok siebie żyją w zgodzie przedstawiciele trzech wyznań:
katolicy, prawosławni i muzułmanie. Przez gminę
przebiega unikalny w skali kraju Szlak Tatarski.
W centrum Sokółki zachował się ciekawy układ
architektoniczny z początków lokowania miasta
w XVI wieku – rynek z przyległymi ulicami oraz
XVIII-wieczne domy z czasów Antoniego Tyzenhauza
– podskarbiego nadwornego litewskiego. W środkowej części sokólskiego rynku znajduje się cerkiew prawosławna pw. św. Aleksandra Newskiego.
Świątynię wybudowano w latach 1850–1853.
Na uwagę zasługuje usytuowany na wzniesieniu kościół pw. św. Antoniego Padewskiego
z 1848 roku. Świątynia została przebudowana w latach 1901–1904. To właśnie w tej świątyni w 2008
roku miał miejsce Cud Eucharystyczny. Od tego czasu Sokółka stała się celem licznych pielgrzymek.
Ziemia Sokólska to centrum polskiego Orientu. Znajduje się tutaj unikalny w skali kraju Szlak
Tatarski. W Bohonikach (gm. Sokółka) i Kruszynianach (gm. Krynki) można zwiedzić najstarsze
w Polsce drewniane meczety z XVIII i XIX wieku. Wizyta w tych miejscowościach pozwala przyjrzeć się
śladom mozaiki kulturowo-etnicznej wschodnich

Zabytkowy meczet w Bohonikach
ziem dawnej Rzeczpospolitej. Zarówno Bohoniki,
jak i Kruszyniany pełnią rolę przysłowiowej turystycznej Mekki, są centrum religijnym polskich muzułmanów.

Urząd
Miejski
w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 09 00
fax: 85 711 09 11
e-mail: sokolka@sokolka.pl
www.sokolka.pl

GMINA WASILKÓW
Niewątpliwym atutem Wasilkowa jest otoczenie Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej, sąsiedztwo rzeki i zalewu, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe oraz wyciąg nart wodnych, co sprzyja wypoczynkowi i rekreacji, czyniąc Wasilków miejscem przyjaznym do życia.
Gmina jest także atrakcyjna turystycznie. Na
jej terenie zlokalizowane jest Podlaskie Muzeum
Kultury Ludowej oraz Jurajski Park Dinozaurów
„Muzeum Dziejów Ziemi”. Na uwagę zasługują liczne zabytki sakralne: dwa kościoły, cerkiew,
słynne rzeźby na cmentarzu stworzone na wzór
rzeźb z wileńskiego cmentarza Na Rossie. W Wasilkowie znajduje się też Sanktuarium Święta
Woda, do którego pielgrzymują wierni z całej
Polski.

Urząd Miejski
w Wasilkowie
Gmina Wasilków
asilków to gmina znajdująca się w obszarze aglomeracji białostockiej. Bliskie położenie względem Białegostoku oraz dogodna komunikacja sprawiają, że na przeprowadzkę do Wasilkowa lub pobliskich miejscowości decyduje się coraz więcej

W

osób. Aktualnie gminę zamieszkuje prawie 17 tys.
mieszkańców, zaś przyrost naturalny jest największy w całym województwie podlaskim.
Miasto Wasilków otrzymało prawa miejskie od
króla Zygmunta II Augusta w 1566 roku. Dziś łączy historię i tradycję z dynamicznym rozwojem.

ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków
tel. 85 71 85 400
fax: 85 71 85 700
e-mail: kancelaria@wasilkow.pl
www.wasilkow.pl
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
POWIATY:
powiat bytowski
powiat chojnicki
powiat człuchowski
powiat gdański
powiat kartuski
powiat kościerski
powiat kwidzyński
powiat lęborski
powiat malborski

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

Siedziba wojewody i sejmiku: Gdańsk
Marszałek: Mieczysław Struk
Powierzchnia: 18 310,34 km²
Liczba ludności: 2 333 523
Gęstość: 127 os./km²
Urbanizacja: 64 proc.

90

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Gdańsk
Gdynia
Słupsk
Sopot
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Sopot zimą
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POWIAT MALBORSKI

Zamek w Malborku

owiat malborski nazywany jest Spichlerzem
Północy. Obejmuje obszar malowniczych
Żuław Wiślanych, które słyną z terenów rolniczych o wysokiej jakości gleb, wydających plony nawet kilkukrotnie obﬁtsze niż te na terenie reszty kraju. Obok rolnictwa obﬁcie rozwija
się też lokalny biznes. Sprzyja temu prężne otoczenie
dla biznesu, które tworzą tu dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, liczne instytucje gospodarcze i przychylnie nastawiony na współpracę
z inwestorami sektor publiczny. Powiat malborski

P

zajął 5. miejsce w Rankingu Zamożności Samorządów 2017 oraz 9. w 2018 i 11. w 2019 roku
w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów.
Atutem powiatu malborskiego jest jego lokalizacja. Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki drogowe i kolejowe, dzięki czemu powiat ma doskonałe połączenia z całą Europą. W odległości około 70 km od Malborka funkcjonują (w Gdańsku
i Gdyni) terminale pasażerskie zapewniające połączenia do krajów skandynawskich oraz dwa porty morskie, zapewniające przeładunek wszystkich

surowców i towarów. Międzynarodowe lotnisko
w Rębiechowie, z którego samoloty odlatują m.in.:
do Niemiec, Danii, Gruzji, Islandii, Grecji czy Wielkiej Brytanii, jest oddalone około 60 km od Malborka.
Turystom powiat malborski kojarzy się przede
wszystkim z jego stolicą – miastem Malborkiem
i turystyczną wizytówką tej ziemi – monumentalnym Zamkiem Krzyżackim, który dominuje nad płaskim terenem Żuław. Jednak Zamek Krzyżacki, który wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, to nie jedyna atrakcja turystyczna dla odwiedzających powiat malborski. Przestrzeń naszego powiatu wypełniają malownicze
wsie, piękne krajobrazy i prawdziwe perełki zabytkowej architektury – gotyckie kościoły, stare nekropolie (w tym cmentarze mennonickie), zabytkowe mosty, domy podcieniowe. Stały się one charakterystycznymi składnikami żuławskiego krajobrazu, które naprawdę warto zobaczyć.

Starostwo
Powiatowe
w Malborku

Dom podcieniowy na Żuławach
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Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork
tel. 55 646 04 00
fax: 55 272 34 62
e-mail: starostwo@powiat.malbork.pl
www.powiat.malbork.pl
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GMINA KOBYLNICA

Panorama Gminy Kobylnica
mina Kobylnica leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Zachwyca położeniem, krajobrazem, wieloma inwestycjami proekologicznymi, jak również bogatą ofertą przygotowaną
z myślą o potencjalnych inwestorach.
Proinwestycyjny nurt jest możliwy dzięki dogodnemu położeniu. Bliskie sąsiedztwo Słupska,
Ustki i Trójmiasta umożliwia doskonały dostęp do
szkolnictwa wyższego, kadry pracowniczej, dóbr kultury, rekreacji, licznych obiektów handlowych i wielu instytucji. Gmina leży przy głównych szlakach
komunikacyjnych regionu. Jej teren przecina droga krajowa nr 6, która biegnie od granicy z Niemcami przez Szczecin, Słupsk, Lębork, Gdynię, aż
po Gdańsk. Jednocześnie wytyczona jest tu także

G

trasa drogi krajowej numer 21, która łączy północ
z południem kraju.
Priorytetem dla samorządu jest systematyczne przekazywanie środków finansowych na remonty
i budowę dróg gminnych oraz zaangażowanie finansowe w remonty dróg powiatowych, co jest podstawą działania rozwoju gospodarczego. Z myślą
o inwestorach podejmuje się przedsięwzięcia polegające na zbrojeniu terenów pod budowę sieci
kanalizacyjnej oraz wodociągowej. Wspierane są
również działania związane z gazyfikacją gminy.
Cechą charakterystyczną gminy jest obecność
na jej terenie farm wiatrowych. Pierwsza z nich powstała w 2008 roku pomiędzy Zajączkowem, Widzinem a Łosinem. Prężnie działają przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie handlu, budownictwa, przemysłu czy przetwórstwa. Ważnym
krokiem w rozwoju gminy Kobylnica jest otwarcie
się na nowych inwestorów chcących związać
swoją działalność z najbliższym regionem. Specjalnie dla nich uruchomiono nowoczesną witrynę internetową – www.nieruchomosci.kobylnica.pl.
Na terenie gminy funkcjonuje Centrum Usług
Wspólnych, działa nowoczesne Centrum Kultury
i Promocji z salą teatralną. Ponadto w Gminie prężnie działają: Gminna Biblioteka Publiczna wraz z fi-

Farmy wiatrowe
liami, Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Gminna, Ochotnicza Straż Pożarna.
Gmina Kobylnica od lat znajduje się w czołówce regionalnych i ogólnopolskich rankingów.
Wójtem od 1998 roku jest Leszek Kuliński.

Urząd
Gminy
w Kobylnicy
ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
tel. 59 842 90 70 do 71
fax: 59 842 90 72
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl
www.kobylnica.pl

GMINA WEJHEROWO

Filia Biblioteki i Centrum Kultury
w Bieszkowicach

Panorama gminy

Szkoła Podstawowa w Gowinie

mina Wejherowo to piękny region północnych Kaszub, leżący na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym Gdańsk ze
Szczecinem. Znaczną część powierzchni gminy, która obejmuje 19 423 hektarów, zajmują
lasy i liczne jeziora. Na malownicze pejzaże składają się rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu.
Gmina tworzy zaplecze dla rozwoju mieszkalnictwa i sektora produkcyjno-usługowego.
Prężnie rozwija się infrastruktura drogowa, kanalizacyjna i wodociągowa, powstają nowe obiekty
sportowe i kulturalne, rozbudowano placówki

oświatowe, co jest odpowiedzią na wciąż wzrastającą liczbę mieszkańców, która obecnie wynosi ponad 25 tys. osób. Potencjał do rozwoju
przedsiębiorczości z sukcesem wykorzystywany jest
przez inwestorów w istniejącej strefie przemysłowej.
Działalność kulturalna, która skupia się wokół
Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Na
terenie gminy Wejherowo znajdują się ważne
miejsca pamięci. Należy do nich Piaśnica – miejsce największego mordu ludności na Pomorzu.
W 2019 – roku obchodów 85-lecia istnienia
gminy – obchodziliśmy 80. rocznicę zbrodni, któ-

rej ofiarą był także pierwszy wójt gminy Wejherowo major Edward Łakomy.

G

Urząd
Gminy
Wejherowo
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
tel. 58 677 97 01
fax: 58 677 97 00
e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl
www.ugwejherowo.pl
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
POWIATY:
powiat będziński
powiat bielski (śląskie)
powiat bieruńsko-ledziński
powiat cieszyński
powiat częstochowski
powiat gliwicki
powiat kłobucki
powiat lubliniecki
powiat mikołowski
powiat myszkowski
powiat pszczyński
powiat raciborski
powiat rybnicki
powiat tarnogórski
powiat wodzisławski
powiat zawierciański
powiat żywiecki

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Bielsko-Biała
Bytom
Chorzów
Częstochowa
Dąbrowa Górnicza
Gliwice
Jastrzębie Zdrój
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Rybnik
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Żory

Siedziba wojewody i sejmiku: Katowice
Marszałek: Jakub Chełstowski
Powierzchnia (2015) 12 333,09 km²
Liczba ludności: 4 564 394
Gęstość: 370,1 os./km²
Urbanizacja: 77,6 proc.
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Spodek, Katowice

POWIAT BIELSKI
owiat bielski o powierzchni ponad 458 km2,
położony jest w południowej części województwa śląskiego. Zamieszkuje go 165
tys. osób. Zajmuje bardzo zróżnicowany
pod względem krajobrazowym i kulturowym obszar,
rozciągający się od Kotliny Oświęcimskiej w kierunku południa przez Dolinę Górnej Wisły, Pogórze Wilamowickie, Pogórze Śląskie, Beskid Śląski
i Beskid Mały.
Powiat bielski tworzy 10 gmin, w tym 2 gminy miejsko-wiejskie (Czechowice-Dziedzice, Wilamowice), jedna gmina miejska (Szczyrk) oraz 7
gmin wiejskich (Bestwina, Buczkowice, Jasienica,
Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice) otaczających
miasto Bielsko-Biała. Atutem powiatu są walory turystyczne, doskonale zgrane
z łatwym dostępem do tras komunikacyjnych
północ-południe i wschód-zachód. Beskidy odkrywają przed turystami swój niepowtarzalny krajobraz o każdej porze roku.
O atrakcyjności powiatu decydują nie tylko warunki środowiska naturalnego, ale również bogata baza turystyczno-rekreacyjna oraz liczne dobra
kultury, będące świadectwem zróżnicowanej przeszłości, tradycji i kultury poszczególnych gmin. Powiat bielski może poszczycić się także korzystny-

P

Góra Żar i Jezioro Międzybrodzkie
mi warunkami dla prowadzenia biznesu. Nie brakuje tu małych przedsiębiorstw, średnich i dużych
firm funkcjonujących na europejskim poziomie,
głównie w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii
oraz budownictwa i rolnictwa. Istniejący na terenie powiatu Bielski Park Technologiczny Lotnictwa,
Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie stanowi odpowiedź na współczesne wyzwania cywilizacyjne.

Starostwo
Powiatowe
w Bielsku-Białej

ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 813 69 00
33 812 53 00
e-mail: starosta@powiat.bielsko.pl
www.powiat.bielsko.pl
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

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

MIASTO
NA PRAWACH
POWIATU:
Kielce

Siedziba wojewody i sejmiku: Kielce
Marszałek: Andrzej Bętkowski
Powierzchnia: 11 710,50 km²
Liczba ludności: 1 241 546
Gęstość: 106 os./km²
Urbanizacja: 44,9 proc.
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Jaskinia Raj
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GMINA OŻARÓW

Tereny inwestycyjne w Ożarowie

północno-zachodniej części gminy
Ożarów znajdują się grunty inwestycyjne dostępne dla przedsiębiorców
z sektora MŚP. Właścicielem terenu jest
gmina Ożarów. Atrakcyjne położenie, projektowane kompleksowe uzbrojenie terenu, a także przyjazny klimat inwestycyjny i otwartość regionu na
inwestorów dają ﬁrmom pewność powodzenia inwestycji.
Gmina Ożarów leży na pograniczu trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Region ten charakteryzuje się wysokim
potencjałem w takich dziedzinach jak przemysł cementowy, hutniczy, transportowy oraz turystyka.
W regionie działają Kielecki Park Technologiczny
oraz inne ośrodki, które inicjują współpracę ośrodków naukowych z otoczeniem biznesowym. Wykształconą kadrę pracowniczą gwarantuje pobliska
obecność Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej oraz innych ośrodków naukowych. Na terenie województwa działa ponad 10 uczelni wyższych, więc
tutejszy rynek pracy nasycony jest specjalistami
z różnych dziedzin.
Cały teren inwestycyjny zlokalizowany jest przy
ul. Kościuszki i obejmuje powierzchnię ok. 16 hek-

W

Ożarów z lotu ptaka
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Dawne miasteczko Lasocin
tarów w kształcie prostokąta. Teren jak na
razie nie jest podzielony na działki, zostaną rozparcelowane według preferencji przyszłego inwestora. Maksymalna powierzchnia jednej działki wynieść może
9,5 ha. Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod zabudowę usługową, produkcyjną oraz magazyny. Większość terenu jest płaska, a maksymalna różnica
w poziomie wynosi 10 m. Na terenie in- Dawne miasteczko Gliniany
westycyjnym projektowana jest droga dojazdowa o szerokości 7 metrów z bezpośrednim po- znajduję się: ciepłownia Spółdzielni Mieszkaniołączeniem z drogą krajową nr 79 relacji Sandomierz- wej Wzgórze w Ożarowie, Stadion Miejski „ALIT”,
Warszawa. Zakres inwestycji będzie dodatkowo Stacja Paliw, Hurtownia Owoców i Warzyw „Nadobejmował budowę ciągów pieszo-rowerowych, wiślanka”, Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrooświetlenie dróg, budowę kanalizacji sanitarnej dek Kultury, Biblioteka oraz Zespół Szkół w Ożai deszczowej, sieć wodociągową, gazową oraz ka- rowie im. Marii Skłodowskiej Curie, w ramach któnały teletechniczne. Obecnie dojazd jest możliwy rego funkcjonuje m.in. technikum o profilu infordrogą powiatową (ul. Kościuszki), która łączy się matycznym, mechatronicznym, elektronicznym,
bezpośrednio z drogą krajową nr 79. W odległo- szkolące przyszłą kadrę pracowniczą.
ści ok. 5 km znajduje się kolejny ważny trakt, jest
Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na reto droga krajowa nr 74, oraz bocznica kolejowa alizację inwestycji przy ul Kościuszki mogą liczyć
(7 km) linia kolejowa nr 25. Odległość do najbliższej na szereg udogodnień ze strony Urzędu Miejskieautostrady wynosi ok. 95 km (A4 w Tarnowie) oraz go w Ożarowie oraz wielu instytucji biznesowych
155 km (A1 Wiskitki). W najbliższym sąsiedztwie działających w regionie. To znakomita pomoc na

start. Firmy mają możliwość skorzystania
z prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ulgi podatkowe udzielane
są w ramach pomocy de minimis na
tworzenie nowych miejsc pracy oraz nowych inwestycji. Przedsiębiorca może
liczyć także na pomoc publiczną przyznawaną w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych
i fizycznych. Gmina świadczy wyspecjalizowane usługi doradcze dla przedsiębiorstw, pomoc prawną. Powyższe tereny mogą być dzierżawione lub w uzasadnionych
przypadkach sprzedane.

Urząd
Gminy
Ożarów
ul. Stodolna 1
27-530 Ożarów
tel. 15 86 10 700 do 703
fax: 15 86 11 136
e-mail: urzad@ozarow.pl
www.ozarow-mazowiecki.pl
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WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
POWIATY:
powiat bartoszycki
powiat braniewski
powiat działdowski
powiat elbląski
powiat ełcki
powiat giżycki
powiat gołdapski
powiat iławski
powiat kętrzyński

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

Siedziba wojewody i sejmiku: Olsztyn
Marszałek: Gustaw Marek Brzezin
Powierzchnia: 24 173,17 km²
Liczba ludności: 1 434 783
Gęstość: 59 os./km²
Urbanizacja: 59,33 proc.
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MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Elbląg
Olsztyn
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Jezioro Gołdapiwo
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POWIAT
LIDZBARSKI

Zamek Biskupów Warmińskich
owiat lidzbarski jest jednym z 19 powiatów najpiękniejszego regionu Polski, jakim
jest województwo warmińsko-mazurskie.
Zajmuje 924 km2 północno-wschodniej
części regionu i liczy ok. 42 tys. mieszkańców.
Utworzony został w 1999 roku w ramach reformy
administracyjnej, od początku istnienia jego stolicą jest słynące z wartości artystycznych i historycznych miasto Lidzbark Warmiński. W skład powiatu lidzbarskiego wchodzi 5 jednostek samorządowych: gmina miejska – Lidzbark Warmiński,
miejsko-wiejska – Orneta i 3 wiejskie: Lidzbark Warmiński, Kiwity, Lubomino.
Nie bez powodu nazywany jest Sercem Warmii. To tutaj odbywają się liczne wydarzenia o charakterze sportowym czy kulturalnym takie jak:
Rekonstrukcja Bitwy pod Heilsbergiem, Biesiady
Humoru i Satyry, Festiwal Kultury Wileńskiej Kaziuki-Wilniuki czy Regionalne Dni Szewczenkowskie. Perłą powiatu jest wpisany w rejestr zabytków
i należący do Szlaku Zamków Gotyckich Zamek Biskupów Warmińskich z XIV wieku zwany Wawelem
Północy, który był miejscem pobytu dla wielu wybitnych osobistości, m.in. Mikołaja Kopernika, Jana
Dantyszka, Marcina Kromera i Stanisława Grabowskiego. Do cenniejszych zabytków architektonicznych powiatu lidzbarskiego należą: Pałacyk
Letni (Oranżeria Kultury) położony na terenie
ogrodów biskupich, dawne fortyfikacje prowadzące do Wysokiej Bramy, gotycki Ratusz w Ornecie,
Sanktuarium Maryjne w Krośnie koło Ornety, Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym,
liczne kościoły, kapliczki i cerkwie.

P
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Termy Warmińskie
Gminy wchodzące w skład powiatu znane są
z wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Znajdują się tutaj obszary prawnie chronione, w tym rezerwat bobrów na rzeczce Pasłęce
i rezerwat przyrody Mokradła Żegockie. W porozumieniu z władzami powiatu lidzbarskiego włodarze gmin są organizatorami corocznych imprez,
które na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń
kulturalnych są to m.in. Dożynki Powiatu Lidzbarskiego, Festiwal Serów, Festiwal Ziół, Powiatowe
zawody OSP w sporcie pożarniczym i rajdy rowerowe.
Turystom odwiedzającym Ziemię Lidzbarską powiat oferuje wiele atrakcyjnych miejsc umożliwiających aktywne spędzanie czasu, wśród malowniczych krajobrazów w bliskości z naturą. Na miłośników wędrówek rowerowych i pieszych czeka trasa rowerowa biegnąca dawnym torowiskiem z Lidzbarka Warmińskiego do Ornety o długości 28 km.
Ponadto Powiat Lidzbarski jest jednym z 12 Królestw

Rowerowych szlaku Green Velo. Wspaniałą atrakcją wśród turystów jest również nowoczesny ośrodek termalny „Termy Warmińskie” wybudowany
w 2016 roku. Turyści cenią powiat lidzbarski nie
tylko za zabytki będące bogactwem historycznym,
takie jak kościoły w stylu gotyckim oraz barokowym, ale również za gościnność, liczne bazy hotelowe, sportowe i gospodarstwa agroturystyczne.
Obszar powiatu lidzbarskiego jest atrakcyjny
również dla potencjalnych inwestorów. Sprzyja temu
dogodne połączenie komunikacyjne obecność
strefy ekonomicznej, dobrze rozwinięta infrastruktura i sąsiedztwo wielu istniejących już dużych
przedsiębiorstw działających na skalę światową.
Powiat lidzbarski aktywnie prowadzi współpracę
z partnerami zagranicznymi: z Federacją Rosyjską
(Bagrationowsk), z Republiką Białorusi (Rejon
Ostrowiecki), z Ukrainą (Rejon Zastaweński) oraz
Niemcami (powiat Emsland). Od 2000 roku powiat
lidzbarski jest członkiem stowarzyszenia pn. Związek Powiatów Polskich, przynależy również do Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”.

Starostwo
Powiatowe
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
tel. 89 767 79 00
fax: 89 767 79 03
e-mail: sekretariat@powiatlidzbarski.pl
www.powiatlidzbarski.pl
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GMINA IŁAWA
pleksowo rozwiązano problem gospodarki wodnościekowej. Do końca 2014 roku 75 proc. gospodarstw domowych podłączono do gminnej sieci kanalizacyjnej. Gmina Iława realizuje nowatorskie projekty proekologiczne dla rozwoju turystyki np. ekologiczną miniprzystań żeglarską 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 znajdują się tereny inwestycyjne,
posiada walory uzdrowiskowe.
Gmina jest wiodącym samorządem w województwie warmińsko-mazurskim w pozyskiwaniu
środków unijnych. W ostatnich czterech latach na
różne inwestycje zdobyto około 50 mln złotych.
Priorytetem gminy są inwestycje w człowieka,

Jezioro Jeziorak
mina Iława leży w zachodniej części
województwa warmińsko-mazurskiego,
na Pojezierzu Iławskim, nad południowym
krańcem jeziora Jeziorak – najdłuższym
jeziorem w Polsce. Niewątpliwym atutem naszej
„małej ojczyzny” jest piękna i wyjątkowa przyroda. Znajdują się tutaj cztery rezerwaty przyrody. Ulubionym miejscem turystów, którzy spędzają wakacje
w okolicach Siemian jest niewiarygodnie piękny widok Rezerwatu „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 w szczególności 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.
Życie toczy się w Iławie pozornie tak samo jak
gdzie indziej, ale tylko ten, kto w niej mieszka albo
do niej zawita wie, że jest to miejsce szczególne,
w którym nie sposób się nie zakochać. Tutaj można zwolnić tempo, poddać się urokom malowniczych krajobrazów, podziwiać wspaniałą przyrodę
- jeziora, przepastne lasy, zwierzynę. Tutaj oprócz
zróżnicowanej bazy noclegowej, kuchni regionalnej, można korzystać z licznych atrakcji turystycznych, wypożyczyć sprzęt turystyczny, wyczarterować jacht.
Nie rozczarują się naszą gminą żeglarze i kajakarze, amatorzy pieszych i rowerowych wycieczek,
konnych przejażdżek, wędkarze i grzybiarze, a także miłośnicy szant, piosenki poetyckiej i kabaretu, pasjonaci historii. Turystów z pewnością zachwyci bogata oferta imprez kulturalnych, a w szczególności najważniejsza z nich Festiwal „Nad Jeziorakiem”.

G

Kompleks szkolno-przedszkolny wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Gromotach
Do atutów gminy należą wybitne walory środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz korzystne
połączenia komunikacyjne. Dzięki unikatowym
walorom i predyspozycjom gospodarczym gminy
przedsiębiorcy mają szansę wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną poprzez ulokowanie w gminie swoich inwestycji. Gmina, jako jedna z nielicznych w województwie warmińsko-mazurskim,
posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego swojego obszaru oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidującego rozwój na
najbliższe 50 lat. Zapisy planu są bardzo elastyczne,
dzięki czemu dają szerokie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych, w zależności
od potrzeb inwestora.Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą gmina Iława posiada zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres od 1 roku do 10 lat.
Dbając o wszechstronny i sukcesywny rozwój
na przestrzeni ostatnich 30 lat, gmina Iława troszczyła się również o środowisko naturalne. Kom-

a w szczególności 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.
Gmina Iława zaprasza wszystkich, którzy
chcieliby w niej zamieszkać i zainwestować. U nas
możesz zrobić dobry biznes i świetnie wypocząć.

Urząd
Gminy
Iława
ul. gen. Władysława Andersa 2A
14-200 Iława
tel. 89 649 24 18
fax: 89 649 48 82
e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl
www.gmina-ilawa.pl
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Panorama Rozóg – widok z lotu ptaka z charakterystycznym kościołem z żółtej cegły

mina Rozogi położona jest w południowo-wschodniej części powiatu szczycieńskiego, na pograniczu mazurskokurpiowskim i szlaku komunikacyjnym
Warszawa-Mazury. Obszar gminy obejmuje powierzchnię 22 385 ha, w tym lasy i grunty leśne,
które zajmują powierzchnię 9032 ha. Teren gminy Rozogi położony jest na Równinie Mazurskiej.
Rozwój gospodarczy gminy związany jest
głównie z zasobami naturalnymi i opiera się
przede wszystkim na rolnictwie i leśnictwie. Walory przyrodnicze tworzą warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Gmina posiada również tereny inwestycyjne o powierzchni
około 25 ha. Lasy Puszczy Piskiej z Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Lasy Mazurskie” stanowią
istotny walor turystyczny. Charakteryzują się one
bogactwem fauny i flory, która nadaje regionowi wyjątkowy mikroklimat. Drzewostan tworzą bory sosnowe z dużym bogactwem runa leśnego, będącego niewątpliwą atrakcją dla zbieraczy grzybów,
jagód, borówek i żurawiny. Walory przyrodniczo-

G

krajobrazowe tworzą korzystne warunki do rozwoju gospodarstw agroturystycznych i usług o charakterze turystycznym, czemu sprzyja położenie
gminy w bliskim sąsiedztwie jezior Pojezierza Mazurskiego (Jezioro Nidzkie i szlak kajakowy rzeki Krutyni). Ruch turystyczny przyciąga przede wszystkim miłośników przyrody, poszukujących spokoju, ciszy oraz aktywnego wypoczynku i amatorów
runa leśnego.
Przez teren gminy przebiega międzyregionalna ścieżka rowerowa biegnąca trasą SzczytnoRozogi-Myszyniec oraz trasa piesza – tzw. „Szlak
Mazursko-Kurpiowski” z Klonu na Kurpie. Na
szlaku rowerowym Klon-Księży Lasek-RadostowoOrzeszki-Klon można podziwiać przyrodniczy i historyczny krajobraz kulturowy z ołtarzem i amboną w kościele w Księżym Lasku z początku XVIII wieku. Otwarty został szlak spacerowy, przystosowany do uprawiania nordic walking, który przebiega
drogami leśnymi w okolicy Rozóg. Łącznie trasa
szlaku wynosi 5,6 km. Okolica urzeka ciszą i pięknymi krajobrazami równiny Mazur Południowych.

Baza turystyczna liczy ponad 100 miejsc noclegowych.
W Klonie od 2004 roku rozwijana i popularyzowana jest nowa dyscyplina sportu – Indiaca.
W Rozogach w 2011 roku zostały zorganizowane
III Młodzieżowe Mistrzostwa Świata Indiaca,
a w 2017 roku V Mistrzostwa Świata Indiaca.
Gmina Rozogi ze względu na swoją historię
i położenie na pograniczu mazursko-kurpiowskim, wyróżnia się bogactwem kulturowym oraz wyjątkowymi zabytkami. Zachowanie dziedzictwa
kulturowego przyczynia się do podkreślania indywidualności i wyjątkowości obszaru gminy. W okresie powstania styczniowego 1863–1864 teren gminy Rozogi był ośrodkiem przerzutu broni powstańcom oraz miejscem zimowania oddziałów powstańczych z Kurpi. Przykładem łączenia dziedzictwa
kulturowego Mazur i Kurpi jest organizowany od
1995 roku konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Atrakcją jest najwartościowsza na Mazurach zabytkowa, drewniana architektura wiejska
w Farynach, Kwiatuszkach Wielkich i w Klonie,
z jednym z najstarszych kościołów katolickich na
Mazurach, zbudowanym z kamienia w połowie
XIX wieku. Potencjał turystyczny, dobre warunki klimatyczne, bogactwo lasów, czyste powietrze i historyczny krajobraz kulturowy oraz możliwości inwestycyjne sprzyjają rozwojowi gminy Rozogi.

Urząd
Gminy
w Rozogach

Regionalny Konkurs Palm Wielkanocych – procesja z konkursowymi palmami
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ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi
tel. 89 72 26 002, 89 72 26 038
fax. 89 72 26 002 w.50
e-mail: sekretariat@rozogi.pl
www: www.rozogi.pl
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usz to miasto położone w województwie
warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, nad Jeziorem Suskim. Z racji odbywających się tu rokrocznie od 28 lat zawodów triathlonowych Susz znany jest przede
wszystkim jako „stolica polskiego triathlonu”, ale
miasto i okolice posiadają także wiele walorów krajobrazowych oraz kilka ciekawych zabytków architektury i sztuki sakralnej.
Suski kościół (dziś Sanktuarium) św. Antoniego
to zabytek klasy zerowej i prawdziwa perełka sakralnej architektury średniowiecznej XIV stulecia.
Kościół szczyci się nie tylko relikwiami świętego,
sprowadzonymi z Padwy, ale również doskonale zachowanymi freskami, barokowym ołtarzem i lożą
kolatorską rodu Finkensteinów, ozdobioną scenami biblijnymi.
Drugim kościołem na terenie miasta jest
wybudowany w 1905 roku kościół św. Rozalii. Ze
względu na położenie działki na skraju miasta, budowla stanęła fasadą do obecnej ulicy Słowiańskiej,
dzięki czemu niejako przybliżyła się do centrum
miasta i lepiej wpisała się w jego panoramę.
Na terenie gminy Susz natrafić można także na
liczne pałace oraz dwory szlacheckie. Przykładem
jest pałac w Kamieńcu, który w latach swojej świetności zwany był Wersalem Królestwa Pruskiego.
Jego mieszkańcem w czasie kampanii rosyjskiej,
od kwietnia do czerwca 1807 roku, był cesarz Napoleon Bonaparte. W pałacu tym gościł także Fryderyk Wielki oraz August II Mocny. Niestety,
obiekt został zniszczony w czasie II wojny światowej i dziś możemy podziwiać jedynie jego ruiny.
W dobrym stanie zachował się natomiast kamieniecki kościół pw. Matki Bożej Królowej Świata oraz
niektóre budynki gospodarcze.
Innym ciekawym miejscem jest oddalona
o 5 km od Susza wieś Bałoszyce, w której znajduje
się barokowy pałac, pochodzący z XVII wieku. Budowlę w kształcie regularnej bryły z krzyżowymi
blankami i wieżyczkami narożnymi, otoczono roz-

S

ległym parkiem. W ostatnim czasie
miejsce to zostało odnowione i pełni
funkcje hotelu i restauracji z wieloma
atrakcjami (odnowa biologiczna, stadnina koni). We wsi znajduje się również
pochodzący z XVII wieku kościół pw.
Świętej Rodziny. Inne atrakcyjne historycznie miejsca na terenie gminy Susz
to m.in. dwór w Babiętach Wielkich,
dwór w Nipkowie, ruiny pałacu w Januszewie.

Jeden z zachowanych fragmentów
średniowiecznych murów obronnych
znajduje się w sąsiedztwie Sanktuarium
św. Antoniego

Susz to stolica polskiego triathlonu
Coś dla siebie w Suszu i okolicach znajdą również pasjonaci walorów krajobrazowych. Pojezierze Iławskie, w którego granicach położona jest gmina Susz, to rozległe i gęste lasy oraz liczne, obfitujące w ryby, jeziora. Ponadto występują tu dwa
rezerwaty przyrody: jezioro Gaudy i jezioro Czerwica oraz obszar chronionego krajobrazu rzeki Liwy.
Teren gminy pokrywa się także z Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego, a przez to z Europejską Siecią Ekologiczną NATURA 2000. Spotkać tu można gniazda orła bielika, rybołowa, orlika krzykliwego, kani czarnej i rudej czy bociana
czarnego. Znajdują się tu liczne pomniki przyrody, rośliny rzadkie i ginące oraz mnóstwo gatunków fauny, wśród których wiele jest pod ochroną.
Szerzej w kraju Susz kojarzony jest z ogólnopolskimi zawodami triathlonowymi, które odbywają

się tu od 1991 roku. Susz Triathlon to kultowa już
trzydniowa impreza dla „ludzi z żelaza”, w ramach
której najwyższy poziom sportowy (wielokrotne Mistrzostwa Polski w Triathlonie na Dystansie Sprinterskim) łączy się z bogatą ofertą kulturalną (wieczorne, plenerowe koncerty gwiazd polskiej muzyki). Liczni uczestnicy suskich zawodów doceniają
ogromne doświadczenie organizatorów i podkreślają wyjątkowo żywiołową atmosferę sportowej rywalizacji w „stolicy polskiego triatlonu”.

Urząd
Miejski
w Suszu
ul. Józefa Wybickiego 6
14-240 Susz
tel. 55 278 60 15
fax: 55 278 62 22
e-mail: susz@susz.pl
www.susz.pl
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
POWIATY:

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:

powiat chodzieski
powiat czarnkowsko-trzcianecki
powiat gnieźnieński
powiat gostyński
powiat grodziski
powiat jarociński
powiat kaliski
powiat kępiński
powiat kolski
powiat koniński
powiat kościański
powiat krotoszyński
powiat leszczyński
powiat międzychodzki
powiat nowotomyski
powiat obornicki
powiat ostrowski
powiat ostrzeszowski
powiat pilski
powiat pleszewski
powiat poznański
powiat rawicki
powiat słupecki
powiat szamotulski
powiat śremski
powiat średzki (wielkopolskie)
powiat turecki
powiat wągrowiecki
powiat wolsztyński
powiat wrzesiński
powiat złotowski

Kalisz
Konin
Leszno
Poznań

Siedziba wojewody i sejmiku: Poznań

Marszałek: Marek Woźniak
Powierzchnia (2019): 29 826,50 km²
Liczba ludności: 3 493 969
Gęstość: 117 os./km²
Urbanizacja: 55,2 proc.
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Collegium Maius w Poznaniu
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POWIAT WĄGROWIECKI

Zespół dworski Srebrna Góra

owiat wągrowiecki jest regionem o urokliwej specyﬁce krajobrazu. Nie brakuje tu
miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów. Jest jednym z większych powiatów Wielkopolski. W większości znajduje się w historycznym i etnograﬁcznym regionie Pałuk, na
przecięciu Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cysterskim. Zamieszkuje go niespełna 70 tysięcy
mieszkańców. Główną siedzibą władz powiatu
jest miasto Wągrowiec. To tu urodził się ks. Jakub
Wujek, jezuita, teolog, autor pierwszego i najbardziej znanego przekładu Biblii na język polski. Spo-

P

śród znanych osobowości pochodzących ze stolicy powiatu jest Adam z Wągrowca, cysters, organista w kościołach w Wągrowcu i Lądzie, znakomity kompozytor muzyki organowej. Swoją
młodość spędził tu wybitny pisarz Młodej Polski,
Stanisław Przybyszewski. Początki Wągrowca
związane są z ekspansją terytorialną cystersów sprowadzonych ok. 1142 roku do Łekna, leżącego nieopodal Wągrowca.
Powiat wągrowiecki powstał 1 stycznia 1999
roku w wyniku reformy samorządowej, jednak
tradycje struktur powiatowych na tym terenie są star-

sze. Wągrowiec był już stolicą powiatu w okresie
międzywojennym i w czasach PRL-u, do roku 1975.
Atutem powiatu wągrowieckiego jest przyjazne środowisko, piękno przyrody i malowniczość
krajobrazów. Powiat można określić mianem „zielonych płuc Wielkopolski”, bowiem lasy stanowią
19 proc. jego powierzchni. Miłośników przyrody
zachwyci rezerwat leśny „Dębina”. Tworzą go
m.in. blisko 270-letnie dęby, a wśród nich uznany za pomnik przyrody – dąb im. Wojciecha Korfantego, przywódcy powstań śląskich.
Przez powiat wągrowiecki przepływają cztery
rzeki: Wełna, Nielba, Struga Gołaniecka i Mała Wełna. W centrum Wągrowca podziwiać można unikalne zjawisko hydrologiczne – skrzyżowanie dróg
wodnych rzek Wełny i Nielby.
Powiat wągrowiecki to wiele ciekawych atrakcji historycznych. Tu znajduje się pomnik Stanisława
Mikołajczyka, premiera RP na uchodźstwie i przywódcy Polskiego Stronnictwa Ludowego (przed wojną mieszkał on w małej wsi Międzylesie niedaleko Damasławka). W miejscowości Brdowo znajduje
się dworek, w którym ostatnie lata swojego życia
spędził społecznik i polityk Karol Libelt. Wśród atrakcji tego regionu trudno nie wspomnieć o kościele pw. św. Katarzyny i bł. Matki Karłowskiej w Smogulcu. Obiekt sakralny wybudowany w 1619 roku
stanowi wielkopolską perłę architektury renesansu ze złotą kaplicą Hutten-Czapskich z lat 1876–
1879. Ważnym historycznie obiektem sakralnym
jest kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim.
To drewniany kościół, który powstał prawdopodobnie w ostatniej ćwierci XIV wieku. W 1933 roku
obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków. Na
uwagę zasługuje także zespół dworski znajdujący
się w miejscowości Srebrna Góra. W 1990 roku tu
właśnie powstał Dom Pomocy Społecznej dla osób
w podeszłym wieku.
Bardzo ważnym obiektem dla dziejów polskiej
architektury obronnej jest Zamek w Gołańczy.
Jego najstarszym, a jednocześnie najlepiej zachowanym elementem jest ceglana wieża mieszkalna, czyli donżon. Gmach ten od fundamentów
do poziomu gzymsu datować można na około połowę XIV stulecia, co czyni zeń jedną z najlepiej
zachowanych budowli rezydencjonalnych z tego
czasu w dawnym Królestwie Polskim.

Starostwo
Powiatowe
w Wągrowcu

Klasztor pocysterski w Wągrowcu

108

ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
tel. 67 268 05 00
fax: 67 262 78 88
e-mail: powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl

30 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

MIASTO KONIN
Widok na konińską Starówkę
onin jest miastem położonym w centralnej Polsce przy bardzo ważnych szlakach
komunikacyjnych. Miasto liczy niespełna
72 tysiące mieszkańców. Na południe od
niego przebiega autostrada A2, łącząca Warszawę
z Poznaniem, będąca częścią międzynarodowej trasy Berlin-Moskwa. Z północy na południe miasto
przecina także droga krajowa nr 25 (BydgoszczKalisz). Przebiegająca przez Konin magistrala kolejowa Berlin-Moskwa oraz przepływająca przez
miasto rzeka Warta stwarzają dodatkowe możliwości
wykorzystania alternatywnych środków transportu.
Nie bez znaczenia są wielomilionowe inwestycje
drogowe, które diametralnie poprawiają układ komunikacyjny oraz zakończony przez PKP PLK

K

S.A. w połowie roku ważny etap modernizacji linii kolejowej z Wielkopolski na Mazowsze.
Atrakcyjnie położone miasto wzbudza coraz
większe zainteresowanie inwestorów. Miasto zachęca do inwestowania, proponując nawet do
10 lat zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz
z podatku dochodowego od osób prawnych.
Priorytetem nowych władz miasta jest sprowadzenie
do Konina inwestorów w szczególności z branży
logistycznej, energetycznej, szeroko pojętego
przemysłu oraz nowoczesnych technologii. W marcu tego roku brytyjski koncern Johnson Matthey
ogłosił, że „pierwszy zakład produkcyjny eLNO
(tlenku litowo-niklowego) na skalę komercyjną będzie zlokalizowany w Koninie”. Szacowana na oko-

ło miliard złotych inwestycja ma ruszyć za około
2 lata.
Konin jest miejscem, gdzie łatwiej jest pozyskać wykwalifikowanych pracowników, którzy
kształcą się na wyższych uczelniach zawodowych, a także na kluczowych dla rynku pracy kierunkach w zakresie szkolnictwa zawodowego.
W samym centrum miasta – na tzw. Wyspie
Pociejewo – dokonano odwiertu geotermalnego do
głębokości 2660 m. Otworem Konin GT-1 ujęto
wodę termalną o temperaturze w złożu 97,5ºC (!)
typu chlorkowo-sodowego. W tym miejscu powstać
może niebawem ciepłownia geotermalna, na którą miasto chce zdobyć środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wniosek przeszedł już pozytywną ocenę formalnoprawną, władze miasta czekają na decyzje w sprawie finansowania. Miasto szuka też inwestorów zainteresowanych budową hotelu, bazy konferencyjnej,
powierzchni handlowych i mieszkaniowych.
Wygląda na to, że w najbliższych latach Konin będzie dobrym punktem docelowym dla podmiotów chcących ulokować swoje środki w większych inwestycjach. Warto się o tym przekonać
i odwiedzić miasto lub skontaktować się z Wydziałem Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Koninie.

Urząd
Miejski
w Koninie

Wizualizacja potencjalnych inwestycji geotermalnych na wyspie Pociejewo w centralnej
części miasta Konina

pl. Wolności 1
62-500 Konin
tel. 63 240 11 11
fax: 63 242 99 20
e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
www.konin.pl
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

POWIATY:
powiat białogardzki
powiat choszczeński
powiat drawski
powiat goleniowski
powiat gryﬁcki
powiat gryﬁński
powiat kamieński
powiat kołobrzeski
powiat koszaliński
powiat łobeski
powiat myśliborski
powiat policki
powiat pyrzycki
powiat sławieński
powiat stargardzki
powiat szczecinecki
powiat świdwiński
powiat wałecki

MIASTA
NA PRAWACH
POWIATU:
Koszalin
Szczecin
Świnoujście

Siedziba wojewody i sejmiku: Szczecin
Marszałek: Olgierd Geblewicz
Powierzchnia: 22 892,48 km²
Liczba ludności: 1 698 344
Gęstość: 74,2 os./km²
Urbanizacja: 68,5 proc.

110

30 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachód słońca nad latarnią morską Stawa Młyny, Świnoujście
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POWIAT DRAWSKI

owiat drawski położony jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Mieszkańcy sześciu
gmin: Drawska Pomorskiego, Kalisza Pomorskiego, Czaplinka, Złocieńca, i Wierzchowa
tworzą wspólnotę samorządową powiatu drawskiego.
Znaczną cześć obszaru zajmuje poligon wojskowy, który jest jednym z największych w Europie. Od kilku lat na poligonie regularnie ćwiczą sojusznicze wojska z państw członkowskich NATO.
Walory przyrodniczo-krajobrazowe, zróżnicowane
ukształtowanie poligonu zostały docenione przez
twórców programu telewizyjnego „Selekcja”, i co
roku na jego terenie rozgrywany jest finał najtrudniejszej gry terenowej w naszym kraju.
O atrakcyjności turystycznej powiatu decyduje
duża liczba jezior połączona ze sobą rwącymi rzekami, bliskość lasów, czyste środowisko oraz
brak uciążliwego przemysłu. Jeziora i lasy przyciągają wędkarzy, żeglarzy, nurków oraz grzybiarzy. Na terenie powiatu drawskiego spotkać można wiele rzadkich, jak również popularnych gatunków
zwierząt i ptactwa. Występują tu m.in: orzeł bielik,
żółw błotny, bóbr, żubr, wydra, głuszec oraz bocian
czarny.
Niepospolite wartości przyrodnicze i kulturowe terenu objęte są ochroną w ramach Drawskiego i Ińskiego Parku Krajobrazowego. Teren powiatu
oferuje możliwość zwiedzania wspaniałych zabytków architektury sakralnej i świeckiej.

P

Walory przyrodnicze powiatu, sprawna informacja turystyczna, liczne pola namiotowe, ośrodki wczasowe, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne zachęcają do przyjazdu i pozostania.
Przez obszar powiatu prowadzą atrakcyjne szlaki turystyczne: rowerowe, kajakowe, piesze, konne oraz liczne ścieżki przyrodnicze, które urozmaicają pobyt odwiedzającym. To właśnie przez powiat drawski biegnie najdłuższy szlak rowerowy Polski „Greenway Naszyjnik Północy”. Dla amatorów
turystyki aktywnej to miejsce niezwykle pasjonujące. Miłośnicy sportów ekstremalnych oraz survivalu znajdą tu również coś dla siebie.
Nie sposób będąc w powiecie drawskim nie
podziwiać uroków rzeki Drawy. Tutejszy szlak kajakowy zaliczany jest do najbardziej atrakcyjnych
w Polsce. Nosi on imię ks. Kardynała Karola Wojtyły i jest chętnie odwiedzany przez turystów kajakarzy. Na różnych odcinkach swojego biegu przy
malowniczych zmiennych typach krajobrazu, jest
raz szlakiem łatwym, nieuciążliwym, a raz trudnym,
wymagającym sporego doświadczenia. Rzeka jest
na przemian wąska i szeroka, płytka lub głęboka,
bystra lub leniwa. Drawa jest perłą naszego regionu.
W tak pięknym środowisku naturalnym starostwo
powiatowe organizuje ciekawe imprezy turystyczne, takie jak „Bóbr Rajd”, otwarty rajd off-road, drogami utwardzonymi. Godne uwagi są również Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie, marsz przeprawowy przez rzekę z licznymi przeszkodami oraz zadaniami do wykonania.

Władze samorządowe powiatu drawskiego
i utworzone Stowarzyszenia podejmują inicjatywy
w zakresie promowania przedsiębiorczości. W perspektywie zainteresowane są przedsięwzięciami, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego powiatu drawskiego, poprawy warunków życia jej
mieszkańców i nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne.
Powiat drawski dostrzega korzyści płynące ze
współpracy zarówno z krajami Unii Europejskiej,
jak i państwami byłego bloku wschodniego. Od
2000 roku kwitnie współpraca z miastami partnerskimi z Niemiec, Estonii i Ukrainy. Współpraca ma wpływ na wszechstronny rozwój powiatu,
szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych, wspólnych działań kulturalnych,
sportowych i turystycznych oraz ochrony środowiska. W trosce o dobro mieszkańców władze powiatu realizują szereg projektów i inwestycji, między innymi w zakresie podnoszenia jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w zakresie poprawy
i rozbudowy infrastruktury drogowej oraz ochrony
i promocji zdrowia.
Nieocenionym bogactwem powiatu są uczciwi i życzliwi mieszkańcy. Niezwykle cenną grupę
stanowią lokalni twórcy. Tworzą oni w takich dziedzinach sztuki jak: haft kaszubski, akwarele, batik,
sianoploty, malarstwo olejne, rzeźbiarstwo, fotografika i inne. Wielu z nich to laureaci międzynarodowych, wojewódzkich, regionalnych oraz krajowych przeglądów i konkursów.

Starostwo
Powiatowe
w Drawsku Pomorskim

Rajd Rowerowy
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Chodzenie po Drawie

ul. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 36 307 80
fax: 94 36 320 23
e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl
www.powiatdrawski.pl
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POWIAT WAŁECKI

Fot. Bartosz Ćmiel

Żubry w powiecie wałeckim

owiat wałecki usytuowany jest na Pojezierzu
Wałeckim w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.
W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy
gminy miejsko-wiejskie (Człopa, Mirosławiec,
Tuczno) oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina Wałcz.
Powiat wałecki to region o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Charakteryzuje się bogatą florą i fauną, dużym zróżnicowaniem siedlisk oraz niskim stopniem przekształcenia środowiska przyrodniczego. W granicach powiatu położona jest część Drawieńskiego Parku Narodowego, znajduje się tu wiele rezerwatów przyrody (m.in. Wielki Bytyń, Golcowe Bagno, Rosiczki
Mirosławskie, Mszary Tuczyńskie, Dolina Rurzycy)
oraz obszarów chronionego krajobrazu (Puszcza nad
Drawą, Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy). Na miłośników wypoczynku czeka tu ponad 200 jezior

P

Fot. Archiwum Starostwa
Powiatowego w Wałczu

Regaty smoczych łodzi w Wałczu

Fot. Cezary Korkosz

z możliwością żeglowania oraz liczne
szlaki piesze, rowerowe i kajakowe.
Sercem powiatu jest miasto Wałcz
z Centralnym Ośrodkiem Sportu – Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich. W powiecie wałeckim znajduje się ponad 300
zabytków, Czarodziejska „Magnetyczna
Górka”, Zamek w Tucznie, pas umocnień
Wału Pomorskiego oraz wolno żyjące Ruiny Pałacu w Kłębowcu
stado żubrów.
W powiecie funkcjonują Państwowa Wyższa pa realizuje 22 projekty w ramach Kontraktu SaSzkoła Zawodowa umożliwiająca młodemu poko- morządowego „Metalowa dźwignia regionu
leniu dostęp do wykształcenia wyższego oraz – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckieszkoły ponadpodstawowe charakteryzujące się go” na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE
wysokim poziomem kształcenia. Istnieje tu także – 36 930 522,13 zł. Kontrakt ma na celu wzmocdoskonała infrastruktura sportowo-rekreacyjna.
nienie strefy gospodarczej, społecznej i infrastrukPowiat wałecki, jako lider kontraktu, wspól- turalnej powiatu.
Powiat wałecki to miejsce, gdzie dobry klimat
nie z gminą miejską Wałcz, gminą wiejską Wałcz,
gminą Mirosławiec, gminą Tuczno oraz gminą Czło- panuje dla każdego! Zapraszamy!
Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego
w Tucznie

Zamek Wedlów-Tuczyńskich

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

Centrum Świnoujścia
775,6 mln złotych. Resztę pokryje świnoujski samorząd ze swojego budżetu.
W 2019 roku w ogólnopolskim rankingu Świnoujście zajęło pierwsze miejsce wśród polskich miast
na prawach powiatu w wydatkach przeznaczanych na
inwestycje. Średnia wartość wydatków na inwestycje w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła
2.426,34 zł. Jeszcze w 2017 roku na inwestycje Świnoujście przeznaczało rocznie 50 mln zł. W 2018 roku
była to już kwota ponad 200 mln zł, a w 2019 roku
zaplanowano prawie 300 mln zł. Takie zaangażowanie jest możliwe dzięki stale rosnącym dochodom do budżetu miasta.
– Nie przejadamy rosnących dochodów. Rozsądnie inwestujemy je w nasze miasto, bo to jest
gwarancją jego rozwoju – podkreśla Janusz Żmurkiewicz, nieprzerwanie od 2002 roku prezydent Świnoujścia.
Dziś Świnoujście może się
poszczycić czterema przystaniami dla żeglarzy. W budowie
jest kolejna, tym razem dla kajakarzy. Swój dawny blask odzyskał zabytkowy Park Zdrojowy,
naturalna zielona granica oddzielająca centrum miasta od
Dzielnicy Nadmorskiej. Dziś pełni funkcję nie tylko spacerową,
ale także rekreacyjno-sportową.
Zmodernizowana i rozbudowana została także Dzielnica
Nadmorska. Powstały lub są w
trakcie budowy nowe promenady, nadmorskie deptaki. PoŚwinoujski Park Zdrojowy to dziś jedno z ulubionych
wstały nowe hotele, pensjonaty
miejsc spacerów i rekreacji.
i inne tego typu obiekty. To tu

eśli nie byłeś w Świnoujściu przez 4–5 lat,
to – uwaga! – możesz go nie poznać – żartują mieszkańcy i turyści. A co dopiero przez
30 lat! To miasto to dziś prawdziwa perła polskich miast na prawach powiatu. Trudno byłoby znaleźć w Polsce drugie tej wielkości miasto (niespełna
38 tysięcy zameldowanych mieszkańców), które na
swoje inwestycje potraﬁło pozyskać i świetnie wykorzystać aż tyle środków unijnych.
Od 2007 roku jest to już kwota niemal miliarda
złotych! Pieniądze wydano głównie na drogi, infrastrukturę turystyczną, boiska, przedszkola i szkoły. Przed świnoujskim samorządem teraz największe wyzwanie inwestycyjne – budowa tunelu
pod Świną, dzięki czemu miasto na stałe będzie
w końcu połączone z resztą kraju. Wartość całego kontraktu to ponad 793 mln złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad

J
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swój obiekt ma znana sieć hotelarska Radisson Blu,
a wkrótce swoje podwoje otworzy także Hilton. Te
wszystkie inwestycje doceniają turyści, których liczba stale rośnie. Tylko w 2018 roku udzielono niemal 2,2 mln noclegów. Dla porównania w 2009 roku
było to trochę ponad 1,1 mln.
Świnoujście jako pierwsze miasto w Zachodniopomorskiem przeprowadziło wspólnie z mieszkańcami renowację zespołu zabytkowych kamienic o bogatej architekturze nawiązującej do stylu
secesyjnego. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki porozumieniu 12 wspólnot mieszkaniowych, które przy wsparciu miasta, na przeprowadzenie renowacji otrzymały dotację z funduszy
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2007–2013.
Symbolem doskonałej współpracy z sąsiednim niemieckim samorządem jest wspólna (ale nie
jedyna) inwestycja – pieszo-rowerowa transgraniczna promenada biegnąca przez dawną pilnie
strzeżoną polsko-niemiecką granicę i łączącą
Świnoujście z kurortami po niemieckiej stronie wyspy Uznam.
Przebudowany, a właściwie należałoby powiedzieć zbudowany od nowa, został miejski amfiteatr. Nowoczesna, ze świetną akustyką scena jest
dziś areną nie tylko koncertów muzyki rozrywkowej czy kabaretów, ale także wystawiane są spektakle teatralne w wykonaniu aktorów najlepszych
polskich teatrów, a nawet opery.
Tylko w ciągu ostatnich lat przeprowadzono termomodernizację szkół podstawowych i średnich.
Przy obiektach powstały nowe place zabaw dla
młodszych uczniów oraz nowoczesne, wielofunkcyjne boiska dla starszych. Wszystkie w godzinach
popołudniowych są ogólnodostępne.
Samorząd inwestuje także w najmłodszych
swoich mieszkańców. Niemal wszystkie przedszkola
mają piękne, nowoczesne place zabaw. Rozbudowano miejski żłobek, a w tym roku oddano nowe
miejskie przedszkole – aktualnie dla 200 dzieci,
ale z możliwością dalszej rozbudowy, a tym samym
zwiększenia ilości miejsc.
Trudno w krótkim tekście opisać to wszystko,
czego dokonano w Świnoujściu przez te 30 lat samorządności. Świnoujście to dziś miasto z przyszłością, w którym chce się żyć i wypoczywać. Zapraszamy

Urząd
Miasta
Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 31 93
fax: 91 321 59 95
e-mail: sekretariat@um.swinoujscie.pl
www.um.swinoujscie.pl
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MIASTO WAŁCZ

Fot. Grzegorz Paluch

Panorama Miasta Wałcz

ałcz jest miastem urokliwym, magicznym i wyjątkowym. Są tu miejsca
i zjawiska, które trudno znaleźć gdzie
indziej. Przede wszystkim czyste jeziora, obﬁte w ryby sprawiają, że to doskonałe miejsce dla wędkarzy. Wypożyczalnie sprzętu pływającego kuszą miłośników żeglowania i innych sportów wodnych. Kajakarze na pewno docenią atrakcyjne szlaki pobliskich rzek. Wałeckie lasy obﬁtują
w niespotykane bogactwo fauny i ﬂory, a czar i magia nieskażonego krajobrazu, są gwarantem udanego odpoczynku. W uroczym zakątku nad jeziorem Raduń znajduje się Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, gdzie trenują najznakomitsi sportowcy sięgający po olimpijskie medale. Tuż
obok Ośrodka znajdziemy najstarszy most wiszący w kraju – Most Kłosowski, łączący dwa brzegi
jeziora. To po nim biegały największe sławy polskiej lekkoatletyki, to tu narodziła się niejedna historia wielkiej miłości i to właśnie tu do dziś mieszkańcy i turyści przychodzą, by odpocząć i naładować
się pozytywną energią. Sportowego ducha miasta
można odkryć również spacerując po Wałeckiej Alei
Gwiazd Sportu. Miejsce to jest wyrazem hołdu
i uznania dla polskich, w tym wałeckich, olimpijczyków, którzy właśnie w naszym mieście budowali formę, a następnie zdobywali medale i tytuły na największych imprezach sportowych całego
świata.
Jeśli ktoś lubi zakamarki historii, powinien wybrać się na przechadzkę szlakiem Wału Pomor-

W

skiego. Wał Pomorski 1945 to rozległy system fortyfikacji zbudowany przez III Rzeszę w obliczu zbliżającej się wojny. Umocnienia Wału Pomorskiego przecinają Pomorze Zachodnie od Polanowa na
północy i poprzez Szczecinek, Wałcz, Tuczno, Krzyż
i sięgają do Gorzowa Wielkopolskiego. To niegdyś
potężne pasmo warowne o długości około 300 km
i liczące blisko 900 budowli strzegło granicy Rzeszy Niemieckiej. Obecnie zabytkowe budowle
obronne są częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz zapisanym w żelbecie rozdziałem historii polskiego żołnierza, który je zdobywał. To właśnie w tym miejscu powstało na otwartym powietrzu
muzeum „Grupa Warowna Cegielnia”, prezentujące
jeden z najpotężniejszych odcinków Wału Pomorskiego.
Wałcz jest również największym ośrodkiem
przemysłu metalowego w południowej części
województwa zachodniopomorskiego. Działa tu
prężnie blisko 2 500 podmiotów gospodarczych
z różnych branż. Należą do nich firmy polskie oraz
te z udziałem kapitału zagranicznego, część z nich
ma swoją siedzibę w „Podstrefie Wałcz” Słupskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Obszar Strefy przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową i usługową. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są na
obrzeżach miasta, przy przebiegających przez
Wałcz drogach krajowych oraz obwodnicy. Dużym
udogodnieniem są drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych oraz łatwy dostęp do bocznicy kolejowej. Większość działek posiada dostęp do in-

frastruktury elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej. Tereny inwestycyjne, będące w posiadaniu gminy miejskiej
Wałcz, są przygotowane do użytkowania, co pozwala na ich szybkie zagospodarowanie. Obecnie
łączna powierzchnia „Podstrefy Wałcz” wynosi
ok. 57 ha, w tym wolnych terenów do zainwestowania ok. 32 ha.
Połączenie bogatej historii Wałcza z jego
walorami przyrodniczymi i warunkami inwestycyjnymi pozwala mieszkańcom i turystom na dobry wypoczynek z dala od wielkomiejskiego zgiełku, a nowym firmom na zrównoważony rozwój
w komfortowych warunkach. Zróżnicowana baza
noclegowa i gastronomiczna oraz dobrze wyposażone sale konferencyjne dla turystyki biznesowej stanowią uzupełnienie naszej oferty. Wiemy,
że w Wałczu warto być, warto mieszkać i warto inwestować, warto do niego wracać.

Urząd
Miasta
Wałcz
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz
tel. 67 258 44 71
e-mail: kontakt@umwalcz.pl
www.walcz.pl
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Dotychczas nakładem wydawnictwa ukazały się:

Przed 30 laty Polska dokonała radykalnych przemian, które przekształciły system polityczny typowy dla krajów
socjalistycznych w system wielopartyjny oparty na wzorach zaczerpniętych
z zachodnich demokracji. Chociaż najbardziej spektakularne zmiany dotyczyły
władz centralnych, równie istotne przekształcenia dokonały się na szczeblu lokalnym.
Reforma 1990 roku nie zakończyła procesu ewolucji instytucji samorządowych
w Polsce i ciągle trwają dyskusje nad
ich kształtem i samą realizacją idei samorządności. W rocznicę tej kluczowej
dla naszego państwa decyzji warto
przyjrzeć się, jak samorząd terytorialny
spełniał swoją funkcję przez ostatnie
3 dekady.
Zachęcamy Państwa do lektury naszego kolejnego albumu poświęconego
samorządom, a z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce życzymy
zarówno włodarzom, jak i mieszkańcom
jak najlepszych rezultatów troski
o dobro wspólne, odpowiedzialności za
podejmowane decyzje oraz satysfakcji
z tego, co udaje się osiągnąć w naszych
małych ojczyznach.

Wydawnictwo Maxmedia

Jestem przekonany, że trzydziesta
rocznica samorządności w Polsce jest
właściwą okazją złożenia gratulacji polskim samorządowcom: radnym wszystkich szczebli, starostom, marszałkom
i wybieranym bezpośrednio sołtysom,
wójtom, burmistrzom i prezydentom.
To wasza aktywność i codzienna praca
leżą u podstaw sukcesu wolnej, demokratycznej, samorządnej Rzeczpospolitej.
Prof. Jerzy Buzek

