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Jak pokazują dane Systemu
Analiz Samorządowych, wraz
z wielkością miast maleje śred-
ni odsetek ludności w wieku
od 0 do 18 lat. Największy, po-
nad 22-proc., jest w gminach
do 10 tys. mieszkańców. Re-
kordzistami są gminy Żukowo,
Brusy i Radzyń Chełmiński, w
których odsetek dzieci wynosi
ponad 26 proc. Najmniejsza
średnia wskaźnika jest obser-

wowana wśród miast najwięk-
szych (powyżej 200 tys.) – je-
dynie 17 proc. W tej kategorii
najmniej osób w wieku do 18
lat mieszka w Łodzi, ale w czo-
łówce niechlubnego rankingu
jest też Warszawa, Kraków, czy
Poznań. Najsłabiej w badaniu
wypada Sopot (tylko 13 proc.).

– Najprawdopodobniej jest
to spowodowane wielkomiej-
skim stylem życia, w którym

kobiety, zajęte pracą, coraz
później decydują się na dzieci,
a dominującym modelem jest
małżeństwo z jednym dziec-
kiem – mówi Paweł Krawczyk,
ekspert ZMP. – Inny czynnik
ma związek z migracjami. Z
miast wyprowadzają się na
przedmieścia najbardziej ak-
tywni i najbogatsi mieszkańcy,
którzy częściej decydują się na
dzieci. (ag)
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Czym więk sze mia sto, tym mniej dzie ci. To wy nik wiel ko miej skie go sty lu ży cia
i mi gra cji naj ak tyw nie szych miesz kań ców z mia sta do gmin pod miej skich.

Od rzu ce nie przez Ra dę
Mia sta Dę bi cy pro jek tu bu -
dże tu sta ło się po wo dem,
trwa ją cej kil ka mie się cy prze -
py chan ki po mię dzy rad ny mi i
Paw łem Wo lic kim, bur mi -
strzem mia sta. Zda niem rad -
nych bu dżet był prze ła do wa -
ny in we sty cja mi, któ rych ce -
lem by ło przy po do ba nie się
wy bor com. Bur mistrz uwa żał
zaś, że mia sto mu si sko rzy -
stać z nada rza ją cej się oka zji
i zin ten sy fi ko wać in we sty cje,
któ re w du żej mie rze mia ły
być współ fi nan so wa ne ze
środ ków unij nych. 

Kon flikt za ostrzy ło sta no wi -
sko Re gio nal nej Izby Ob ra -
chun ko wej, któ ra naj pierw
ne ga tyw nie za opi nio wa ła pro -
jekt uchwa ły bu dże to wej, a po
je go od rzu ce niu przy go to wa ła
bu dżet okro jo ny nie mal ze
wszyst kich in we sty cji. Usu -
nię to m.in. in we sty cje bę dą ce
w trak cie re ali za cji, na któ re
mia sto zdo by ło do ta cje unij ne.

Ostat nie po praw ki przy go to -
wa ne przez ma gi strat, ra da
od rzu ci ła już w mar cu, a bur -
mistrz, nie wi dząc szans na
po zy tyw ne roz wią za nie spo ru,
zre zy gno wał ze sta no wi ska.

– Mia sto stra ci ło by do ta cje
z Unii i szan sę na ich otrzy -
ma nie w naj bliż szych la tach.

Mi jał też ter min zry wa nia
umów z wy ko naw ca mi in we -
sty cji. Gdy bym nie zre zy gno -
wał, mu siał bym pod jąć de cy -
zje, któ re na ra zi ły by mnie i
mia sto na roz pra wy są do we –
tłu ma czy Pa weł Wo lic ki.

Je go zda niem rad ni przy -
go to wa li na nie go pu łap kę.

Wszyst ko dla te go, że od rzu -
ca jąc 18 mar ca osta tecz ne
po praw ki bur mi strza, za pro -
po no wa li i przy ję li swo ją
wer sję bu dże tu, któ ry
wpraw dzie za wie rał część
pla no wa nych in we sty cji, ale
zda niem bur mi strza zo stał
przy ję ty nie zgod nie z pra -
wem. To ozna cza łoby, że
mia sto jest zo bo wią za ne do
re ali za cji okro jo ne go bu dże -
tu przy go to wa ne go przez
RIO.

Pa weł Wo lic ki zło żył wnio -
ski do są du ad mi ni stra cyj ne -
go, a tak że pro ku ra tu ry. Je go
zda niem RIO i ra da, kon tak -
tu jąc się ze so bą, dzia ła ły na
szko dę mia sta.

Za rzu ty od rzu ca pre zes
RIO, któ ry twier dzi, że
udzie lał in for ma cji obu stro -
nom kon flik tu. 

– Bur mistrz na ro bił ba ła -
ga nu, a po tem uciekł – ko -
men tu je zaś prze wod ni czą -
cy ra dy Jan Bo rek. (ag)

Wię cej o spo rach po mię -
dzy or ga na mi sa mo rzą dów

na stro nach 12-13

Spór rzą dzą ce go Dę bi cą Paw ła Wo lic kie go z rad ny mi do pro wa dził mia sto 
na skraj fi nan so we go kry zy su, a sa me go bur mi strza zmu sił do re zy gna cji.

W NUMERZE

Zre zy gno wa łem, bo ra da uchwa li ła bu dżet, któ ry na ra ził by mia sto
na stra tę fun du szy unij nych i wy pła tę ogrom nych od szko do wań, 
a mnie na za rzu ty są do we – mówi Pa weł Wo lic ki.

podlaskie
BOGACTWO NATURALNE
JEST ATUTEM REGIONU

str. 19-21

WY DA RZE NIE
Suk ces sa mo rzą du, to suk ces
Pol ski. Bur mistrz prze wod ni czą -
cym ra dy, wzmoc nie nie in sty tu cji
do rad czych i kon tro l nych sa mo -
rzą du, uela stycz nie nie po dat ków i
opłat lo kal nych oraz wpro wa dze -
nie stan dar dów oświa to wych to
głów ne po stu la ty zgła sza ne na
Kon gre sie 20-le cie Sa mo rzą du
Te ry to rial nego. str. 8-9

KO MI SJA WSPÓL NA
Żłob ki ob cią żą bu dże ty gmin.
Klu by dzie cię ce i prze su nię cie
żłob ków pod opie kę Mi ni ster stwa
Pra cy. Ta ki ma po mysł rząd 
na opie kę nad dzieć mi do lat 3.
Pro jekt nie prze wi du je jed nak
do dat ko wych środ ków fi nan so -
wych. str. 10

PRO BLEM
Na spo rach wój ta i ra dy tra ci
gmi na. Utrzy my wa nie rów no wa gi
czy wzmac nia nie któ re goś z or ga -
nów sa mo rzą du? Obec ny sys tem
jest kon flik to gen ny – uwa ża ją bur -
mi strzo wie i chcą dal sze go wzmac -
nia nia ich po zy cji. str. 12-13

SAMORZĄD NA ŚWIECIE
Komitet Regionów będzie
działać odważniej. Oba wiam
się, że po li ty ka spój no ści prze -
sta ła speł niać swo ją ro lę – mó wi
Mer ce des Bres so, prze wod ni czą -
ca Ko mi te tu Re gio nów, prze wod -
ni czą ca władz re gio nu Pie mont 
w roz mo wie z An drze jem Gniad -
kow skim. str. 23
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Zgło szo ny przez klub rad -
nych Ty chy Na sza Ma ła Oj -
czy zna wnio sek o moż li -
wość sa mo dziel ne go zgła -
sza nia pro jek tów uchwał
przez miesz kań ców nie uzy -
skał ak cep ta cji Ra dy Mia sta
Ty chy. 

– Po to wy my ślo no rad -
nych, że by re pre zen to wa li
lu dzi – stwier dził Zyg munt
Mar czuk, prze wod ni czą cy
ty skiej Ra dy Miej skiej. 

Wię cej na str. 14
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Bur mistrz Dę bi cy prze grał z ra dą
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�Oce niam na plus…
De kla ra cję przed sta wi cie li

Rzą du RP, do ty czą cą prze -
zna cze nia środ ków bu dże tu
pań stwa na po kry cie strat sa -
mo rzą dów z ty tu łu zwro tu
po bra nych opłat za wy da ne
kar ty po jaz du. Wstęp na pro -
po zy cja, po le ga ją ca na po kry -
ciu na leż no ści, sza co wa nych
przez stro nę sa mo rzą do wą
na kwo tę 1 mld zł, z re zer wy
sub wen cji ogól nej, nie roz -
wią zu je spra wy, jest jed nak
świa tłem w tu ne lu pro ble mu,
któ ry po wstał ewi dent nie z
błę dów le gi sla cyj nych. Na -
leż no ści win ny być zwró co ne
z bu dże tu pań stwa bez pro -
ce sów są do wych, gdyż te ge -
ne ru ją do dat ko we, istot ne
kosz ty.

Wart od no to wa nia jest pro -
jekt zmian w usta wach o sa -
mo rzą dzie gmin nym i po wia -
to wym, umoż li wia ją cy po wo -
ły wa nie związ ków gmin i po -
wia tów. Pro po zy cja ta stwa rza
szan sę ni we lo wa nia kon flik -
tów i na pięć w re la cjach gmin
i po wia tów.

�Oce niam na mi nus…
Za po wiedź mi ni stra zdro -

wia w spra wie ko rek ty tzw.
pla nu B, któ ry w in ten cji re -
sor tu po wstał, aby wspie ra ć
ochro nę zdro wia w Pol sce.
Zmia na, we dług wy po wie dzi
mi ni stra, mia ła by po le gać
m.in. na moż li wo ści spła ty z
bu dże tu pań stwa, nie tyl ko
szpi tal nych zo bo wią zań o
cha rak te rze pu blicz no -praw -
nym, ale rów nież zo bo wią zań
wo bec usłu go daw ców oraz
do staw ców le ków i wy po sa że -
nia. Pro ce der ta ki był by nie -
od po wie dzial nym i szko dli -
wym przy zwo le niem na nie -
go spo dar ność i mar no tra wie -
nie środ ków pu blicz nych. 

Za że no wa nie wśród sa mo -
rzą dów wy wo łu je po sel ski

pro jekt usta wy o od po wie -
dzial no ści urzęd ni ków za de -
cy zje pod ję te z na ru sze niem
pra wa. Ta po pu li stycz na ini -
cja ty wa po sel ska mo że przy -
nieść wy łącz nie ne ga tyw ne
skut ki. To przede wszyst kim
za wi łe i nie ja sne pra wo oraz
ten den cja do „nad re gu la cji
praw nych”, a nie nie kom pe -
ten cja urzęd ni ków, po wo du ją
trud no ści w wy da wa niu de cy -
zji. I nad tym wi nien po chy lić
się par la ment. Moż na po sta -
wić, nie ste ty wy łącz nie re to -
rycz ne py ta nie: czy po sło wie
bę dą również po no sić oso bi -
stą od po wie dzial ność fi nan so -
wą za złe i nie chluj ne pra wo?

�Obec nie pra cu ję nad…
W tym ro ku re ali zu je my

dziesięć pro jek tów współ fi -
nan so wa nych ze środ ków UE
na łącz ną kwo tę 23 mln 600
tys. zł. In we sty cje te, zwią za -
ne są z mo der ni za cją sie ci
dróg lo kal nych, bu do wą ście -
żek ro we ro wych, ter mo mo -
der ni za cją obiek tów oświa to -
wych oraz bu do wą no we go
cen trum po mo cy ro dzi nie.

Kwe stia kon flik tu mię -
dzy ra dą, a or ga nem wy ko -
naw czym, to ostat nio pro -
blem, któ ry wzbu dza naj -
wię cej emo cji. Z ra dą prze -
grał Je rzy Kro piw nic ki, a
ostat nio ze sta no wi ska
bur mi strza zre zy gno wał

bur mistrz Dę bi cy. Stąd
licz ne gło sy, któ re prze ko -
nu ją, że bar dzo waż ne jest
po now ne prze my śle nie
kształ tu re la cji mię dzy ra -
dą i or ga nem wy ko naw -
czym jednostek samorządu
terytorialnego. Dla te go też
w tym nu me rze przed sta -
wia my eu ro pej skie mo de le
funk cjo no wa nia sa mo rzą -
du. We Fran cji mer wy bie -
ra ny jest przez ra dę, ale
nie ma ona pra wa go od -
wo łać. Na to miast w Niem -
czech bur mistrz jest prze -
wod ni czą cym ra dy. Po le -
cam str. 12-13.

Ale nie tyl ko bur mistrz
ma pro ble my z ra dą. „De -
mo kra cja to anar chia” –
twier dzi prze wod ni czą cy
Ra dy Mia sta w Gro dzi sku
Ma zo wiec kim. Anar chią
wła śnie, je go zda niem,
gro zi do pusz cza nie do gło -
su osób, „któ re ma ją in ne
po glą dy niż wła dze gmi -
ny”. W gmi nie trwa spór
mię dzy ra dą, a Sto wa rzy -
sze niem Przy ja zna Ko mu -
ni ka cja. Człon ko wie sto -
wa rzy sze nia pod czas ob -
rad ra dy chcie li zgło sić
swo je uwa gi do pla nu za -
go spo da ro wa nia prze -

strzen ne go w gmi nie. Nie
zo sta li do pusz cze ni do gło -
su. Do dat ko wo do wie dzie -
li się, że je śli bę dą prze -
szka dzać w ob ra dach, to
zo sta ną si łą wy pro wa dze -
ni z sa li. Czy oby wa te le
po win ni mieć pra wo zgła -
sza nia ini cja tyw? Te mu te -
ma to wi po świę ci li śmy
son dę – str. 14

Nie tyl ko bur mistrz prze gry wa z ra dą
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An drzej Jęcz
sta ro sta 
ko ściań ski

INDEKS NAZWISK

Agnieszka
Jurewicz
redaktor
prowadząca

mld ton azbe stu ma ją
usu nąć pol skie gmi ny
do 2012 r. Zgod nie z
za ło że nia mi pro gra mu,

do 2032 r. Pol ska mu si po zbyć
się wszyst kich wy ro bów azbe -
sto wych, któ rych po zo sta ło
jesz cze po nad 14 mln ton.

dB po wi nien wy no -
sić mak sy mal ny po -
ziom ha ła su sa mo -
cho dów do cho dzą -

cy do bu dyn ków miesz kal -
nych znaj du ją cych się przy
dro dze. Tym cza sem prze pi sy
po zwa la ją au tom oso bo wym
war czeć z si łą na wet do 90
dB, cię ża rów kom – do 105 dB.
Mar szał ko wie twier dzą, że
prze pi sy te blo ku ją prze bu do -
wę pol skich dróg.

mi nut ma po trwać
prze jazd z cen -
trum Ka to wic na
lot ni sko w Py rzo -

wi cach. Tra sa ko le jo wa z Ka -
to wic na lot ni sko po pro wa dzi
przez Cho rzów, By tom i Pie -
ka ry. Wstęp ny koszt re ali za cji
in we sty cji to ok. 1,5 mld zł.
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Fo rum Sa mo rzą do we to pi smo bran żo we
sa mo rzą du te ry to rial ne go. Nie za leż ny
mie sięcz nik po świę co ny dzia łal no ści 
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go ca łej
Pol ski. Przed sta wia lu dzi i ich do świad -
cze nia. Pro mu je oso by, któ re re ali zu ją
no wa tor skie po my sły, dba ją o roz wój
swo je go mia sta, gmi ny, re gio nu. Fo rum
Sa mo rzą do we to ba za do brych prak tyk,
ana li za wiel kich i ma łych pro jek tów. 
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Po ze szło rocz nej kry ty ce
pro jek tu pra wa an ty ko rup -
cyj ne go rząd przy go to wał
no we za ło że nia do usta wy.
Nie ste ty no wy pro jekt w du -
żej mie rze po wta rza błę dy
po przed nie go do ku men tu. 

Przede wszyst kim na dal nie
po li czo no kosz tów, zwią za -
nych z ko niecz no ścią ana li zy
do dat ko wych oświad czeń. 

Usta wa prze wi du je, że
oświad cze nia ma jąt ko we oraz
oświad cze nia o pra cy krew -
nych w ad mi ni stra cji pań -
stwo wej, bę dą skła dać wszy -
scy pra cow ni cy, po za za trud -
nio ny mi na sta no wi skach po -
moc ni czych i ob słu gi. W
mniej szych gmi nach nie przy -
spo rzy to więk sze go kło po tu,
ale w więk szych jed nost kach
obo wią zek ten mo że do ty czyć

na wet ty się cy pra -
cow ni ków.

– Aby skła da nie
oświad czeń mia ło
sens, mu szą być one
pod da ne ana li zie. W
nie któ rych przy pad -
kach bę dzie to
ogrom na pra ca i no -
we za da nie, któ re mu
bę dzie mu siał po do -
łać sa mo rząd – wy ja -
śnia Je rzy Mi kul ski,
bur mistrz Wo ło mi na.

Oczy wi ście pro blem
sta no wią nie tyl ko
kosz ty, ale i za sad -
ność skła da nia ty lu
oświad czeń. Wąt pli -
wo ści bu dzą oświad cze nia
do ty czą ce krew nych, bo wiem
nie do pre cy zo wa no do kład -
nie stop nia po kre wień stwa,

któ ry ma być ob ję ty
re żi mem usta wy.
Nie mó wiąc już o
tym, że do kład na
wie dza o miej scu
pra cy krew nych sta -
nie się wy mo giem
za trud nie nia w ad -
mi ni stra cji.

Naj wię cej nie po -
ko ju wzbu dza jed -
nak za pis o za ka zie
pra cy – przez 3 la ta
po za koń cze niu ka -
den cji – w przed się -
bior stwach, w sto -
sun ku do któ rych
wy da wa ne by ły de -
cy zje. Dla wój ta mo -

że to ozna czać, że po za koń -
cze niu ka den cji nie bę dzie
mógł w ogó le pod jąć pra cy na
te re nie gmi ny.  (ag)

Set ki oświad czeń, za kaz pra cy oraz wy so kie grzyw ny za wszel kie 
uchy bie nia – ta kie są po my sły rzą du na wal kę z ko rup cją.

Nie uda ny pro jekt Pi te ry

Li kwi da cja Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska spo -
wo do wa ła, że miesz kań cy
nie mo gą już li czyć na do fi -
nan so wa nie swo ich pro eko -
lo gicz nych in we sty cji. Przed
li kwi da cją fun du szy, zgod -
nie z pro gra ma mi gmin ny -
mi, do fi nan so wa ne by ły
m.in. przy do mo we oczysz -
czal nie ście ków, uty li za cja
azbe stu, czy in we sty cje w
od na wial ne źró dła ener gii.

– Dla miesz kań ców by ła to
du ża po moc i za chę ta – mó wi
Sta ni sław Bo dys, bur mistrz
Re jow ca Fa brycz ne go. Wi ce -
pre zes Unii Mia ste czek zwra -
ca też uwa gę, że dla gmin nie

by ły to du że pie nią -
dze (do fi nan so wa nie
usu nię cia z da chu i
uty li za cji szko dli we -
go azbe stu to kwo ta
ok. 3000 zł). Za to
gmi na, po nie waż wy -
ma ga ła sto sow nych
do ku men tów, zy ski -
wa ła pew ność, że
szko dli wa sub stan cja
jest wła ści wie skła do -
wa na. Jak in for mu je
Sta ni sław Bo dys, na
te ce le prze zna cza ne
by ło 20-30 proc. środ -
ków z gmin nych fun -
du szy śro do wi ska (w
Re jow cu Fa brycz nym

by ło to ok. 30 tys.
zł).

Dla gmin naj więk -
szy pro blem sta no wi
ko niecz ność wy wią -
za nia się z obiet nic
da nych miesz kań -
com. W wie lu sa mo -
rzą dach od lat funk -
cjo no wa ły pro gra my
do fi nan so wa nia pro -
eko lo gicz nych in we -
sty cji miesz kań ców.
Mo że się oka zać, że
tych, któ rzy po sta -
no wi li za in we sto wać
w tym ro ku, gmi na
nie bę dzie mo gła
wspo móc. (ag)

GGmmii  nnyy  nniiee  mmoo  ggąą  jjuużż  wwssppiiee  rraaćć  uussuu  wwaa  nniiaa  aabbee  ssttuuLLii  ddee  rrzzyy  ww  ppoo  zzyy  sskkii  wwaa  nniiuu
ffuunn  dduu  sszzyy  zz  UUnniiii

So pot, Hel i Nada rzyn to
naj ak tyw niej sze gmi ny w
ścią ga niu fun du szy unij nych.
W ran kin gu prze pro wa dzo -
nym przez dzien nik „Rzecz -
po spo li ta” przed sta wio no
gmi ny, któ re w ostat nich
trzech la tach przy cią gnę ły
naj wię cej pie nię dzy z fun du -
szy UE. W ka te go rii gmi ny
wiej skie wy grał Nada rzyn –
8,5 tys. zł do ta cji w prze li -
cze niu na jed ne go miesz kań -
ca, w ka te go rii gmi ny miej -
skie i miej sko -wiej skie – Hel
(10,25 tys.), a w ka te go rii
mia sta na pra wach po wia tu –
So pot (5,1 tys.). (rp)

Punkt In for ma cyj ny Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go
Urzę du Mar szał kow skie go 
w Gdań sku za jął pierw sze
miej sce w ran kin gu Mi ni ster -
stwa Roz wo ju Re gio nal ne go.
Na zle ce nie MRR, Pen tor Re -
search i La bo ra to rium Ba dań
Spo łecz nych prze pro wa dzi ły w 42
punk tach in for ma cji o Eu ro pej -
skim Fun du szu Spo łecz nym ba -
da nie, dia gno zu ją ce spo sób ich
funk cjo no wa nia. W kon kur sie bra -
no pod uwa gę umiej sco wie nie
punk tu, ozna ko wa nie, do stęp ność
dla osób nie peł no spraw nych oraz
sto pień pry wat no ści i in tym no ści
moż li wy do osią gnię cia pod czas
roz mo wy. (rp)

MSWiA na gro dzi bez piecz ne
sa mo rzą dy. 200 ty s. zł mo gą
otrzy mać sa mo rzą dy w te go rocz -
nej edy cji kon kur sów „Bez pie -
czeń stwo im prez spor to wych” 
i „Bu du je my Mia stecz ka Ru chu
Dro go we go” or ga ni zo wa nych
przez MSWiA. Kon kur sy skie ro wa -
ne są do gmin i po wia tów. Za da -
niem sa mo rzą dów jest przy go to -
wa nie pro jek tów, któ re bę dą uczyć
dzie ci i mło dzież, jak pra wi dło wo
za cho wy wać się w ru chu dro go -
wym oraz pod czas im prez spor to -
wych. Pro jek ty kon kur so we na le ży
zgła szać do 26 kwiet nia w urzę -
dach wo je wódz kich.

In we sto rzy nie są za in te re so -
wa ni Pol ską Wschod nią. 83
proc. firm nie jest za in te re so wa -
nych w naj bliż szych dwóch la tach
roz po czę ciem in we sty cji w Pol sce
Wschod niej. Ta kie pla ny ma 
5 proc. przed się bior ców, głów nie
z sek to ra usług no wo cze snych 
– wy ni ka z ba da nia przed sta wio -
ne go przez PA IiIZ. www.zwrp.pl

KRÓTKO

Jerzy Mikulski:
Pra wo an ty ko -
rup cyj ne trze ba
upo rząd ko wać i
ze brać w jed nej
usta wie, ale
obec ne prze pi -
sy są wy star -
cza ją co re stryk -
cyj ne.

Sta ni sław Bo -
dys: Jed na
czwar ta środ -
ków z Fun du -
szów Ochro ny
Śro do wi ska by ła
prze zna cza na na
do fi nan so wa nie
przed się wzięć
pry wat nych. 

Mi ni ster stwo Edu ka cji wy da
roz po rzą dze nie, na ka zu ją ce
udo stęp nie nie w szkol nych ła -
zien kach bie żą cej cie płej i
zim nej wo dy, a tak że pod sta -
wo wych środ ków czy sto ści.
We dług ba dań Głów ne go In -
spek to ra tu Sa ni tar ne go, prze -
pro wa dzo nych w ma ju ubie -
głe go ro ku, 20 proc. pol skich
szkół ma pro blem z do stę pem
do cie płej wo dy czy środ ków
czy sto ści, ta kich jak my dło,
ręcz ni ki, czy pa pier to a le to wy.
Pro jek to wa na przez resort no -
we li za cja roz po rzą dze nia nie
re gu lu je za sad fi nan so wa nia
obo wiąz ków wy ni ka ją cych z
no wych re stryk cji na ło żo nych
na szko ły. Ar gu men to wa nie
po zio mu utrzy ma nia to a let w
szko łach bra kiem pie nię dzy
re sort uwa ża za nie prze ko nu -
ją ce z uwa gi na nie wiel ką ce -
nę bra ku ją cych na rzę dzi i
środ ków. (abg)

MMEENN  zzrroo  bbii  ppoo  rrzząą  ddeekk  
ww  sszzkkooll  nnyycchh  ttoo  aa  llee  ttaacchh
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�W po nie dzia łek ra no, otrzy masz 
naj now sze in for ma cje z bran ży sa mo -
rzą do wej – cie ka we opi nie, naj waż niej -
sze wy da rze nia oraz, tyl ko u nas, 
sa mo rzą dow cy po go dzi nach!



PPrróóbbnnyy  ssppiiss  ppoowwsszzeecchhnnyy
W szes na stu gmi nach od

1 kwiet nia do koń ca ma ją od -
bę dzie się spis prób ny do Na -
ro do we go Spi su Po wszech ne -
go lud no ści i miesz kań, pla no -
wa ne go na rok przy szły. – W
trak cie spi su prób ne go zo sta -
ną spraw dzo ne roz wią za nia
me to do lo gicz ne, or ga ni za cyj -
ne i tech nicz ne, któ re zo sta ną
za sto so wa ne w spi sie po -
wszech nym – mó wi pro fe sor
Jó zef Oleń ski, pre zes Głów -
ne go Urzę du Sta ty stycz ne go.
W trak cie prób ne go spi su po
raz pierw szy bę dzie moż li -
wość wy peł nie nia for mu la rza
spi so we go za po śred nic twem
in ter ne tu. Prób ny spis prze -
pro wa dzą m.in.: Puck, Sę po -
pol, Sie mia ty cze, Te re spol,
Lu bie wo, Ko ło brzeg, Rem -
ber tów, Gu bin, Stry ków,
Pusz czy ko wo i Wą chock. (bj)

Prawie trzy miliony złotych
ma kosz to wać mo der ni za cja
ist nie ją cych oraz bu do wa no -
wych tras ro we ro wych na te -
re nie Ty chów. Urząd Mia sta
za warł już ze Ślą skim Urzę -
dem Mar szał kow skim umo -
wę o do fi nan so wa niu bu do -
wy i mo der ni za cji na wierzch -
ni oraz ozna ko wa nie 9 tras
ro we ro wych. Na re ali za cję
za da nia mia sto otrzy ma mi -
lion zło tych, po zo sta łe 1,7
mln zł ma po cho dzić z ka sy
mia sta. – Dzię ki po mia rom
licz by ro we rzy stów, prze pro -
wa dzo nym w 2009 r., usta li li -
śmy, iż po mię dzy ma jem a
paź dzier ni kiem ze ście żek
ro we ro wych ko rzy sta ło po -
nad 86 tys. ro we rzy stów –
mówi An drzej Dziu ba, pre -
zy den t Ty chów. (bj)

22,,77  mmllnn  zzłł  nnaa  rroo  wwee  rroo  wwee
ttrraa  ssyy  ww  TTyy  cchhaacchh

Lu bin (woj. dol no ślą skie)
do łą czył do eu ro pej skie go
pro jek tu Inter -Re gio -Ra il.
Urząd mia sta do sta nie pra -
wie 300 tys. eu ro na opra -
co wa nie pro jek tu „Je den
bi let – jed na ta ry fa”. 

Zgod nie z pro gra mem, je -
den bi let bę dzie obo wią zy -
wał na róż ne środ ki trans -
por tu w kil ku mia stach re -
gio nu. Lu bin za pro sił do
współ pra cy Le gni cę, Gło -
gów, Po lko wi ce oraz urząd
mar szał kow ski woj. dol no -
ślą skie go. Wa run kiem
otrzy ma nia do fi nan so wa -
nia jest udział wła sny, czy -
li 44 tys. eu ro dzie lo ne na
pię ciu part ne rów. Na za ła -
twie nie wszyst kich for mal -
no ści Lu bin ma trzy la ta. 

(rp)
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Obec nie mia sto po -
sia da pa kiet 1000
ak cji. Każ dą z nich
sprze da w prze tar gu
po ce nie nie niż szej
niż 1000 zł. Dzię ki
zby ciu ak cji, klub
bę dzie mógł przejść
w rę ce pry wat ne go
in we sto ra, któ ry zaj -
mie się wie rzy tel no -
ścia mi klu bu i za gwa -
ran tu je mu sta bil ność
fi nan so wą na przy -
szły se zon. Wy bór in -
we sto ra od bę dzie się na za -
sa dach pu blicz ne go za pro -
sze nia do zgło sze nia ofer ty. 

– To bar dzo do bra wia do -

mość dla ki bi ców
ŁKS oraz waż ny
krok do za koń cze -
nia roz mów z po -
ten cjal ny mi in we -
sto ra mi. Jest to tak -
że znak, iż rad ni po -
tra fią w spra wach
waż nych dla na sze -
go mia sta mó wić
jed nym gło sem –
mó wi Łu kasz Ma -
gin, wi ce pre zy dent
Ło dzi.

W grud niu 2009 r.
RM pod ję ła de cy zję o utwo -
rze niu ŁKS Pił kar skiej Spół ki
Spor to wej, któ rej ka pi tał za -
kła do wy wy niósł 1 mln zł i zo -

stał po kry ty z bu dże tu mia sta.
W lu tym RM stwier dzi ła jed -
nak, że umo wa o prze ka za niu
Spół ce ŁKS PSS sek cji pił ki
noż nej i ob cią że niu bu dże tu
mia sta dłu ga mi „sta re go”
ŁKS jest skon stru owa na wa -
dli wie i nie zo stanie za ak cep -
to wa na. Ozna cza ło to ban -
kruc two naj star szej ist nie ją -
cej sek cji spor to wej Ło dzi. 

Dzię ki ostat niej de cy zji
łódz kich raj ców, klu b może
zostać uratowany.  Sto wa rzy -
sze nie ŁKS mu si prze ka zać
ŁKS PPS wszel kie pra wa do
zna ku to wa ro we go łódz kie go
klu bu – ta ki wa ru nek po sta -
wił in we sto r, któ ry w za mian
udzie li klu bo wi po życz ki na
spła tę zo bo wią zań, wy no szą -
cych 3,6 mln zł. (rp)

Łódz cy rad ni jed no gło śnie prze gło so wa li zby cie
przez Mia sto Łódź ak cji ŁKS PPS.

Łódź ra tu je za słu żo ny klub

Zbli ża się fi nał pierw szej
pol skiej edy cji Li gi Mi -
strzów Ener gii Od na wial nej. 

Każ da eko lo gicz na in sta la -
cja to nie tyl ko czyst sze po -
wie trze i ochro na na sze go
śro do wi ska, ale i moż li wość
zdo by cia punk tów w kon -
kur sie Li ga Mi strzów OZE,
któ re go współ or ga ni za to -
rem jest Pol ska Sieć Ener gie

Ci tes. Mia sta współ uczest -
ni czą w ra mach li gi so lar nej
(wy ko rzy sta nie ko lek to rów i
ogniw fo to wol ta nicz nych)
oraz li gi bio ma sy (spa la nie
drew na i sło my przy pro duk -
cji cie pła). Punk ty za kon -
kret ne in sta la cje przy zna wa -
ne są w za leż no ści od za in -
sta lo wa nej mo cy, przy pa da -
ją cej na miesz kań ca.

Pierw szy se zon Pol skiej Li -
gi OZE za koń czy się w
sierp niu 2010 r. 

Obec nie w Li dze współ za -
wod ni czy 28 miast i gmin.
W ka te go rii bio ma sy w czo -
łów ce zna la zły się From -
bork (woj. war miń sko -ma -
zur skie), Mycz kow ce (gmi -
na So li na, woj. pod kar pac -
kie) i Kę pi ce (woj. po mor -
skie). W ka te go rii ener gii
so lar nej li de ra mi są Mycz -
kow ce, Sta nów ko (woj. po -
mor skie) i Pod dę bi ce (woj.
łódz kie). 

– Re je stra cji w Li dze mo że
do ko nać każ dy, kto zna do -
kład ny ad res in sta la cji, po -
wierzch nię ko lek to rów lub
moc ko tłow ni – za pew nia
Iwo na Ko ro ho da z biu ra pol -
skiej edy cji Li gi Mi strzów
OZE. (ag)

MMyycczz  kkooww  ccee  ii  FFrroomm  bboorrkk  pprroo  wwaa  ddzząą  ww  LLii  ddzzee  OOZZEE

Sa mo rząd Rze szo wa (woj.
pod kar pac kie) do fi nan su je
kwo tą 700 tys. zł pro duk cję
se ria lu TVP1. Urzęd ni cy li -
czą, że dzię ki za an ga żo wa -
niu w pro duk cję, wzmoc nio -
na zo sta nie pro mo cja mia -
sta. Przed emi sją po szcze -
gól nych od cin ków i po niej
na ekra nach te le wi zo rów
ma uka zać się zapowiedź ty -
pu „Na se rial za pra sza mia -
sto Rze szów”. Po nad to mia -
sto bę dzie wy mie nio ne na
bil l bo ar dach sta cjo nar nych,
za chę ca ją cych do oglą da nia
fil mu oraz znaj dzie się w fil -
mie po ka zu ją cym pro duk cję
se ria lu. Se rial ma być emi to -
wa ny w cza sie, gdy oglą dal -
ność jest sza co wa na na 7-8
mi lio nów od bior ców. (rp)

RRzzee  sszzóóww  ww  ttee  llee  wwii  zzjjii  
ppuu  bblliicczz  nneejj

Łukasz Magin
Liczę, że ŁKS
będzie godnie
reprezentował 
i promował Łódź
w Ekstraklasie.

Ktoś wpadł na nie zbyt trafiony po -
mysł, aby zmie niać coś, co funk -
cjo nu je bar dzo do brze i nie są dzę,
że by to by ła ini cja ty wa od dol na.
Prze no sze nie upraw nień do wy da -
wa nia de cy zji z za kre su ad mi ni stra -
cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej na
po ziom gmi ny to two rze nie nie po -
trzeb ne go za mie sza nia.
Mo im zda niem po wia ty są zde cy -
do wa nie lep szym miej scem do wy -

da wa nia de cy zji o tym cha rak te rze,
po nie waż ma ją szer szy ogląd na
lo kal ne pro ble my roz wo ju. Jest też
wie le pro ble mów sa mo rzą dów, któ -
re wręcz wy ma ga ją zmian, więc
dys ku sja nad tym pro jek tem nie
wy da je się w tej chwi li naj waż niej -
sza.
Je dy ny plus te go pro jek tu to od da -
nie wła dzom lo kal nym ewen tu al -
nych de cy zji o prze nie sie niu pre ro -

ga tyw z po wia tu do
gmi ny. Nie wy da je mi
się przy tym, by w mo -
im po wie cie, któ raś z
gmin wy ra zi ła chęć pro -
wa dze nia spraw z te go
za kre su.
Mu si my też pa mię tać, że w tej
chwi li stwo rzo ny zo stał na po zio -
mie po wia tów pe wien apa rat ad mi -
ni stra cyj ny, któ ry po ewen tu al nych
zmia nach zo stał by znisz czo ny.
Część lu dzi trze ba by by ło zwol nić
i za trud nić w in nych miej scach. Co

waż ne lu dzie de cy -
du ją cy o po zwo le -
niach na bu do wę,
mu szą mieć okre -
ślo ne kwa li fi ka -
cje. Tym cza sem

si łą rze czy, ze wzglę du na ko niecz -
ność stwo rze nia od po wied nich wy -
dzia łów w każ dej gmi nie wzro sło by
za po trze bo wa nie na fa chow ców.
Trud no po wie dzieć czy wy star czy -
ło by lu dzi o od po wied nim do -
świad cze niu i wy kształ ce niu do
wy ko ny wa nia ta kich za dań, a nie

mo że my so bie prze cież po zwo lić
by ja kość wy da wa nych de cy zji
spa dła. 
Przy pro po no wa nym kształ cie usta -
wy mo że też dojść do sy tu acji, że
część gmin w po wie cie ze chce
sko rzy stać z moż li wo ści wy da wa nia
de cy zji z oma wia ne go za kre su, a
część – ze chce po zo sta wić te za -
da nia w po wie cie. Do szło by do
nie po trzeb ne go za mie sza nia i du -
blo wa nia się ad mi ni stra cji.

Adam Krzysz toń 
sta ro sta po wia tu łań cuc kie go

ZDANIEM CZYTELNIKÓW

ZZmmiieeńńmmyy  ttoo,,  ccoo  rrzzeecczzyywwiiśścciiee  źźllee  ffuunnkkccjjoonnuujjee
Komentarz do artykułu: „Zezwolenie na budowę od wójta” FS 3/40

Kolektory słoneczne w miejscowości Proszówki (gmina Bochnia)



Sześć pol skich miast przy -
stą pi ło do Eu ro pej skie go Po -
ro zu mie nia Bur mi strzów, w
któ rym mia sta sy gna ta riu -
sze zo bo wią zu ją się do ogra -
ni cze nia emi sji dwutlenku
węgla o 20 proc. do ro ku
2020. Więk szość wy twa rza -
nej w Eu ro pie ener gii jest
zu ży wa na w mia stach. Sza -
cu je się, że na ob sza rach
miej skich zu ży wa się 75
proc. ener gii i emi tu je 80
proc. za nie czysz czeń. 

Do po ro zu mie nia przy stą pi -
ły: Biel sko -Bia ła, Dzier żo -
niów, Łu bian ka, Nie po ło mi ce,
Ra dzie cho wi ce i War sza wa.
Aby być przy ję tą gmi na mu si
za de kla ro wać wy ko na nie na
swo im te re nie za ło żeń pa kie -
tu kli ma tycz ne go i przed sta -
wić re al ny plan za wie ra ją cy
kon kret ne efek ty i spo so by

ich osią gnię cia. W prak ty ce
ini cja ty wa ta ma ozna czać
pro mo wa nie i wdra ża nie pro -
gra mów ukie run ko wa nych na
zmniej sze nie zu ży cia ener gii,
pro mo wa nie ener gii od na -
wial nej, sty mu lo wa nie zmian
praw nych i fi nan so wych
wspo ma ga ją cych re ali za cję
tych przed się wzięć, mo bi li za -
cję lo kal ne go spo łe czeń stwa
do go spo dar ne go ko rzy sta nia
z ener gii.

– Biel sko -Bia ła kon se -
kwent nie wdra ża za sa dy
efek tyw ne go za rzą dza nia
ener gią. Miesz kań com da to
wy mier ny sku tek w zwol nie -
niu tem pa wzro stu kosz tów
ener gii, a tak że szan sy ży cia
w czyst szym oto cze niu –
prze ko nu je Zbi gniew Mich -
niow ski, za stęp ca pre zy den -
ta Biel ska -Bia łej. (bj)
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W Beł cha to wie, Sie -
ra dzu, Pa bia ni cach 
i Wie lu niu ro ze gra ne
zo sta ną Mi strzo stwa
Eu ro py w Pił ce Noż -
nej Służb Mun du ro -
wych „Bez piecz ne
Eu ro 2012”.

Po my sło daw cą tur -
nie ju jest Urząd Mia -
sta Sie ra dza oraz 
15. Sie radz ka Bry ga -
da Wspar cia Do wo -
dze nia.

W tur nie ju wy stą -
pią dru ży ny służ b
mun du ro wych z państw,
któ rych re pre zen ta cje na ro -
do we za kwa li fi ku ją się do
Mi strzostw Eu ro py w Pił ce
Noż nej. Ze spo ły wy stą pią
do kład nie w ta kich sa mych
gru pach, ja kie po wsta ną po
lo so wa niu grup na Eu ro
2012. Każ da z grup bę dzie

roz gry wa ła me cze
w jed nym z czte -
rech miast wo je -
wódz twa łódz kie go.

– Or ga ni za cja ta -
kich mi strzostw to
szan sa po ka za nia
mia sta w Po lce i Eu -
ro pie. Przy oka zji
mi strzostw, chce my
or ga ni zo wać im pre -
zy, któ re bę dą pro -
mo wać mia sto i za -
chę cać do je go 
od wie dza nia w ko -
lej nych la tach. Sa -

ma im pre za jest tak że ma ni -
fe sta cją moż li wo ści i am bi cji
mia sta oraz urze czy wist nie -
niem na sze go ha sła pro mo -
cyj ne go „Sie radz – go ścin ne
cen trum roz wo ju” – mó wi
Ja cek Wal czak, pre zy dent
Sie ra dza. 

(rp)

EEuu  rroo  22001122  ssłłuużżbb  mmuunndduurroowwyycchh  ww  łłóóddzz  kkiimm

Polskie miasta przystąpiły do inicjatywy mającej
na celu ograniczenie emisji CO2.

AAlleekkssaannddeerr  ŁŁuu  kkaa  sszzeenn  kkoo  
ppeerr  ssoo  nnaa  nnoonn  ggrraa  ttaa  ww  KKrraa  kkoo  wwiiee

Rad ni Kra ko wa
prze gło so wa li re zo -
lu cję uzna ją cą Alek -
san dra Łu ka szen kę,
pre zy den ta Bia ło ru -
si za per so na non
gra ta w Kra ko wie.
Rad ni przy ję li tak że
re zo lu cję, w któ rej
ape lu ją do Par la men -
tu Eu ro pej skie go o
pod ję cie wszel kich
moż li wych dzia łań
wo bec Bia ło ru si w ce -
lu ochro ny praw prze -
śla do wa nych Po la -
ków. Ini cja to rem re -
zo lu cji był Da riusz Ol szów -
ka, nie na le żą cy do żad ne go

klu bu par tyj ne go.
– Uwa żam, że

każ dy gest, któ ry
nie sie za so bą prze -
kaz, że nie to le ru -
je my prze mo cy wo -
bec na szych ro da -
ków, że są ła ma ne
pra wa czło wie ka i

oby wa te la, jest do -
bry. Wszyst kie dzia -
ła nia, wy wie ra ją ce
na cisk na to ta li tar -
ną wła dzę Łu ka -
szen ki, są w ta kich
sy tu acjach po żą da -
ne – mó wi Da riusz

Ol szów ka.
(rp)

Do ra dzą uczniom w Lu bli nie.
Szkol ne Ośrod ki Ka rie ry to po mysł
lu bel skich urzęd ni ków na po moc
mniej zdol nym gim na zja li stom,
któ rzy za sta na wia ją się nad kon ty -
nu owa niem edu ka cji. 450 uczniów
z pię ciu pla có wek bę dzie mo gło
sko rzy stać z in dy wi du al nych kon -
sul ta cji, pod czas któ rych pro fe sjo -
nal ni do rad cy za wo do wi po mo gą
im wy brać od po wied ni za wód.
Ośrod ki po wsta ną w ra mach pro -
gra mu pn. „Swo ją ka rie rę za czy nam
w gim na zjum”, któ re go war tość
wy nie sie 350 tys. zł, z cze go bli sko
300 tys. po cho dzić bę dzie z do fi -
nan so wa nia z Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go. (mk)

Dwo rzec w in fra struk tu rze mia -
sta – kon fe ren cja w War sza wie.
Kon fe ren cja bę dzie pró bą wska za -
nia spo so bów roz wią za nia pro ble -
mu funk cjo no wa nia dworców
kolejowych i efek tyw ne go za rzą dza -
nia nimi. Naj waż niej sze za gad nie -
nia: dwo rzec ko le jo wy, ja ko miej -
sce współ gra nia róż nych funk cji –
trans por to wych, ko mer cyj nych,
spo łecz nych, dwo rzec w in fra struk -
tu rze mia sta – ro la sa mo rzą du, za -
da nia za rząd cy dwor ca, przy szłość
ma łych i śred nich dwor ców. Wy -
kład otwie ra ją cy po pro wa dzi mi ni -
ster Ju liusz En gel hardt. Kon fe ren cja
„Dwo rzec ko le jo wy. Zin te gro wa ne
funk cje dwor ca a efek tyw ne za rzą -
dza nie nie ru cho mo ścią”, 27-28
kwiet nia 2010, War sza wa, MGG
Con fe ren ces Sp. z o. o.

No we roz wią za nia w za kre sie
pla no wa nia prze strzen ne go i
part ner stwo pu blicz no -pry wat -
ne by ły głów ny mi te ma ta mi
Kon wen tu Pre zy den tów Miast
Wo je wódz twa Ku jaw sko -Po mor -
skie go. Na przy kła dzie po wie rze nia
za dań Cen tral nej Ste ry li za tor ni
Szpi ta la pod mio to wi pry wat ne mu
omó wio no za gad nie nia zwią za ne z
part ner stwem pu blicz no -pry wat -
nym. Pre zy den ci wy pra co wa li tak że
wspól ne sta no wi sko w spra wie tu -
ry stycz ne go za go spo da ro wa nia Wi -
sły i Za le wu Wło cław skie go. (rp)

KRÓTKO

SAMORZĄD W OBIEKTYWIE

Po wia t rop czyc ko -sę dzi szow ski i stryj ski na Ukra inie pod pi sały de kla -
ra cję part ner ską w ra mach Pro gra mu Współ pra cy Trans gra nicz nej
Pol ska -Bia ło ruś -Ukra ina 2007-2013. Pod pis zło żył Jó zef Ro jek, sta ro sta
rop czyc ko -sę dzi szow ski i Ma ry an Ku ry ło -Orest, wi ce sta ro sta stryj ski. 

Pol scy i ukra iń scy rad ni wy mie ni li się do świad cze nia mi w spra wie ter -
mo mo der ni za cji bu dyn ków. Podczas trze ciej wspól nej Se sji Ra dy Mia sta
Lu bli na i Lwo wa. Wzię li w niej udział Vo lo dy myr Kvurt, se kre tarz Ra dy
Mia sta Lwo wa i Piotr Ko wal czyk, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Lu blin. 

Da riusz 
Ol szów ka
Trze ba po ka zy -
wać i ujaw niać
na szer szą ska -
lę, co się dzie je 
na Bia ło ru si.

Jacek Walczak:
Organizacja
mistrzostw to
prestiż i szansa
promocji miasta
w całym kraju.

BBeezz  ppiieecczz  nniieejj  nnaadd  BBaałł  ttyy  kkiieemm
W Ust ce i Puc ku bę -

dą kur so wa ły pierw -
sze w Pol sce am bu -
lan se wod ne. Głów -
nym re ali za to rem
przed się wzię cia, któ -
re fi nan su je wo je wo -
da po mor ski bę dzie
sa mo rząd po wia tu
puc kie go, a part ne -
rem Ust ka. Do po wia -
tu tra fią dwie wod ne
ka ret ki, do Ust ki jed -
na. Am bu lan se bę dą
sta cjo no wać w mia -
stach przez ca ły rok, a sa mo -
rzą dy bę dą zo bo wią za ne do
za pew nie nia po jaz dom
schro nie nia i ba zy noc le go -
wej dla za ło gi me dycz nej

pod czas se zo nu.
– Za kup wod ne -

go am bu lan su to
waż na spra wa dla
na sze go mia sta.
Dotarcie z no sza mi
na pla żę jest bar -
dzo utrud nio ne, a
dzię ki ta kie mu am -
bu lan so wi bę dzie -
my mo gli po móc
po  s zko  do  wa  ne j
oso bie w kil ka mi -
nut – mó wi Ma rek
Ku row ski, za stęp -

ca bur mi strza Ust ki.
Koszt am bu lan su wod ne go

wynosi od 500 do 700 tys. zł,
od po wied nik na lą dzie kosz -
tu je oko ło 400 tys. zł. (rp)

Ma rek Ku row -
ski: Je że li zaj -
dzie po trze ba to
do fi nan su je my
za kup ka ret ki z
bu dże tu mia sta.

w poniedziałek rano
przeczytasz nowy
newsletter

www.forumsamorzadowe.pl



Jak tłu ma czy Ru dolf Bo ru sie wicz,
se kre tarz ge ne ral ny ZPP, ko ope ra cja
or ga ni za cji z te le wi zją tv -t.pl ma być
ele men tem ak ty wi za cji lo kal nej spo -
łecz no ści. Pro jekt za kła da, że każ dy
po wiat bę dzie mógł uru cho mić wła -
sną sper so na li zo wa ną wi try nę, na
któ rej bę dą za miesz cza ne ma te ria ły
przy go to wa ne przez miesz kań ców.
Po wej ściu na stro nę te le wi zji uka że
się ma pa Pol ski po dzie lo na na po -
wia ty i każ dy użyt kow nik bę dzie
mógł po przez klik nię cie w da ny po -
wiat spraw dzić czy pro wa dzi on swo -
ją te le wi zję i ja kie ma te ria ły są tam
za miesz cza ne.

– Oczy wi ście nie chce my, że by te le -
wi zja re gio nal na mia ła cha rak ter
„dwor ski”. Z dru giej stro ny ma te ria -
ły bę dą mu sia ły speł niać kon kret ne
wa run ki – mó wi Ru dolf Bo ru sie wicz.
– Oczy wi ście nie bę dzie to za leż ne od
przy chyl no ści dla wła dzy – do da je se -
kre tarz ZPP.

Ma te ria ły za miesz cza ne w ra mach
tv -t.pl ma ją cha rak te ry zo wać się bar -
dzo do brą ja ko ścią. Wy ku pu jąc od -
po wied ni pa kiet po wiat bę dzie mógł
za mie ścić okre ślo ną ilość ma te ria -
łów. Za 2 go dzi ny mie sięcz nie za pła -
ci 550 zł, 5 go dzin 1100 zł, a za 2200
zł mie sięcz nie li mit ma te ria łów bę -
dzie wła ści wie nie ogra ni czo ny.

Zda niem Bo ru sie wi cza stwo rze nie
ma te ria łu te le wi zyj ne go nie jest już
dziś pro ble mem ani tech nicz nym, ani
fi nan so wym. Przed mło dy mi twór ca mi
i ama to ra mi stoi za to ba rie ra emi sji.

W ra mach pro jek tu swo ją wi try nę
stwo rzył też Zwią zek Po wia tow Pol -
skich. Mo że my tam zna leźć m.in.
ma te ria ły z po sie dzeń Zgro ma dze -
nia Ogól ne go i in nych wy da rzeń
Kon gre su 20-le cia Sa mo rzą du Te ry -
to rial ne go. Swo ją wi try nę pla nu je
otwo rzyć tak że Fun da cja Roz wo ju
De mo kra cji Lo kal nej. (ag)

po wiat.tv -t.pl, opa tow skie.tv -t.pl,
sadeckie.tv-t.pl, zpp.tv -t.pl,

Ru szy ła te le wi zja ZPP JJaa  cceekk  PPrroo  ttaass  nnaa  cczzee  llee  ZZwwiiąązzkkuu  WWoojjeewwóóddzzttww
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STOWARZYSZENIA

Ja cek Pro tas, mar sza łek
wo je wódz twa war miń sko -
-ma zur skie go zo stał wy bra ny
pre ze sem za rzą du Związ ku
Wo je wództw RP.

Kan dyda tu rę Jac ka Pro ta sa
zgło sił Adam Ja ru bas, mar sza -
łek wo je wódz twa świę to krzy -
skie go. No wy pre zes zo stał
wy bra ny bez względ ną licz bą
gło sów i po ko nał Mar ka Woź -
nia ka, mar szał ka wo je wódz -
twa wiel ko pol skie go oraz
Krzysz to fa Si ko rę, prze wod -
ni czą ce go sej mi ku wo je wódz -
twa ku jaw sko -po mor skie go.

Człon ko wie ZWRP do ko -
nu jąc wy bo ru pod kre śla li 
za an ga żo wa nie i do świad -
cze nie sa mo rzą do we Jac ka Pro ta sa,
wska zu jąc na pro mo wa ne przez nie -
go licz ne ini cja ty wy współ pra cy re -
gio nal nej. Do ce nio no tak że sku tecz -
ne kie ro wa nie pra ca mi Ko mi sji ds.

Pol ski Wschod niej ZWRP. 
– Ko niecz ne jest roz sze rze -

nie współ pra cy z or ga ni za -
cja mi sku pia ją cy mi sa mo rzą -
dy lo kal ne i re gio nal ne w
Pol sce oraz w in nych kra jach
Unii Eu ro pej skiej. Uwa żam,
że przed sta wi cie le pol skich
re gio nów mu szą być tam,
gdzie za pa da ją de cy zje zwią -
za ne z wo je wódz twa mi – po -
wie dział Ja cek Pro tas.

Jed ną z pierw szych de cy zji
no we go pre ze sa by ło zwró -
ce nie się z proś bą do Pre zy -
den ta RP, Mar szał ków 
Sej mu i Se na tu oraz Mi ni -
stra Spraw Za gra nicz nych z
pro po zy cją wy ko rzy sta nia

do świad czeń wo je wództw w kształ -
to wa niu po li ty ki do bre go są siedz -
twa i za an ga żo wa nia Związ ku 
w pro ces wdra ża nia Part ner stwa
Wschod nie go. (rp)

Po ak ty wi za cji miesz kań ców po wia ty
po win ny za jąć się je dy nie ob słu gą 
tech nicz ną lo kal nej te le wi zji – uwa ża
Ru dolf Bo ru sie wicz.

Re la cje z po sie dzeń ra dy, wy wia dy z wła dza mi po wia tu, re por -
ta że o ży ciu gmi ny – ta kie ma te ria ły mo że my zna leźć w in ter -
ne to wej te le wi zji uru cho mio nej przez Zwią zek Po wia tów. 

DDzziiuubbaa  ww  ZZaa  rrzząąddzziiee  ZZwwiiąązzkkuu
MMiiaasstt  PPoollsskkiicchh

An drzej Dziu ba, pre zy dent Ty -
chów (woj. ślą skie) wy grał wy bo ry
uzu peł nia ją ce do Za rzą du ZMP.

Wol ne miej sce w Za rzą dzie 
po wsta ło po od wo ła niu Ta de usza
Wro ny ze sta no wi ska pre zy den ta
Czę sto cho wy. Wy bo ry od by ły się
pod czas XXXI Zgro ma dze nia Ogól -
ne go i wy star to wa ło w nich tro je
kan dy da tów: Do ro ta Ja ku ta, prze -
wod ni czą ca Ra dy Miej skiej Byd -
gosz czy, Adam Mróz, wi ce bur mistrz
Wy szko wa oraz An drzej Dziu ba,
któ ry otrzy mał naj wię cej gło sów.

An drzej Dziu ba jest pre zy den tem
Ty chów od 2000 ro ku, był wy bie ra -
ny na to sta no wi sko w 2002 i 2006
ro ku. Za sia da w ra dzie nad zor czej
Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko -
no micz nej, jest człon kiem Za rzą du
Sto wa rzy sze nia Gmin Gór ni czych
w Pol sce oraz Gór no ślą skie go
Związ ku Me tro po li tal ne go. 

Ra zem z An drze jem Dziu bą w Za rzą -
dzie ZMP za sia da 21 człon ków. (rp)

Jacek Protas:
Zwią zek Wo je -
wództw RP po -
wi nien ak tyw nie
uczest ni czyć 
w pla no wa niu
zmian ustro jo -
wych na sze go
kra ju 

WWoo  jjee  wwóóddzz  ttwwaa  rroozz  pprraa  wwiiąą  ssiięę  zz  kkoo  llee  jjaa  mmii  ppaańń  ssttwwoo  wwyy  mmii
Pod czas Nad zwy czaj ne go Kon wen -

tu Mar szał ków Wo je wództw RP sa -
mo rzą dow cy po wo ła li ze spół 
ro bo czy, któ ry zaj mie się roz wią za -
niem trud nej sy tu acji Spół ki Prze wo -
zy Re gio nal ne SA i wy ni ka ją cych z
te go pro ble mów w re gio nach. Ze spo -
ło wi bę dzie prze wod ni czył mar sza łek
wo je wódz twa ślą skie go Bo gu sław
Śmi giel ski. Pod czas Nad zwy czaj ne go
Kon wen tu Mar szał ków Wo je wództw
RP, omó wio na zo sta ła sy tu acja spół -

ki. Czło nek Za rzą du PKP SA Ma ria
Wa siak przed sta wi ła sa mo rzą dow -
com kwe stię za dłu że nia Prze wo zów
Re gio nal nych wo bec PKP, a Ju liusz
En gel hardt, pod se kre tarz sta nu w
Mi ni ster stwie In fra struk tu ry omó wił
prze pi sy obo wią zu ją ce w Pol sce i UE
w kwe stii fi nan so wa nia ko lei. Wy ni -
kiem de ba ty by ło po wo ła nie ze spo łu
ro bo cze go, któ ry po dej mie dal sze
kro ki w ce lu roz wią za nia pro ble mów
fi nan so wych spół ki. (abg)



LUDZIE
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Ty tuł przy zna je mie sięcz nik
„Mo ni tor Unii Eu ro pej skiej”,
któ ry pod kre ślił osią gnię cia
prezydent Warszawy w wy ko -
rzy sty wa niu fun du szy unij -
nych na rzecz roz wo ju mia sta
i re gio nu, za an ga żo wa nie w
or ga ni zo wa niu współ pra cy z
Unią i kra ja mi człon kow ski -
mi UE oraz pro mo wa nie idei
wspól nej Eu ro py. – Uda ło się
nam po zy skać 8 mld zł z fun -
du szy eu ro pej skich, co jest

ogrom ną su mą dla mia sta.
Mam na dzie ję, że po ży tecz -
nie wy ko rzy sta my te wszyst -
kie środ ki, co bę dzie wi dać w
prze cią gu kil ku lat – mó wi
Han na Gron kie wicz -Waltz,
pre zy dent War sza wy. W tej
sa mej ka te go rii przy zna no
wy róż nie nia: Krzysz to fo wi
Koł ty sio wi, bur mi strzo wi Ja -
no wa Lu bel skie go i Da nu cie
Gry chow skiej, bur mistrz
mia sta i gmi ny Czer nie je wo. Ma riusz Wło dzi -

mierz Tu re niec zo -
stał sta ro stą zgo -
rze lec kim (woj.
dol no ślą skie).

Sta ro sta uro dził
się 30 grud nia 1974
w Par cze wie. Jest
ab sol wen tem Wy -
dzia łu Ma te ma ty ki
Aka de mii Pod la skiej. Ukoń -
czył tak że stu dia po dy plo -
mo we na Wy dzia le Elek tro -
tech ni ki, In for ma ty ki i Te le -
ko mu ni ka cji na Uni wer sy te -
cie Zie lo no gór skim oraz w
Gnieź nień skiej Wyż szej
Szko le Hu ma ni stycz no -Me -
na dżer skiej „Mil le nium” na
kie run ku me na dżer oświa ty.

W Ze spo le Szkół Za wo do -

wych w Bo ga ty ni był
na uczy cie lem ma te -
ma ty ki i przed mio -
tów in for ma tycz -
nych. W 2007 zo stał
dy rek to rem Ze spo łu
Szko ły Pod sta wo wej
i Gim na zjum z Od -
dzia ła mi In te gra cyj -
ny mi im. Ja na III

So bie skie go w Po ra jo wie.
Do świad cze nie sa mo rzą -

do we ze brał za sia da jąc od
2006 ro ku w Ra dzie Po wia -
tu Zgo rze lec kie go w Ko mi -
sji Bu dże to wo -Go spo dar -
czej oraz Ko mi sji Oświa ty,
Kul tu ry, Spor tu, Tu ry sty ki
i Re kre acji.

Ma riusz Tu re niec jest żo -
na ty i ma cór kę. (rp)

Sła wo mir Ma jew ski zło żył ślu -
bo wa nie i zo stał no wym rad -
nym Ra dy Miej skiej w Gło go -
wie (woj. dol no ślą skie). Sła wo -
mir Ma jew ski uro dził się 7 grud -
nia 1963 ro ku w Gło go wie. No wy
rad ny ma już do świad cze nie sa -
mo rzą do we, przez trzy ka den cje
był rad nym w gmi nie Ko tla, a
przez jed ną rad nym po wia tu gło -
gow skie go. Na co dzień peł ni
funk cję dy rek to ra Po wia to we go
Urzę du Pra cy w Gło go wie. (rp)

Ja ro sław Ho du ra zo stał rad -
nym Ra dy Mia sta w So po cie
(woj. po mor skie). No wo wy bra -
ny rad ny ma 29 lat i jest by łym
re pre zen tan tem Pol ski w rug by, 
a obec nie tre ne rem ze spo łu Ogni -
wa So pot. Ja ro sław Ho du ra star -
to wał w wy bo rach z ra mie nia Sa -
mo rząd no ści So pot i za stą pi w ra -
dzie zmar łe go po cięż kiej cho ro -
bie An drze ja Pa wiń skie go. (rp)

Wie sław Pie tru szak wy grał wy -
bo ry uzu peł nia ją ce do Ra dy
Miej skiej Drez den ka (woj. lu bu -
skie). Rad ny po cho dzi z ro dzi ny
na uczy ciel skiej o ko rze niach war -
szaw sko -wi leń skich. Sam jest na -
uczy cie lem i pre ze sem Sto wa rzy -
sze nia Mi ło śni ków Mu zy ki Or ga no -
wej i Ka me ral nej Sau eria num. (rp)

Ada ma Woź nicz kę mia no wa no
wi ce prze wod ni czą cym Ra dy
Miej skiej w Żab nie (woj. ma -
ło pol skie). Wi ce prze wod ni czą cy
uro dził się 15 grud nia 1945 ro ku
w Ofti no wie. W taj nym gło so wa -
niu wzię ło udział 13 rad nych, 12
gło sów od da no „za”, a je den rad -
ny wstrzy mał się od gło su. Adam
Woź nicz ka jest ren ci stą i soł ty sem
Ofti no wa. (rp)

PERSONALIA

Na czel ni kiem Wy -
dzia łu Edu ka cji i
Spor tu UM Czę sto -
cho wa zo sta ła Aga -
ta Le d woń.

No wa na czel nik
jest ab sol went ką fi lo -
lo gii pol skiej w Wyż -
szej Szko le Pe da go -
gicz nej w Czę sto cho -
wie oraz stu diów po dy plo mo -
wych z za kre su za rzą dza nia i
kie ro wa nia oświa tą na Po li -
tech ni ce Czę sto chow skiej.
Pra co wa ła ja ko na uczy ciel ję -
zy ka pol skie go. W la tach

2002-2008 peł ni ła
funk cję dy rek to ra
Szko ły Pod sta wo wej
nr 37, a od 1 stycz nia
do 31 grud nia 2009
roku by ła dy rek to -
rem czę sto chow skiej
De le ga tu ry Ku ra to -
rium Oświa ty w Ka -
to wi cach. Przez 5 lat

była pre ze sem Czę sto chow -
skie go Sto wa rzy sze nia Sko -
ków do Wo dy.

W cza sie wol nym Aga ta
Le d woń uwiel bia po dró żo -
wać. (rp)

AAggaattaa  LLeeddwwoońń  nnaacczzeellnniikkiieemm  WWyyddzziiaałłuu  EEdduukkaaccjjii

Han na Gron kie wicz -Waltz otrzy ma ła ty tuł Eu ro pej -
czy ka Ro ku w ka te go rii go spo darz mia sta.

PPrree  zzyy  ddeenntt  WWaarr  sszzaa  wwyy  
EEuu  rroo  ppeejj  cczzyy  kkiieemm  RRoo  kkuu

Elż bie ta Urba nek
zo sta ła dy rek to rem
De par ta men tu In fra -
struk tu ry i Go spo -
dar ki UM Wro cław.

No wo mia no wa na
dy rek tor uro dzi ła
się 30 lip ca 1958 ro -
ku we Wro cła wiu.
W 1982 ro ku ukoń -
czy ła Wy dział In ży nie rii Sa -
ni tar nej na Po li tech ni ce
Wro cław skiej.

W la tach 1983-1985 pra -
co wa ła ja ko in spek tor w
Pań stwo wej In spek cji
Ochro ny Śro do wi ska. Od
ro ku 1986 do 1991 by ła
asy stent ką, a na stęp nie
pro jek tant ką w Biu rze Pro -
jek tów „Bal ne opro jekt”.

Elż bie ta Urba nek od 1991
ro ku pra cu je w Urzę dzie

Miej skim Wro cła -
wia. Na po cząt ku
pełniła funkcję spe -
cja li sty, póź niej gł.
spe cja li sty w Wy -
dzia le In we sty cyj -
no -Tech nicz nym,
któ ry zmie nił na -
zwę na Wy dział In -
ży nie rii Miej skiej.

W mar cu 2001 ro ku ob ję ła
sta no wi sko kie row ni ka
dzia łu, w kwiet niu 2004 ro -
ku za stęp cy dy rek to ra wy -
dzia łu, a od czerw ca 2007
ro ku peł ni ła funk cję dy rek -
to ra Wy dzia łu In ży nie rii
Miej skiej. 

W wol nych chwi lach czy -
ta, spa ce ru je, cho dzi do ki -
na, a w se zo nie letnim lu bi
zaj mo wać się przy do mo -
wym ogród kiem. (rp)

EEllżżbbiieettaa  UUrrbbaanneekk  ddyyrreekkttoorreemm
DDee  ppaarr  ttaa  mmeenn  ttuu  IInn  ffrraa  ssttrruukk  ttuu  rryy

Mariusz Tureniec

Agata Ledwoń

Elżbieta Urbanek

Hanna Gronkiewicz-Waltz wśród „Europejczyków Roku 2009”
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Trud ny rok wy bor czy, po prze dzo ny
re fe ren da mi o od wo ła nie pre zy den -
tów i bur mi strzów spo wo do wał, że
wiel kie wy da rze nie, ja kim był Kon -
gres 20-le cia Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go, zdo mi no wa ny był przez dwa
ty py za gad nień. Naj więk sze emo cje
wzbu dzał pa nel po świę co ny sto sun -
kom po mię dzy ra dą a or ga nem wy -
ko naw czym gmi ny, gdzie zgło szo no
po stu la ty li kwi da cji sta no wi ska prze -
wod ni czą ce go ra dy lub je go po łą cze -
nia z funk cją bur mi strza. Dru gą,
waż ną kwe stią był po stu lat wy bie ra -
nia rad nych w jed no man da to wych
okrę gach wy bor czych nie za leż nie od
wiel ko ści gmi ny. Ze bra ni uzna li
zgod nie, że obec ny stan praw ny jest
kon flik to gen ny i po dwu dzie stu la -
tach funk cjo no wa nia nad szedł czas
na upo rząd ko wa nie prze pi sów do ty -
czą cych kom pe ten cji or ga nów wy ko -
naw czych i sta no wią cych.

Nie mniej szym za in te re so wa niem
cie szył się pa nel po świę co ny fi nan -
som. Kry zys go spo dar czy, zmia ny
po dat ko we i kon flik ty po li tycz ne,
któ re koń czy ły się zwy kle nie uchwa -
le niem bu dże tów przez ra dę spo wo -
do wa ły, że pod su mo wa nie dwu dzie -
stu lat zo sta ło przy sło nię te bie żą cy -
mi pro ble ma mi sa mo rzą dów. Nie -
mniej wy pra co wa ne pro po zy cje, ba -
zo wa ły na do świad cze niach sa mo -
rzą dów ze bra nych w cią gu ostat nich
dwóch de kad. Przede wszyst kim sa -
mo rzą dow cy na le ga li na wpro wa dze -
nie stan dar dów ob li cza nia środ ków
po cho dzą cych z re dy stry bu cji, a któ -
re słu żą fi nan so wa niu za dań wła -
snych – do ty czy to przede wszyst kim
oświa ty, ale tak że po mo cy spo łecz -
nej. Zgło szo no po stu lat udzia łu JST

w po dat ku VAT oraz zwięk sze nia au -
to no mii sa mo rzą dów w sta no wie niu
po dat ków i opłat lo kal nych, w tym
po wią za nia po dat ku od nie ru cho mo -
ści z jej war to ścią. Prze wod ni czą cy
ZMP, Ry szard Gro bel ny mó wił o ko -
niecz no ści zna le zie nia no wych źró -
deł za si la nia fi nan so we go spo łecz no -
ści lo kal nych, np. wpro wa dze nia
opłat za umiesz cza nie re klam w
prze strze ni pu blicz nej.

Sa mo rząd to mi sja, a nie za wód
– Pra ca w sa mo rzą dzie sta je się co -

raz bar dziej wy ma ga ją ca, a sa mo -
rząd wcho dzi po ma łu w okres pro fe -
sjo na li za cji – za uwa żył prof. Mi chał
Ku le sza. – Jest to ko niecz ny ele ment
roz wo ju. Dziś, że by sku tecz nie za -
rzą dzać jed nost ką sa mo rzą du, trze -
ba być du żo le piej przy go to wa nym
niż na po cząt ku je go ist nie nia. Nie
za po mi naj my jed nak o ele men cie
en tu zja zmu, któ ry jest ko niecz ny i
któ ry to wa rzy szył nam na po cząt ku
pra cy w sa mo rzą dzie – do dał.

– Ni gdy nie czu łem tak re al nej wła -
dzy jak wte dy, gdy by łem pre zy den -
tem War sza wy – po wie dział pre zy -
dent Lech Ka czyń ski, któ ry po dob -
nie jak eu ro po seł Jan Ob rycht twier -
dził, że po win no się prze stać prze -
ciw sta wiać pań stwo sa mo rzą do wi,
gdyż wła dze sa mo rzą do we są ele -
men tem władz pu blicz nych, a gmi -
ny, po wia ty i re gio ny czę ścia mi na -
sze go wspól ne go pań stwa.

Pre zy dent zwró cił też uwa gę na
nie zwy kle waż ny aspekt de mo kra cji
lo kal nej, ja kim jest od po wie dzial -
ność władz za spra wy pu blicz ne.

– Nie mo że my mó wić o od po wie -
dzial no ści, je że li ma my do czy nie nia z

ano ni mo wo ścią. Wła dza ano ni mo wa
nie mo że być wła dzą w peł ni de mo -
kra tycz ną – mó wił pre zy dent, zwra ca -
jąc uwa gę na to, iż roz po zna wal ność
go spo da rzy sa mo rzą dów ma le je wraz
ze szcze blem ad mi ni stra cyj nym. Je go
zda niem naj go rzej jest na szcze blu re -
gio nów i wie lu mar szał ków, nie mó -
wiąc już o in nych człon kach za rzą du i
sej mi ku, jest dla miesz kań ców ano ni -
mo wych. Nie mo że być więc mo wy o
roz li cza niu ich z pod ję tych de cy zji.

Prezydent RP przy znał też, że je go
zda nie na te mat sa mo rzą du po wia to -
we go zmie ni ło się w ostat nim cza sie i
choć był ogrom nie scep tycz nie na sta -
wio ny do re for my, któ ra wpro wa dzi ła
ten szcze bel sa mo rzą du, po dzie się ciu
la tach mo że po wie dzieć, że, wbrew je -
go wcze śniej szym wy obra że niom,
Pol ska się od te go nie roz pa dła, a sa -
mo rząd po wia to wy speł nia swo ją ro lę.

Do dał, że sa mo rząd wy ma ga jesz -
cze wie lu zmian, w tym zwią za nych
z fi nan sa mi. Pre zy dent za po wie dział
swo ją ak tyw ność na tym po lu i
przed sta wił się ja ko wiel ki zwo len -
nik rów no mier ne go roz wo ju kra ju.

– Po mysł, że Pol ska bę dzie się roz -
wi jać w opar ciu o me tro po lie, któ re
na le ży wspie rać, jest po my słem po -
dzia łu kra ju na Pol skę A, B, C i go -
dzi w za sa dę so li dar no ści – po wie -
dział Lech Ka czyń ski. Pod su mo wu -
jąc swo je wy stą pie nie, za po wie dział
wspie ra nie sa mo rzą dów, bo wiem je go
zda niem suk ces gmin, po wia tów i re -
gio nów, to suk ces Pol ski.

Ko bie ty po wal czą i bez pa ry te tu
Te mat wy bo rów był obec ny tak że

przy oka zji pro ble mów rza dziej po -
ru sza nych w śro do wi sku sa mo rzą -
do wym. Jed nym z nich jest nie do sta -
tecz na re pre zen ta cja ko biet we wła -
dzach gmin, po wia tów i re gio nów.

– De mo kra cja bez ko biet to za le d -
wie pięć dzie siąt pro cent de mo kra cji
– po wie dzia ła pre zy dent Za brza
Mał go rza ta Mań ka -Szu lik.

Burmistrz Giżycka Jo lan ta Pio -
trow ska, któ ra pod su mo wy wa ła pa -
nel Sa mo rzą do we go Fo rum Ko biet
pod kre śla ła, że męż czyź ni sta no wią
zde cy do wa ną więk szość w or ga nach
sta no wią cych JST. Jesz cze go rzej jest
w or ga nach wy ko naw czych. Na naj -
wyż szych sta no wi skach w gmi nie jest
tyl ko 9 proc. ko biet, kil ka pań spra -
wu je god ność sta ro sty, są trzy pa nie
pre zy dent, żad nej ko bie ty nie ma na -
to miast we wła dzach re gio nów.

– Ta ki jest smut ny ob raz sa mo rzą -
du – stwier dzi ła Jo lan ta Pio trow ska.

Ze bra nym nie uda ło się wy pra co wać
jed no li te go sta no wi ska w spra wie
pa ry te tów, dla te go też za ape lo wa li
do ko mi te tów wy bor czych i par tii
po li tycz nych, aby czę ściej umiesz -
cza ły ko bie ty na li stach wy bor czych.

Kar ta Na uczy cie la do ko sza
Jak za uwa ży li sa mo rzą dow cy sys -

tem fi nan so wa nia sa mo rzą dów, po
uchwa le niu usta wy z 2003 ro ku, ma
już moż li wy do za ak cep to wa nia
kształt, dzię ki któ re mu sto pień de -
cen tra li za cji PKB w Pol sce osią gnął
znacz nie po nad 11 proc. Jed nak po -
szcze gól ne ele men ty te go sys te mu
wy ma ga ją istot nych zmian, bez któ -
rych dal sze zwięk sza nie od po wie -
dzial no ści sa mo rzą du za roz wój Pol -
ski nie bę dzie już moż li we.

Za da niem, któ re po chła nia naj więk -
szą część środ ków fi nan so wych sa mo -
rzą du, jest edu ka cja. Fi nan so wa na by -
ła pier wot nie z sub wen cji ce lo wej, do
któ rej gmi ny do pła ca ły ok. 11 proc.
środ ków. Z cza sem, na sku tek zmian
sys te mo wych, sub wen cja ta zo sta ła
włą czo na do sub wen cji ogól nej i sys te -
ma tycz nie ma la ła, po wo du jąc ko -
niecz ność zwięk sze nia do fi nan so wa -
nia ze środ ków wła snych gmin do oko -
ło 30 proc. Przy czy ną te go sta nu rze -
czy jest no to rycz ne od rzu ca nie przez
rząd po stu la tów sa mo rzą dów o okre -
śle nie stan dar dów, któ re umoż li wi ły by
rze tel ne ob li cze nie kwo ty sub wen cji.

Dru gim pro ble mem jest sys tem
awan su i wy na gro dze nia na uczy cie li
zwią za ny z Kar tą Na uczy cie la (za -
skar żo ną już do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go). 

– No we li zo wa na po nad dwie ście
ra zy usta wa jest tak ana chro nicz na,
że jej ra cjo nal na zmia na nie jest już
chy ba moż li wa. Je dy nym roz wią za -
niem wy da je się po wsta nie no we go
pra wa pra cy dla na uczy cie li – mó wił
Ma rek Ol szew ski, wójt gmi ny Lu -
bicz, czło nek za rzą du ZGWRP.

Pod su mo wu jąc pa nel edu ka cyj ny
Ma rek Ol szew ski za ape lo wał do
obec nej na sa li mi ni ster edu ka cji o
roz po czę cie prac nad ob ję ciem sub -
wen cją oświa to wą przed szko la ków.

An drzej Gniad kow ski
a.gniad kow ski@fo rum sa mo rza do we.pl

Kon gres 20-le cia Sa mo rzą du Te ry to rial ne -
go, 8-9 mar ca 2010, Po znań

Bur mistrz prze wod ni czą cym ra dy, wzmoc nie nie in sty tu cji do rad czych i kon tro l nych sa mo rzą du,
uela stycz nie nie po dat ków i opłat lo kal nych oraz wpro wa dze nie stan dar dów oświa to wych 
to głów ne po stu la ty zgła sza ne na Kon gre sie 20-le cie Sa mo rzą du Te ry to rial ne go. 

Sukces sa mo rzą du, to sukces Pol ski

Re dak cja mie sięcz ni ka 
„Fo rum Sa mo rzą do we” 
na go rą co re la cjo no wa ła
wy da rze nia pierw sze go 
dnia Kon gre su

XIII Zgro ma dze nie Ogól ne ZPP
Re zo lu cja z oka zji 20-le cia od ro dze nia
sa mo rzą du te ry to rial ne go w Pol sce
Sta no wi sko w spra wie ze spo le nia ad mi ni -
stra cji na szcze blu po wia to wym
Sta no wi sko w spra wie pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej przez po wia ty
Sta no wi sko w spra wie bu do wy e -ad mi ni -
stra cji
Sta no wi sko w spra wie Na ro do we go Pro gra -
mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008-2011 
Sta no wi sko w spra wie nie do sza co wa nia
za dań rzą do wych do ty czą cych prze pro wa -
dza nia przez po wiat po bo ru do woj ska 
Sta no wi sko w spra wie zmian w sys te mie
po mo cy spo łecz nej
Sta no wi sko w spra wie prac pro wa dzo nych

w Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go 
Sta no wi sko w spra wie po par cia ini cja ty wy
gło so wa nia na Wiel kie Je zio ra Ma zur skie
ja ko jed ne go z 7 Cu dów Na tu ry 
Me mo ran dum w spra wie od po wie dzi na
ofi cjal ne sta no wi ska Związ ku Po wia tów
Pol skich do ty czą ce naj istot niej szych pro -
ble mów sa mo rzą du

XXIV Zgro ma dze nie Ogól ne ZGW RP
Sta no wi sko Zgro ma dze nia Ogól ne go Związ -
ku Gmin Wiej skich RP w spra wie oświa ty

Sa mo rzą do we Fo rum Ko biet
Sta no wi sko w spra wie udzia łu ko biet w
wy bo rach sa mo rzą do wych

DOKUMENTY | Stanowiska Zgromadzeń Ogólnych korporacji samorządowych

Wydanie specjalne Forum Samorządowego
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Pierw sze go dnia Kon gre su 20-le cia po szcze gól ne
kor po ra cje sa mo rzą do we od by ły co rocz ne Zgro -

ma dze nia Ogól ne, pod czas któ rych de le ga ci dys ku to -
wa li o pro ble mach naj waż niej szych na każ dym ze
szcze bli. Głów nym te ma tem ob rad sa mo rzą dow ców z
Unii Mia ste czek Pol skich by ła kwe stia ure gu lo wa nia
re la cji mię dzy or ga na mi JST. Naj waż niej szym te ma tem
roz mów wój tów by ła oświa ta i wciąż ak tu al ne pro ble -
my zwią za ne z usta wą Kar ta Na uczy cie la.

�

Po raz pierw szy w hi sto rii na wy da rze niu
zor ga ni zo wa nym przez sa mo rząd po ja wił

się urzę du ją cy pre zy dent. Lech Ka czyń ski
pod kre ślał, że po win no się prze stać prze ciw -
sta wiać pań stwo sa mo rzą do wi, gdyż wła dze
sa mo rzą do we są ele men tem władz pu blicz -
nych, a gmi ny, po wia ty i re gio ny czę ścia mi
wspól ne go pań stwa. Rocz ni cę sa mo rzą du
świę to wa li rów nież pre mier Ta de usz Ma zo -
wiec ki, prof. Je rzy Re gul ski, prof. Mi chał Ku -
le sza i eu ro de pu to wa ny Jan Ol brycht oraz
urzę du ją cy mi ni stro wie.

�

Drugiego dnia kongresu odbyły się
panele dyskusyjne dotyczące

problemów branży. Samorządowcy
rozmawiali o kwestiach związanych z
edukacją, e-administracją, finansami,
gospodarką odpadami oraz relacjami
między burmistrzem a radą miasta. Po raz
pierwszy odbyła się również debata nad
sposobami wspierania kobiet startujących
w wyborach samorządowych. 

�

Redakcja „Forum Samorządowego” 
na Kongresie



Forum Samorządowe kwiecień  201010

KOMISJA WSPÓLNA

Ra da Mi ni strów przy ję ła pro jekt,
któ ry ma uła twić pro wa dze nie żłob -
ków. Zda niem przed sta wi cie li gmin
je go po zy tyw ne efek ty są jed nak moc -
no wąt pli we. Pew ne jest na to miast to,
że no we roz wią za nia utrud nią sa mo -
rzą dom dzia ła nie. Usta wa zwięk szy
bo wiem pre sję na władzy gmin, aby
za pew ni ły opie kę nad ma ły mi dzieć -
mi. Tym cza sem pro jek to daw cy nie za -
pew ni li żad nych do dat ko wych środ -
ków na po wsta nie żłob ków. 

Re pre zen tan tów gmin i po wia tów
zbul wer so wał nie tyl ko sa mo pro -
jekt, ale i tryb pra cy nad nim.

Oka za ło się, że do ku ment, któ ry
wpły nął na ob ra dy Ra dy Mi ni strów
za wie rał ad no ta cję o uzgod nie niu
przez stro nę sa mo rzą do wą Ko mi sji
Wspól nej. Tym cza sem pro jekt ten zo -
stał opar ty na za ło że niach dia me tral -
nie róż nią cych się od tych za opi nio -
wa nych jesz cze w ze szłym ro ku przez
stro nę sa mo rzą do wą. KWRiST opi -
nio wa ła za ło że nia z 12 mar ca 2009
ro ku – zmie nia ne od te go cza su czte -
ry razy, na co zwró cił uwa gę Ma rek
Wój cik, dy rek tor biu ra ZPP.

Pro jekt nie zgo dy
Oprócz kwe stii me ry to rycz nych pro -

jekt zmian w usta wie o opie ce nad
dzieć mi do lat trzech wzbu dził kon -
tro wer sje do ty czą ce sa mej isto ty funk -
cjo no wa nia Ko mi sji Wspól nej. Oka za -
ło się bo wiem, że wbrew usta wie o
KWRiST (gdzie jest mo wa o opi nio -
wa niu pro jek tów ustaw), sa mo rzą -
dom są przed kła da ne do opi nio wa nia
naj czę ściej je dy nie pro jek ty za ło żeń.
Stąd pod ob ra dy ko mi sji nie tra fił ni -
gdy go to wy pro jekt wspo mnia nej
usta wy, mi mo że nad jej osta tecz nym
kształ tem pra co wa no po nad rok. 

– Ten rząd przy jął za sa dę, iż pro jek ty
ustaw bę dą w stu pro cen tach od po wia -
da ły za ło że niom. Dla te go są one przy -
go to wy wa ne w Rzą do wym Cen trum
Le gi sla cji, a nie w mi ni ster stwach, w
któ rych po wsta ją pro jek ty za ło żeń –
ar gu men to wał Je rzy Mil ler, mi ni ster
spraw we wnętrz nych. Nie spo tka ło się
to ze zro zu mie niem sa mo rzą dow ców.

– Je że li napraw dę ma my speł niać
swo ją ro lę mu si my mieć moż li wość
opi nio wa nia za rów no za ło żeń, jak i
osta tecz ne go kształ tu usta wy –
stwier dził Ma rek Wój cik.

Zni ka ją ce za kła dy opie ki
Je rzy Mil ler, od no sząc się do sy tu acji

za ist nia łej na po sie dze niu Rzą du, po -

in for mo wał, że wie lo krot nie zda rza
mu się przy po mi nać o uwa gach i opi -
niach stro ny sa mo rzą do wej, a na wet
na le gać na zdję cie ja kie goś punk tu z
po rząd ku ob rad Ra dy Mi ni strów, je że -
li nie uzy skał on opi nii sa mo rzą dów. 

– W przy pad ku usta wy o opie ce nad
dzieć mi do lat 3, trud no by ło mó wić o
na kła da niu no wych za dań, bo pro wa -
dze nie żłob ków to za da nie wła sne sa -
mo rzą dów, a pro jekt miał to za da nie
je dy nie uła twić. Dla te go nie in ter we -
nio wa łem – tłu ma czył mi ni ster.

Pro jekt za kła da, że żłob ki prze sta -
ną być Za kła da mi Opie ki Zdro wot -
nej i nie bę dą już pod le gać Mi ni stro -
wi Zdro wia. Zmniej szą się wy ma ga -
nia w sto sun ku do per so ne lu i wy -
ma ga nia lo ka lo we.

Żłob ki bę dą pro wa dzo ne przez gmi ny
w po sta ci gmin nych jed no stek bu dże -
to wych lub bę dą zle ca ne w dro dze kon -
kur su pod mio tom ze wnętrz nym. Usta -
wa prze wi du je też wpro wa dze nie no -
wych form opie ki nad ma ły mi dzieć mi.

Zda niem sa mo rzą dow ców pro jekt
nie zda eg za mi nu, a sys tem żłob ków
nie po lep szy się zna czą co – zwłasz -
cza w bied niej szych gmi nach – do pó -
ki rząd nie znaj dzie spo so bu fi nan so -
wa nia tej for my opie ki nad dzieć mi.

Jak za uwa żył Ma riusz Po znań ski,
pre zes ZGWRP, kwo ty dziś wy da wa -
ne na żłob ki (ok. 2500 zł mie sięcz nie
na dziec ko) le piej by ło by prze ka zać
mat kom, że by nie mu sia ły pra co wać i
sa me mo gły za jąć się dziec kiem. 

Cho dzi o pie nią dze
Ne ga tyw ne opi nie stro ny sa mo rzą do -

wej w sto sun ku do kil ku in nych pro -
jek tów tak że by ły zwią za ne z kwe stia -
mi fi nan so wy mi. Ze wzglę du na brak
re kom pen sa ty dla sa mo rzą dów ne ga -
tyw nie za opi nio wa no pro jekt Mi ni ster -
stwa Fi nan sów, zmie nia ją cy usta wę o
po dat ku do cho do wym. Brak wy li czo -
nych kosz tów był też jed nym z po wo -
dów ne ga tyw nej opi nii w sto sun ku do
pro jek tu pra wa an ty ko rup cyj ne go.

Je rzy Mil ler sta rał się prze ko nać sa -
mo rzą dow ców do zmia ny de cy zji, ar gu -
men tu jąc, iż część zmian w po dat kach
bę dzie mia ło dłu go fa lo wo ko rzyst ny
wpływ na roz wój go spo dar czy kra ju, a
co za tym idzie, będzie sta nowiło
poprawę fi nan sów sa mo rzą dów.

– Sta ra my się to uwzględ niać, ale na -
sze sta no wi sko w tej spra wie z ko -
niecz no ści usztyw ni ło się po de cy zji o
zmia nach w po dat ku PIT, któ re spo wo -
do wa ły nie zre kom pen so wa ne ogrom ne
ubyt ki w bu dże tach JST – od po wia dał
Ry szard Gro bel ny, pre zes ZMP.

An drzej Gniad kow ski
a.gniad kow ski@fo rum sa mo rza do we.pl

Ko mi sja Wspól na Rzą du i Sa mo rzą du 
Te ry to rial ne go, 31 mar ca 2010, War sza -
wa, www.kwrist.mswia.gov.pl

Klu by dzie cię ce i prze su nię cie żłob ków pod opie kę Mi ni ster stwa Pra cy. Ta ki jest po mysł rządu na
opie kę nad dzieć mi do lat 3. Pro jekt nie prze wi du je jed nak do dat ko wych środ ków fi nan so wych.

Żłob ki ob cią żą bu dże ty gmin

Pro jek ty za opi nio wa ne po zy tyw nie:
Pro jekt usta wy o bez pie czeń stwie i ra tow nic -

twie w gó rach i na zor ga ni zo wa nych te re nach
nar ciar skich Pro jekt za ło żeń do pro jek tu
usta wy o zmia nie nie któ rych ustaw w związ ku
ze zmia na mi w or ga ni za cji te re no wych or ga nów
ad mi ni stra cji rzą do wej Pro jekt roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej w spra wie re -
gu la mi nu kon kur su na sta no wi sko dy rek to ra
pu blicz nej szko ły lub pla ców ki oraz try bu pra cy
ko mi sji kon kur so wej – przy czym po zy tyw na
opi nia jest uza leż nio na od wej ścia w ży cie no -
we li za cji usta wy o sys te mie oświa ty Pro jekt
roz po rzą dze nia Mi ni stra Fi nan sów w spra wie
za nie cha nia po bo ru po dat ku do cho do we go od
nie któ rych po dat ni ków po dat ku do cho do we go
od osób praw nych Pro jekt roz po rzą dze nia
Mi ni stra Fi nan sów w spra wie szcze gól nych za -
sad ra chun ko wo ści oraz pla nów kont dla bu -
dże tu pań stwa, bu dże tów jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go, jed no stek bu dże to wych, sa mo -
rzą do wych za kła dów bu dże to wych, pań stwo -
wych fun du szy ce lo wych oraz pań stwo wych
jed no stek bu dże to wych ma ją cych sie dzi bę po -
za gra ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej Pro -
jekt usta wy o zmia nie usta wy – Or dy na cja po -
dat ko wa oraz o zmia nie usta wy o za sa dach ewi -
den cji i iden ty fi ka cji po dat ni ków i płat ni ków
Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Rol nic twa i

Roz wo ju Wsi w spra wie wa run ków i spo so bu
ho do wa nia i utrzy my wa nia char tów ra so wych

Pro jekt usta wy o wspól no to wym sys te mie
han dlu upraw nie nia mi do emi sji ga zów cie plar -
nia nych Pro jekt usta wy o sys te mie bi lan so -
wa nia i roz li cza nia wiel ko ści emi sji dwu tlen ku
siar ki (SO2) i tlen ków azo tu (NOx) dla du żych
źró deł Pro jekt roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni -
strów w spra wie okre śla nia ro dza jów przed się -
wzięć mo gą cych zna czą co od dzia ły wać na śro -
do wi sko Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra
Śro do wi ska w spra wie okre śle nia szcze gó ło we -
go spo so bu funk cjo no wa nia Kra jo wej Ko mi sji
do spraw Ocen Od dzia ły wa nia na Śro do wi sko
oraz re gio nal nych ko mi sji do spraw ocen od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko, or ga ni za cji ko mi sji
i try bu dzia ła nia ko mi sji Pro jekt roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Śro do wi ska w spra wie za kre su in -
for ma cji oraz wzo rów for mu la rzy słu żą cych do
spo rzą dza nia i prze ka zy wa nia zbior czych ze sta -
wień da nych Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra
Śro do wi ska w spra wie wzo rów do ku men tów
sto so wa nych na po trze by ewi den cji od pa dów

Pro jekt roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów zmie -
nia ją ce go roz po rzą dze nie w spra wie in for ma cji
prze ka zy wa nych w ce lu wy da nia opi nii o pla no -
wa nej po mo cy pu blicz nej Pro jekt roz po rzą -
dze nia Mi ni stra Zdro wia w spra wie prze ka zy wa -
nia izbom le kar skim środ ków fi nan so wych na

po kry cie kosz tów czyn no ści wy ko ny wa nych
przez izby le kar skie Pro jekt roz po rzą dze nia
Mi ni stra Zdro wia w spra wie szcze gó ło we go
spo so bu usta la nia kosz tów czyn no ści zwią za -
nych z po bie ra niem, prze cho wy wa niem, prze -
twa rza niem, ste ry li za cją i dys try bu cją ko mó rek,
tka nek i na rzą dów Pro jekt roz po rzą dze nia
Mi ni stra Zdro wia zmie nia ją ce go roz po rzą dze nie
w spra wie świad czeń gwa ran to wa nych z za kre -
su am bu la to ryj nej opie ki spe cja li stycz nej
Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o Świad cze -
niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze
środ ków pu blicz nych oraz usta wy o za po bie ga -
niu oraz zwal cza niu za ka żeń i cho rób za kaź nych
u lu dzi Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro -
wia zmie nia ją ce go roz po rzą dze nie w spra wie
szcze gó ło we go try bu i spo so bu dzia ła nia
Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta Szpi ta la Psy chia trycz -
ne go Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro -
wia w spra wie spra wo wa nia przez służ bę me dy -
cy ny pra cy pro fi lak tycz nej opie ki zdro wot nej
nad oso ba mi ob ję ty mi opie ką na ich wnio sek

Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej w spra wie kla sy fi ka cji za wo dów
i spe cjal no ści na po trze by ryn ku pra cy oraz za -
kre su jej sto so wa nia Pro jekt roz po rzą dze nia
Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w spra wie
stan dar dów i wa run ków pro wa dze nia usług ryn -
ku pra cy Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o

por to wych urzą dze niach do od bio ru od pa dów
oraz po zo sta ło ści ła dun ko wych ze stat ków
Pro jekt roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów zmie -
nia ją ce go roz po rzą dze nie w spra wie okre śle nia
mi ni mal nej i mak sy mal nej sze ro ko ści pa sa
tech nicz ne go i ochron ne go oraz spo so bu wy -
zna cze nia ich gra nic 

Pro jek ty za opi nio wa ne ne ga tyw ne:
Pro jekt za ło żeń do pro jek tu usta wy – Pra wo

an ty ko rup cyj ne Pro jekt roz po rzą dze nia
MSWiA w spra wie zgła sza nia prac geo de zyj nych
i kar to gra ficz nych, ewi den cjo no wa nia sys te mów
i prze cho wy wa nia ko pii za bez pie cza ją cych ba zy
da nych, a tak że ogól nych wa run ków umów o
udo stęp nia nie tych baz Pro jekt za ło żeń do
pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o po dat ku do -
cho do wym od osób praw nych oraz usta wy o po -
dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych

Pro jek ty zdję te z po rząd ku ob rad: 
Pro jekt usta wy o wspie ra niu ro dzi ny i sys te -

mie pie czy za stęp czej Pro jekt usta wy o
zmia nie usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa -
niu prze strzen nym oraz nie któ rych in nych ustaw

Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o ko mer -
cja li za cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed -
się bior stwa pań stwo we go „Pol skie Ko le je Pań -
stwo we” oraz usta wy o trans por cie ko le jo wym

DOKUMENTY | Pro jek ty opiniowane na lutowym po sie dze niu KWRiST
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PROBLEM

Czy w kra ju, któ re go miesz kań cy
zda niem prof. Mi cha ła Ku le szy za li -
cza ją się głów nie do ka te go rii wy bu -
ja łych in dy wi du ali stów moż li wa jest
zgod na współ pra ca rów no rzęd nych
part ne rów? O tym, że coś w sys te mie
szwan ku je za czę li śmy mó wić już rok
te mu, gdy dys ku sja to czy ła się wo kół
bra ku współ pra cy po mię dzy mia sta -
mi i ota cza ją cy mi je gmi na mi. Pró by
doj ścia do po ro zu mie nia czę sto koń -
czą się kłót nia mi, na bie ra ją cy mi nie -
raz dra ma tycz ne kształ ty, jak np. gło -
dów ka wój ta Eł ku.

W tym ro ku mie li śmy se rie spo rów
rad miej skich z pre zy den ta mi, któ re
koń czy ły się re fe ren da mi o od wo ła -
nie pre zy den ta, a nie raz i ra dy. 

Dla te go na Kon gre sie 20-le cia je -
den z pa ne li dys ku syj nych po świę co -
no sto sun kom po mię dzy wój tem i ra -
dą, a ze bra ni uzgod ni li, że ko niecz ne
jest bliż sze przyj rze nie się tej spra -
wie i do ko na nie pew nych zmian. 

Zmia ny, ale w któ rą stro nę 
W 2002 ro ku zde cy do wa no się na

zna czą ce wzmoc nie nie po zy cji bur -
mi strza po przez wpro wa dze nie bez -
po śred nich wy bo rów sze fów or ga nu
wy ko naw cze go gmi ny. Wpro wa dzo -
no jed no oso bo wy za rząd gmi ny, któ -
ry miał wspól nie z ra dą de cy do wać o
lo sach gmi ny. 

Co cie ka we, tam te zmia ny by ły uza -
sad nia ne prze no sze niem się spo rów
po li tycz nych obec nych na po zio mie
ra dy do ko le gial ne go za rzą du, co
utrud nia ło je go pra cę. Scep ty cy pod -
kre śla li, że zmia ny na le ży prze pro wa -
dzać wy jąt ko wo ostroż nie, a je że li
zde cy du je my się na rów no wa gę po -
mię dzy or ga na mi gmin ny mi, trze ba
do pil no wać, by ich funk cjo no wa nie
by ło jak naj mniej kon flik to gen ne. 

Nie trze ba chy ba ni ko mu przy po mi -

nać, że osta tecz nie zmia ny prze pro -
wa dzo no w po śpie chu. W efek cie
dziś ko lej ne pra ce nad tą kwe stią są
uza sad nia ne kon flik ta mi mię dzy wój -
tem i ra dą. Mi mo to wpro wa dze nie
bez po śred nich wy bo rów jed no oso bo -
we go za rzą du jest oce nia ne na ogół
po zy tyw nie, za rów no przez obec nych
wój tów, bur mi strzów, czy pre zy den -
tów, jak i sa mych miesz kań ców.

– Do cza su re for my bur mistrz du żą
część swo jej ener gii kie ro wał na
utrzy ma nie się na sta no wi sku,
uczest ni cząc we wszyst kich spo rach
we wnątrz ra dy – ko men tu je Piotr
Uszok, pre zy dent Ka to wic. 

Trud no by ło by więc dzi siaj od wra -
cać ten den cje wzmac nia nia po zy cji
wój ta, jed nak je go dal sze wzmoc nie -
nie na le ży po prze dzić ana li zą moż li -
wo ści wy eli mi no wa nia obec nych
punk tów za pal nych spo rów wój ta z
ra dą, jak i do głęb nym prze glą dem
roz wią zań eu ro pej skich.

Burmistrz na czele rady
Szcze gól nie in te re su ją cym przy -

kła dem mo gą być dla nas do świad -
cze nia nie miec kie. Wpraw dzie
ustrój sa mo rzą dów róż ni się w za -
leż no ści od lan du, ale za uwa żal ne są
pew ne ce chy wspól ne. Co wię cej
lan dy po łu dnio wo -nie miec kie ma ją
ustrój przy po mi na ją cy wnio sko wa -
ny przez bur mi strzów. Or ga ny gmin
nie miec kich moż na po dzie lić na
uchwa ło daw cze i wy ko naw cze, przy
czym uchwa ło daw czym, po wo ły wa -
nym w każ dej gmi nie jest ra da, na to -
miast wy ko naw czym bur mistrz, dy -
rek tor gmi ny lub ma gi strat. 

Na ogół dzie li się ustrój sa mo rzą -
dów nie miec kich na pół noc no nie -
miec ki i tzw. ustrój ma gi strac ki. W
pierw szym przy pad ku do mi nu ją cą
po zy cję ma ra da gmi ny. Jej prze wod -

ni czą cym zo sta je wy bie ra ny przez
nią na 5 lat bur mistrz. Ra da gmi ny
wy bie ra też pro fe sjo nal ne go urzęd -
ni ka na sta no wi sko dy rek to ra gmi ny
(na 8 do 12 lat), któ ry ma za za da -
nie kie ro wa nie ad mi ni stra cją gmi ny. 

Dru gim z do mi nu ją cych ustro jów
jest tzw. ustrój ma gi strac ki. W ten
spo sób rzą dzo ne są mia sta He sji,
Ham burg, Bre ma i Ber lin. Upraw nie -
nie wład cze przy słu gu je za rów no ra -
dzie gmin nej, jak i ma gi stra to wi. Każ -
dy z tych or ga nów po sia da od dziel ny
za kres kom pe ten cji. Ra dzie prze wod -
ni czy zwierzch nik mia sta lub pre zy -
dent. Ma gi strat jest zaś ko le gial nym
or ga nem ad mi ni stra cyj nym, któ ry
wy bie ra ra da. Skła da się on z dzia ła -
ją cych ho no ro wo urzęd ni ków, któ rym
prze wod ni czy bur mistrz.

Po łu dnio we Niem cy ma ją ustrój, w
któ rym dzia ła ją dwa or ga ny: ra da
gmi ny i bur mistrz. Oby wa te le wy bie -
ra ją skład oso bo wy ra dy oraz bur mi -
strza, ale ra da jest za rów no or ga nem
uchwa ło daw czym i wy ko naw czym.
Bur mistrz sku pia w swo im rę ku
wszyst kie waż ne funk cje w gmi nie i
jest naj wyż szym po li tycz nym re pre -
zen tan tem miesz kań ców gmi ny. Prze -
wod ni czy ob ra dom ra dy i po sia da
pra wo gło su. Ra da wy bie ra też ze
swo je go gro na za stęp ców bur mi strza.

Trze ba jed nak pod kre ślić, że na ta -
ki ustrój Par la ment Kra jo wy Pół noc -
nej Nad re nii – West fa lii zde cy do wał
się w 1994 ro ku, a no we pra wo
wdro żo no do pie ro w 2000 ro ku.

Cie ka wy jest tu też głos Ern sta
Schil lin ga, bur mi strza gmi ny Her bol -
zhe im  znaj du ją cej się na te re nie Ba -
de nii – Wir tem ber gii, któ ry był w
2002 ro ku go ściem kon fe ren cji or ga -
ni zo wa nej przez WSAP w Kiel cach.
Je go zda niem obok praw ne go ure gu -
lo wa nia po zy cji bur mi strza w sys te -

mie ustro jo wym nie zwy kle istot na
jest za sa da przy wódz twa, któ ra po le -
ga na stop nio wym do cho dze niu do
wy pra co wa nej wspól nie de cy zji. Bur -
mistrz dys po nu je bo wiem w ra dzie
jed nym gło sem jak każ dy rad ny. Dla -
te go je go przy wódz two na fo rum ra dy
spraw dza się, gdy umie on za cho wać
kon cy lia cyj ne po dej ście, po tra fi za -
pro po no wać spój ny, re al ny pro gram i
prze ko nać do nie go rad nych nie za leż -
nie od po dzia łów frak cyj nych.

Kolegialny zarząd
W Au strii je dy nym szcze blem sa -

mo rzą du są gmi ny, a ostat nia re for -
ma mia ła tam miej sce w la tach 70.,
kie dy zli kwi do wa no gmi ny po ni żej
1000 miesz kań ców.

Każ da gmi na po sia da trzy or ga ny:
ra dę gmin ną, za rząd oraz bur mi -
strza. Ra da jest or ga nem przed sta wi -
ciel skim, a jej człon ko wie wy bie ra ni
są na okres 5-6 lat. Licz ba człon ków
ra dy za le ży od licz by miesz kań ców
gmi ny i wy no si od 7 do 39. Ra da
gmi ny obok kom pe ten cji uchwa ło -
daw czych po sia da rów nież kom pe -
ten cje wy ko naw cze o cha rak te rze
wład czym oraz kon tro l nym. 

Ra da gmi ny mo że wy da wać sta tu -
ty, roz po rzą dze nia i de cy zje. Po nad -
to ra da po dej mu je pod sta wo we de -
cy zje do ty czą ce gmin ne go bu dże tu,
ścią ga nia gmin nych po dat ków oraz
na by wa nia i zby wa nia wła sno ści ko -
mu nal nej czy za cią ga nia kre dy tów.
Ra dy gmin mo gą po wo ły wać ko mi -
sje, któ re za zwy czaj ma ją za za da nie
peł nie nie funk cji opi nio daw czych i
po moc ni czych na rzecz ra dy.

Za rząd gmi ny skła da się z bur mi -
strza, za stęp ców bur mi strza i człon -
ków. Do za rzą du na le ży przy go to -
wy wa nie ob rad ra dy gmi ny i skła da -
nie w tym za kre sie sto sow nych
wnio sków, wy ko ny wa nie uchwał i
de cy zji ra dy gmi ny, ad mi ni stro wa nie
ma jąt kiem gmi ny oraz usta la nie za -
sad te go go spo da ro wa nia. 

Na spo rach wój ta i ra dy tra ci gmi na
Utrzy my wa nie rów no wa gi czy wzmac nia nie któ re goś z or ga nów sa mo rzą du? Obec ny sys tem
jest kon flik to gen ny – uwa ża ją bur mi strzo wie i chcą dal sze go wzmac nia nia ich po zy cji.

Każ dy prze pis jest pew ne go ro dza ju kom pro mi sem po mię dzy in te re sa mi kon kret nych grup spo -
łecz nych. W tym przy pad ku cho dzi o ten den cje re pre zen to wa ne przez bur mi strzów z jed nej stro ny
i rad nych z dru giej. My ślę, że obec ne ure gu lo wa nia w tej kwe stii wpro wa dza ją rów no wa gę po -
mię dzy ty mi or ga na mi. 
Ma my oczy wi ście świa do mość spo rów, ale mu si my so bie zda wać spra wę, że są one ele men -
tem de mo kra cji i nie są zja wi skiem ab so lut nie do mi nu ją cym w pol skich sa mo rzą dach. Czę sto
wy ni ka ją one z nie zro zu mie nia funk cji prze wod ni czą ce go ra dy, któ ry w zgo dzie z prze pi sa mi
nie ma in nych pre ro ga tyw niż tyl ko prze wod ni cze nie ob ra dom ra dy. Nie jest or ga nem sa mo -
dziel nym, nie jest prze ło żo nym dla rad nych, ani tym bar dziej dla wój ta. 
Pro ble my mo gą wy ni kać z nad mier nych am bi cji nie któ rych prze wod ni czą cych, któ rzy sta ra -
ją so bie nadać do dat ko we pre ro ga ty wy. 

OPINIA 

Wi told Gin towt -Dzie wał tow ski
wi ce prze wod ni czą cy sej mo wej Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial ne go 
i Po li ty ki Re gio nal nej (LiD)

Kon flik ty po mię dzy ra dą, a bur mi strzem ma ją naj czę ściej cha rak ter per so -
nal ny. Dla te go wy da je się, że po łą cze nie funk cji wój ta i prze wod ni czą ce go
ra dy ucię łoby du żą część spo rów we wnątrz władz jed no stek sa mo rzą du. 
Dziś rad ni mi mo kon tro l nej ro li wo bec bur mi strza za zwy czaj nie po no szą

kon se kwen cji za swo je de cy zje. Z dru giej stro ny wójt po no si peł ną od po wie dzial ność za rów -
no po li tycz ną, fi nan so wą, jak i kar ną. To po wo du je, że to ra da, du żo czę ściej jest skłon na do
ini cjo wa nia kon flik tów.
Zmia ny w po sta ci wpro wa dze nia bez po śred nich wy bo rów wój tów, bur mi strzów i pre zy den tów
zo sta ły bar dzo do brze przy ję te przez miesz kań ców. Zmie ni ło to po zy cję or ga nu wy ko naw cze go
gmi ny, usta bi li zo wa ło ją i zwięk szy ło sku tecz ność dzia ła nia. Umoż li wi ło to też pod nie sie nie
efek tyw no ści re ali za cji wie lu dzia łań sa mo rzą dów, po nie waż wła dze gmi ny nie mu szą już w każ -
dej spra wie wy pra co wy wać nie raz nie ko rzyst ne go kom pro mi su.

OPINIA 

Wi told Kroch mal
pre zes Unii Mia ste czek Pol skich
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PROBLEM

Bur mistrz po sia da kom pe ten cje do
re pre zen to wa nia gmi ny na ze wnątrz.
Ja ko prze wod ni czą cy or ga nu wy ko -
naw cze go gmi ny zwo łu je po sie dze -
nia ra dy gmi ny i za rzą du, kie ru je ich
przebiegiem, wy ko nu je pod ję te
uchwa ły. Do bur mi strza na le ży wy -
ko ny wa nie za rów no za dań wła snych
gmi ny, jak i za dań po wie rzo nych z
za kre su ad mi ni stra cji rzą do wej. Po -
nad to bur mistrz kie ru je ad mi ni stra -
cją go spo dar czą i fi nan so wą gmi ny i
re ali zu je bu dżet. W Au strii bur -
mistrz w za leż no ści od kra ju związ -
ko we go jest wy bie ra ny w wy bo rach
bez po śred nich lub przez ra dę gmi ny.

Rada ma pełnię władzy 
We Fran cji gmi ny, de par ta men ty i

re gio ny są za rzą dza ne sa mo dziel nie
przez wy bra ne ra dy. Ra da gmi ny wy -
bie ra na jest przez miesz kań ców gmi -
ny na sześć lat. Licz ba rad nych gmin -
nych wa ha się od 9 aż do 69 (z wy jąt -
ka mi do ty czą cy mi naj więk szych
miast). Kom pe ten cje ra dy gmin nej
usta lo ne zo sta ły przy po mo cy klau -
zu li ge ne ral nej, prze wi du ją cej, iż do
ra dy gmin nej na le żą wszyst kie spra -
wy ma ją ce cha rak ter lo kal ny, z wy jąt -
kiem spraw usta wo wo wy łą czo nych
na rzecz ad mi ni stra cji rzą do wej lub
wspól not lo kal nych wyż szych szcze -
bli (de par ta men tów i re gio nów).

Or ga nem wy ko naw czym ra dy jest
mer, wy bie ra ny przez ra dę z jej skła -
du na pierw szym po wy bo rach po sie -
dze niu. Ka den cja me ra wy no si 6 lat,
tak jak ka den cja ra dy. W prak ty ce
kan dy da tu rę na sta no wi sko me ra
zgła sza par tia lub ugru po wa nie, któ re
wy gra ło wy bo ry sa mo rzą do we. Po
do ko na niu wy bo ru me ra ra da nie ma
moż li wo ści od wo ła nia go przed upły -
wem ka den cji. Pra wo prze wi du je je -
dy nie do pusz czal ność za wie sze nia
lub od wo ła nia me ra w przy pad ku po -
peł nie nia przez nie go po waż ne go błę -
du przy re ali za cji je go za dań i funk cji.
Wraz z me rem wy bie ra ni są je go za -
stęp cy. Funk cja me ra jest ho no ro wa,
czę sto przy tym łą czo na z man da tem
człon ka par la men tu. 

Zarząd bez diety
Mo del sa mo rzą du te ry to rial ne go w

Fin lan dii ukształ to wa ny zo stał w
okre sie mię dzy wo jen nym. Ist nie je
tyl ko je den szcze bel sa mo rzą du, ale
po za gmi na mi po wsta ły róż ne go ty pu
„fe de ra cje gmin”, dzia ła ją ce na za sa -
dzie związ ków mię dzyg min nych.
Pod sta wę praw ną współ cze sne go fiń -
skie go sa mo rzą du te ry to rial ne go sta -
no wi usta wa z 1976 ro ku.

Naj wyż szym or ga nem gmi ny jest ra -
da gmi ny. Wy bie ra na jest ona na czte -
ry la ta. Kan dy da ci na rad nych wy su -
wa ni są przez par tie po li tycz ne oraz
nie za leż ne związ ki wy bor cze dzia ła -
ją ce na te re nie gmin. No wo wy bra na
ra da roz po czy na swą dzia łal ność
wraz z po cząt kiem ro ku ka len da rzo -
we go na stę pu ją ce go po ro ku, w któ -

rym od by ły się wy bo ry. Za da nia ra dy
gmi ny moż na po dzie lić na czte ry
pod sta wo we gru py: sta no wie nie pra -
wa miej sco we go, or ga ni za cja ad mi ni -
stra cji gmin nej, wy ko ny wa nie władz -
twa fi nan so we go, pla no wa nie dzia łal -
no ści gmin nej oraz roz wo ju gmi ny. 

Or ga nem wy ko naw czym ra dy jest
za rząd gmi ny. Skła da się on z co naj -
mniej 7 człon ków, wy bra nych przez
ra dę w dro dze uchwa ły co dwa la ta.
Do za dań za rzą du na le ży re ali za cja
uchwał ra dy gmi ny oraz pro wa dze -
nie bie żą cej ad mi ni stra cji gmin nej.
Po nad to za rząd re pre zen tu je gmi nę
przed są da mi i or ga na mi ad mi ni stra -
cyj ny mi, za wie ra w imie niu gmi ny
umo wy, przy go to wu je i przed kła da
ra dzie pro jek ty uchwał oraz in nych
roz strzy gnięć, a tak że wy ko nu je
kon tro lę le gal no ści wy da wa nych
przez ra dę uchwał. 

Wszy scy człon ko wie ra dy, za rzą du
oraz ko mi sji gmin nych wy ko nu ją
swe funk cje ho no ro wo. Otrzy mu ją
oni jed nak zwrot za rob ków utra co -
nych w związ ku z peł nio ną funk cją
oraz die ty i zwrot kosz tów po dró ży.

Ko lej nym or ga nem dzia ła ją cym w
gmi nie jest dy rek tor urzę du gmi ny,
po wo ła ny przez ra dę. Peł ni funk cję
kie row ni czą apa ra tu po moc ni cze go
or ga nów gmi ny – urzę du gmi ny. Dy -
rek tor uczest ni czy w po sie dze niach
za rzą du z gło sem do rad czym. Po wo -
ły wa ny jest on na czas nie okre ślo ny i
za li cza ny do gru py tzw. urzęd ni ków
gmin nych. 

Trze cią gru pę funk cjo na riu szy
gmin nych, obok dzia ła czy ho no ro -
wych i urzęd ni ków, sta no wią pra -
cow ni cy sa mo rzą do wi za trud nie ni
na pod sta wie umo wy o pra cę. 

Ostroż nie ze zmia na mi
Jak wi dać w kra jach o dłuż szych tra -

dy cjach de mo kra tycz nych ist nie ją
róż ne go ro dza ju umo co wa nia po zy cji
bur mi strza i ra dy. Wszę dzie jed nak
ewen tu al ne zmia ny są po prze dzo ne
la ta mi ana liz, a ich wdro że nie po prze -
dzo ne jest kil ku let nim okre sem „va ca -
tio le gis”. Nie jest oczy wi ście po wie -
dzia ne, że nasz ustrój po wi nien być
kal ką któ re goś z opi sa nych. 

Złą ten den cją jest szcząt ko we i
bez re flek syj ne prze no sze nie wzor -
ców. Po za tym w żad nym sys te mie
nie da się oszu kać oczy wi stej praw -
dy, że przed sta wi cie le miesz kań ców
mu szą się, czę sto po mi mo róż nic
po li tycz nych i men tal nych, po pro -
stu do ga dać. Co zresz tą ma czę sto
miej sce i w Pol sce. Nad mier nie eks -
plo atu je się i uwy pu kla jed nak złe
przy kła dy, pod czas gdy wie lo krot nie
na szcze blu sa mo rzą dów do cho dzi
do za dzi wia ją cych z punk tu wi dze -
nia po li ty ki cen tral nej ko ope ra cji z
po zo ru wro gich par tii. Co in ne go,
że ta kie prak ty ki są tę pio ne przez
cen tra le.

An drzej Gniad kow ski
a.gniad kow ski@fo rum sa mo rza do we.pl
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W rzą dzo nych de mo kra tycz nie kra jach,
oby wa te le wpły wa ją na los swo je go pań -

stwa, mia sta, gmi ny po przez wy bra nych przez sie -
bie re pre zen tan tów (po sło wie, se na to ro wie, rad ni).
Człon ko wie wy bra nych or ga nów kon tak tu ją się z
wy bor ca mi pod czas obo wiąz ko wych dy żu rów oraz
bio rąc udział w spo tka niach na róż nych fo rach.  
Uwa żam, iż w przy pad ku gmin bez względ nie pro -
jek ty po win ny być przed mio tem ana li zy i de cy zji
rad gmin. Rad ni prze cież są po to, by go dzić in te re -
sy swo ich wy bor ców z moż li wo ścia mi gmi ny. To
rad ni zna ją sy tu ację fi nan so wą mia sta, zna ją stra -
te gię je go roz wo ju, rocz ne i wie lo let nie pla ny in -
we sty cyj ne. Nie jest to oczy wi ście wie dza ta jem -
na, ani też za strze żo na klau zu lą taj no ści. 
Nie wąt pli wie im wię cej ko niecz nych pod pi sów
oby wa te li pod pro jek tem, tym więk sza je go wa ga.
Być mo że do brą pro po zy cją by ło by roz wią za nie
jed no li te dla ca łe go kra ju, usta la ją ce licz bę pod pi -
sów pro por cjo nal ną do licz by miesz kań ców.

Na le ży uła twić miesz kań com pro ce du ry
skła da nia pro jek tów uchwał. Oby wa te le

po win ni mieć wpływ na dzia ła nia fi nan so wa ne z
ich po dat ków. W urzę dach mia sta po win ny zo stać
uru cho mio ne ko mór ki or ga ni za cyj ne, któ re bę dą
wspie ra ły oby wa te li w te go ro dza ju dzia ła niach
po przez stwo rze nie punk tów in for ma cyj nych i
umoż li wie nie kon sul ta cji praw nej. 

W Ło dzi po trze ba 6 tys. pod pi sów pod pro jek tem
oby wa tel skim, aby zgło sić go ra dzie mia sta. Sta ra -
my się o ogra ni cze nie tej licz by do ty sią ca. Nie jest
to za ma ło, a jed no cze śnie le ży w gra ni cach moż li -
wo ści oby wa te li, któ rzy nie po pro wa dzą kam pa nii
na ta ką ska lę, jak par tie po li tycz ne. Rad ny łódz ki,
któ ry otrzy mał w wy bo rach naj mniej gło sów, miał
ich 580 i mo że sa mo dziel nie pro po no wać uchwa ły. 

Teo re tycz nie ra da funk cjo nu je ja ko or gan re pre -
zen tu ją cy miesz kań ców. Jed nak w spo łe czeń stwie
po ja wia się ma sa ele men tar nych pro ble mów, z któ -
rych rad ni mo gą nie zda wać so bie spra wy. 

Je stem zde cy do wa nie za tym, aby stwo rzyć
oby wa te lom wię cej moż li wo ści de cy do wa -

nia o wła snym mie ście. Z ini cja ty wy mo je go klu bu
ogra ni czo no w Słup sku licz bę gło sów po trzeb nych
do zło że nia pro jek tu oby wa tel skie go do 400. Licz -
ba ta jest po dyk to wa na re gu la cja mi o ini cja ty wie
usta wo daw czej, w myśl któ rej po trze ba 100 tys.
gło sów w 40-mi lio no wym pań stwie, aby zło żyć
pro jekt usta wy w Sej mie. Pro por cjo nal nie w mie -
ście o licz bie miesz kań ców rów nej 100 tys. de cy zję
o roz pa trze niu pro jek tu po dej mu je 400 miesz kań -
ców. Po cząt ko wo prze ciw ni cy tej re gu la cji mie li
pew ne oba wy, czy ra da nie zo sta nie za rzu co na
oby wa tel ski mi pro po zy cja mi. Tak się jed nak nie
sta ło. Do tej po ry zgło szo no trzy ta kie pro jek ty.
Pod ję to dwie uchwa ły. 
Uwa żam, że oby wa te le po win ni mieć pra wo gło -
su w de cy zjach zwią za nych z ich mia stem. Oba -
wa, że bę dzie ono nad uży wa ne, jest re al na, je śli
próg po trzeb nych gło sów bę dzie zbyt ni ski.
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Rzą do wy po mysł roz wią za nia pro ble mu prze mo cy
w ro dzi nie wzbu dził wie le kon tro wer sji. Dla cze go?

Pro jekt no we li za cji nie zmie rzył się z pro ble mem
nie bez piecz ne go roz sze rza nia po ję cia prze mo cy w
ro dzi nie. Oka zu je się, że co raz wię cej zja wisk i za -
cho wań jest uzna wa ne za prze moc, któ rej pań stwo -
we służ by ma ją prze ciw dzia łać. Na przy kład w po -
rad ni ku pra cow ni ka so cjal ne go, któ ry był do nie -
daw na pro mo wa ny przez Mi ni ster stwo Pra cy na je -
go stro nie in ter ne to wej, zna la zły się za pi sy, uzna ją -
ce za prze moc w ro dzi nie ta kie za cho wa nia, jak
kry ty ko wa nie, za wsty dza nie czy kry ty ko wa nie za -
cho wań sek su al nych, czy li zja wi ska, któ re są ele -
men ta mi pra wi dło we go i nor mal ne go wy cho wa nia. 

Po sze rza nie de fi ni cji prze mo cy pro wa dzi nie tyl ko
do nad mier nej in ge ren cji w ży cie nor mal nej ro dzi -
ny, ale stwa rza ogrom ne pro ble my w re ali za cji tak
in ter pre to wa ne go pra wa. Po za tym uwa ża my, że w
obec nych cza sach ro dzi na, a szcze gól nie au to ry tet
ro dzi ców wy ma ga wspar cia. Tym cza sem w usta wie
ro dzi na jest przed sta wia na ja ko coś ne ga tyw ne go,
po dej rza ne go, coś co trze ba ca ły czas kon tro lo wać. 

Ro zu miem, że pa na zda niem, no we li za cja mo że
do tknąć tak że ro dzin, któ re nie ma ją pro ble mów
z prze mo cą.

Jed na z po sła nek za an ga żo wa nych w pra cę nad
usta wę w opu bli ko wa nym wy wia dzie po wie dzia ła,
że ocze ku je, iż po jej wpro wa dze niu, wszyst kie dzie -
ci w Pol sce bę dą sys te ma tycz nie ba da ne w szko łach
te sta mi, w ce lu wy kry cia ewen tu al nych zja wisk
prze mo cy. Zde cy do wa nie sprze ci wia my się po dej -
ściu, że by wszyst kich uzna wać za po dej rza nych. 

Usta wa, by mo gła speł niać swo ją ro lę, mu si być
moż li wie pre cy zyj na i na kie ro wa na na ro dzi ny, w
któ rych zja wi sko jed no znacz nej prze mo cy rze czy -
wi ście ma miej sce. Jest to pro blem, któ ry we dług
ba dań prof. Kry sty ny Ostrow skiej z In sty tu tu Pro -
fi lak ty ki Spo łecz nej i Re so cja li za cji Uni wer sy te tu
War szaw skie go, do ty ka ok. 5 proc. ro dzin w Pol -
sce. To im trze ba po móc, a nie – jak su ge ru je uza -
sad nie nie pro jek tu no we li za cji – ok. 50 proc. pol -
skich ro dzin. 

W ja ki spo sób?
Uwa żam, że spra wą za sad ni czą jest zwięk sze nie

do stęp no ści do pro fe sjo nal ne go po rad nic twa mał -
żeń skie go i ro dzin ne go, któ re mo że być ele men -
tem fak tycz ne go prze ciw dzia ła nia te mu zja wi sku.

Nie ste ty obec na usta wa nie da je szans na ta kie
dzia ła nia. Usta wo daw ca prze wi du je, że na re ali -
za cję ce lów usta wy gmi ny do dat ko wo otrzy ma ją
je dy nie 3 mln zł. Są to – jak na tak wie le no wych
za dań – środ ki zde cy do wa nie nie wy star cza ją ce.
Oba wiam się, że żad ne no we po rad nie ro dzin ne i
ośrod ki po mo cy nie po wsta ną na ba zie tej usta wy.

Z jed nej stro ny ma my nad mier nie roz sze rzo ną
pro po zy cję kon tro li, z dru giej – to, co jest bar dzo
po trzeb ne, czy li pro fe sjo nal ne po rad nic two – jest
lek ce wa żo ne. Dla rów no wa gi do dam, że do ce niam
np. ta kie roz wią za nia, jak izo lo wa nie spraw cy od

ofiar, wpro wa dze nie za ka zu kon tak to wa nia się
spraw cy z po szko do wa ny mi, wpro wa dze nie stan -
dar dów w ośrod kach dla ofiar prze mo cy.

Czy pa na zda niem gmi ny po ra dzą so bie z no wy -
mi za da nia mi?

Usta wa nie gwa ran tu je środ ków na po waż ne zda -
nia, któ re zo sta ną po sta wio ne przed gmi na mi.
Przede wszyst kim ośrod ki po mo cy spo łecz nej i in -
ne służ by zo sta ną za rzu co ne drob ny mi spra wa mi, z
któ ry mi do tej po ry nie mia ły do czy nie nia. Na mo -
cy tej usta wy tzw. nie bie ska kar ta (czy li pro ce du ra
zwią za na z ochro ną ofiar prze mo cy) bę dzie za kła -
da na na wet do naj drob niej szej spra wy. W do dat ku
do ro sła ofia ra prze mo cy nie bę dzie mia ła pra wa re -
zy gna cji z ob ję cia tą pro ce du rą.

Je stem zwo len ni kiem ze spo łów in ter dy scy pli nar -
nych, któ re od kil ku lat sta ły się po wszech ną me to -
dą pra cy nad dziec kiem z ro dzi ny pro ble mo wej. Ale
dzi siaj ze spół sta no wią przed sta wi cie le służb, któ re
zna ją dziec ko i je go ro dzi nę, i wy mie nia ją się in for -
ma cja mi. W nowej ustawie pro po nu je się, by sied -
miu przed sta wi cie li roż nych służb, po czy na jąc od
pra cow ni ka so cjal ne go na pra cow ni ku służ by zdro -
wia skoń czyw szy, ze spo ło wo oce nia ło wszyst kie
nie bie skie kar ty, ja kie do nich wpły ną, pro po no wa -
ło i re ali zo wa ło dzia ła nia za rad cze, nie zna jąc
wcze śniej tych przy pad ków i dzia ła jąc bez zgo dy
do ro słych ofiar prze mo cy. Trud no so bie wy obra zić,
w ja ki spo sób gmi ny bę dą wy ko ny wać to za da nie,
tym bar dziej, że usta wo daw ca nie prze wi dział na
nie do dat ko wych środ ków. Że by wy obra zić so bie
ska lę pro ble mu, wy star czy so bie uzmy sło wić, że w
mie ście wiel ko ści Gdań ska, ta kie ze spo ły mu sia ły -
by roz pa try wać ty sią ce spraw rocz nie.

An to ni Szy mań ski, so cjo log, czło nek
Ze spo łu ds. Ro dzi ny, Ko mi sji Wspól -
nej Rzą du i Epi sko pa tu Pol ski 

Łu kasz Pry kow ski
Ini cja ty wa Spo łecz na 
„Ło dzia nie De cy du ją”

Zdzi sław So ło win
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej 
w Słup sku

Do ro ta Ja ku ta
prze wod ni czą ca Ra dy Mia sta 
Byd goszcz

NIE TAK TAK
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Za kaz dep ta nia tra wy, któ ry po ku tu -
je jesz cze w wie lu par kach w Pol sce,
był by ab so lut nie nie do po my śle nia w
więk szo ści państw eu ro pej skich. Ba -
nal ny przy kład lon dyń skie go Hy de
Par ku, w któ rym nor mal nym wi do -
kiem są prze jażdż ki kon ne (po wy zna -
czo nych tra sach), ro we rzy ści i jeż dżą -
cy na rol kach, jest wart przy to cze nia
ze wzglę du na ogól ną ten den cję, któ ra
do ty czy par ków eu ro pej skich. Traw -
nik jest tam uży wa ny głów nie do gry
w pił kę i in ne go ro dza ju ak tyw ne go,
lub bier ne go od po czyn ku. 

Obok par ków pre sti żo wych, któ re
słu żą głów nie pro mo cji mia sta, spo ty -
ka się par ki pro eko lo gicz ne i przy ja zne
dla miesz kań ców.  W wa run kach pol -
skich bar dzo czę sto trze ba łą czyć
wszyst kie te ty py par ków w je den,
gdyż pol skie mia sta nie dys po nu ją
nad mia rem fun du szy na zie leń. 

Eu ro pej ski od dech Żyw ca
Park po ło żo ny nie mal w cen trum

Żyw ca jest cie ka wym przy kła dem ra -
dze nia so bie z te re nem o wa lo rach hi -
sto rycz nych i za byt ko wych. W 2006

ro ku park zo stał wy róż nio ny, ja ko
„Naj pięk niej szy Park w Pol sce”. W
tym cza sie to czy ła się też in ten syw na
re wi ta li za cja obiek tu, któ ra w cią gu
ostat nich 4 lat po chło nę ła po nad 20
mln zł (w tym część po cho dzi ła ze
środ ków ze wnętrz nych – gran tów nor -
we skich i Mi ni ster stwa Kul tu ry). 

– Ży wiec ki kom pleks par ko wy
mógł być re wi ta li zo wa ny, dzię ki
współ pra cy sa mo rzą du z In sty tu tem
Ba dań nad Dzie dzic twem Kul tu ro -
wym w Oslo.  – mó wi To masz Ter te -
ka z ży wiec kie go ma gi stra tu.

W ramach projektu przy wró co no do
daw nej świet no ści ele wa cję Sta re go
Zam ku, który stoi na terenie parku.
Po wsta ła no wa staj nia zam ko wa, w
któ rej ho do wa ne są ko nie oraz zwie -
rzę ta do mo we.

Do naj bar dziej pra co chłon nych prac
re wi ta li za cyj nych zwią za nych z zie le -
nią, na le ża ły pra ce (nie wszyst kie zo -
sta ły już ukoń czo ne) pie lę gna cyj no -
-kon ser wa cyj ne 1001 drzew, wy cin ka
648 drzew za mie ra ją cych, uszko dzo -
nych i sa mo sie wów za cie ra ją cych
układ kom po zy cyj ny par ku i uzu peł -

nie nie zie le ni, przez na sa dze nie 1560
drzew i ozdob nych krze wów li ścia stych
oraz 790 drzew i krze wów igla stych. 

Dla miesz kań ców i tu ry stów
Dru gim za ło że niem re wi ta li za cji

par ku by ło zwięk sze nie je go wa lo -
rów funk cjo nal nych. Po za koń cze -
niu więk szo ści prac re wi ta li za cyj -
nych wpro wa dzo no jed nak go dzi ny,
w któ rych park jest nie do stęp ny dla
zwie dza ją cych. 

– Mie li śmy du ży pro blem z wan da -
la mi, któ rzy uszka dza li ele men ty
ma łej ar chi tek tu ry, jak ław ki, czy
na wet lam py. Park jest więc czyn ny
od go dzi ny 5 ra no do 22 – tłu ma czy
To masz Ter te ka. 

Aby roz wią zać ten pro blem, urząd
mia sta za in sta lo wał w par ku sys tem
mo ni to rin gu wi zyj ne go. 

– To spo wo do wa ło, że park jest na
praw dę przy ja znym i bez piecz nym
miej scem – ko men tu je rzecz nik pra -
so wy urzę du. Rocz nie utrzy ma nie
par ku kosz tu je ok. 500 tys. zł. Mia -
sto nie wy naj mu je do te go za da nia
ze wnętrz nej fir my, a więk szość prac
wy ko nu ją pra cow ni cy in ter wen cyj ni.

Unij ny plan Za mo ścia
Nie co in ną fi lo zo fię po stę po wa nia

z par kiem za sto so wa no w Za mo -
ściu. Aby za pew nić je go jak naj -
więk szą do stęp ność, usu nię to ele -
men ty ogro dze nia.

Park jest cał ko wi cie na sta wio ny na
uży tecz ną stro nę dzia łal no ści. Na je -
go te re nie znaj du je się ogól nie do stęp -
ny oraz bez płat ny par king, gdzie moż -
na zo sta wić sa mo chód. Wo kół par ku
są kor ty te ni so we, bo iska spor to we do
gry w pił kę noż ną i ko szy ków kę. 

Sam park, któ ry jest też lau re atem

na gro dy „Naj pięk niej szy Park w Pol -
sce”, zo stał za ło żo ny na te re nach po -
for tecz nych w la tach 1922-1927 po
ka sa cji twier dzy Za mość i na le ży
wraz z ryn kiem do za byt ków wpi sa -
nych do księ gi UNE SCO. 

Utrzy ma niem Par ku miej skie go zaj -
mu je się ad mi ni stra to r par ku wy b -
rany w try bie prze tar gu nie ogra ni czo -
ne go. 

Utrzy ma nia ca łe go obiek tu tj. zie le -
ni ni skiej i wy so kiej, ele men tów ma łej
ar chi tek tu ry, sta wu, ale jek, scho dów i
mo stów, bra my, ogro dze nia kosz tu je
urząd mia sta rocz nie ok. 150 tys. zł.

– Naj wię cej, bo ok. 50-70 tys.
kosz tu je utrzy ma nie zie le ni ni skiej.
Pie lę gna cja traw ni ka, na sa dzeń
kwia tów itp – mó wi Waj ler. Sam te -
ren traw ni ka to pra wie 10 ha.

Resz ta to kosz ty utrzy ma nia ma łej
ar chi tek tu ry i ale jek (np. od śnie ża nie
i za mia ta nie) ok. 25 tys. zł. Pra ce
przy pie lę gna cji drzew (1115 sztuk)
po chła nia ją na wet do 30 tys. zł.

Park miej ski włą czo ny zo stał do
pro jek tu „In we sty cje w pro jek ty tu ry -
stycz ne o zna cze niu Po nadre gio nal -
nym” PO In no wa cyj na Go spo dar ka
2007-2013. Kom plek so wa re wa lo ry -
za cja par ku obej mu je m.in. wy mia nę
na wierzch ni ale jek.

– W pew nym mo men cie by ła mo da
na as fal to wa nie wszyst kich ale jek. To
po psu ło efekt es te tycz ny par ku – tłu -
ma czy Ro man Ko zak dy rek tor Wy -
dzia łu Go spo dar ki Miesz ka nio wej
Ochro ny Śro do wi ska i In fra struk tu ry
w Za mo ściu. Jak in for mu ją pra cow ni -
cy urzę du, ca ły pro jekt do ty czą cy par -
ku, ma kosz to wać 12 mln zł. Oprócz
wy mia ny cią gów ko mu ni ka cyj nych
urząd mia sta pla nu je wy mia nę ma łej
ar chi tek tu ry, od two rze nie ziem ne go
am fi te atru, bu do wę lo do wi ska miej -
skie go. Po za tym ma zo stać do ko na na
re wa lo ry za cja zie le ni ni skiej i wy so -
kiej, po przez usu nię cie 38 drzew w
złej kon dy cji zdro wot nej i na sa dze nia
51 no wych drzew oraz 593 krze wów.

An drzej Gniad kow ski
a.gniad kow ski@fo rum sa mo rza do we.pl

Pięk ny park mu si du żo kosz to wać
Współ cze sny park miej ski to nie tyl ko wi zy tów ka mia sta, ale też miej sce wy po czyn ku, 
spor tu i re kre acji. Po łą cze nie tych funk cji jest czę sto bar dzo du żym wy zwa niem dla mia sta. 

TEMAT MIESIÑCA zieleƒ miejska

Mo im zda niem przy opie ce nad par kiem naj waż niej sze jest za cho wa nie,
lub przy wra ca nie je go za byt ko we go cha rak te ru. Wie le do zro bie nia jest za -
rów no w dzie dzi nie utrzy ma nia zie le ni, jak i przy ma łej ar chi tek tu rze. Nie -
zwy kle waż ne jest tak że nada nie mu cech funk cjo nal nych, a więc stwo rze nie
moż li wo ści do ak tyw ne go ko rzy sta nia z te re nów zie lo nych. Park mu si wy -

cho dzić na prze ciw po trze bom miesz kań ców po przez umoż li wie nie ak tyw ne go od po czyn ku, re kre -
acji i spor tu np. dzię ki ścież kom ro we ro wym. Po łą cze nie tych dwóch, wy da wa ło by się, prze ciw -
staw nych ten den cji jest naj trud niej szym za da niem, któ re stoi przed opie ku na mi par ków miej skich.

To masz Ter te ka
rzecz nik pra so wy Urzę du Mia sta w Żyw cu, 
czło nek ju ry kon kur su na Naj pięk niej szy Pol ski Park

ZDANIEM PRAKTYKA

Przy oce nie par ków czę sto ma my do czy nie nia z obiek ta mi trud ny mi do po rów na nia. Szcze -
gól nie trud no po rów ny wać du że miej skie par ki np. z ogro da mi bo ta nicz ny mi, któ re ma ją zu -
peł nie in ny cha rak ter. Ze szło rocz ny zwy cięz ca Park Ska ry szew ski w War sza wie urzekł nas
swo ją róż no rod no ścią i wie lo funk cyj no ścią. Do ce nia my też i za uwa ża my na kład pra cy w
utrzy ma nie par ku. Wie my jak wie le wy sił ku wy ma ga za cho wa nie do bre go sta nu traw ni ka czy
na sa dzeń kwia tów, tym bar dziej je że li ma my do czy nie nia z du żym ob sza rem. Nie zmie nia to
fak tu, że oce nie pod le ga głów nie efekt wi zu al ny i roz pla no wa nie par ku, czy li czyn ni ki, przy
któ rych wie le za le ży od su biek tyw nej oce ny.

In ga No wa kow ska
pra cow nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska i Rol nic twa Urzę du Mia sta Ło dzi, 
czło nek ju ry kon kur su na Naj pięk niej szy Pol ski Park

ZDANIEM PRAKTYKA

Na rewitalizacje parków można pozyskać środki z programów unijnych.
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W parkach miejskich królują ozdobne trawy

W Pol sce w wy ni ku prze mian urba -
ni stycz nych ma le je po wierzch nia te -
re nów zie le ni. Nie bez zna cze nia w
pro jek to wa niu prze strze ni pu blicz -
nej po zo sta ją rów nież wzglę dy fi -
nan so we. Prio ry te tem jest bu do wa
dróg i in fra struk tu ry. Two rze nie par -
ków scho dzi na dal szy plan. Grunt
jest dro gi, a gmi ny wo lą sprze da wać
swo je te re ny pod za bu do wę i czer -
pać z te go ko rzy ści niż two rzyć no -
we par ki wy ma ga ją ce do dat ko wych
na kła dów fi nan so wych. Po trze by
eko no micz ne ma ją prze wa gę nad es -
te tycz ny mi. 

Dla te go też war to po my śleć o za -
go spo da ro wa niu nie licz nych par -
ków i prze strze ni zie lo nych tak, aby
przy cią ga ły miesz kań ców i by ły dla
nich atrak cją, a nie ko lej nym pla cem
bez ład nie wy peł nio nym alej ka mi,
drze wa mi i ław ka mi. Szu ka jąc in spi -
ra cji, moż na sko rzy stać z naj now -
szych tren dów, sto so wa nych w Pol -
sce i w Eu ro pie.

– Współ cze sne za ło że nia par ko we
cha rak te ry zu ją się czę sto mi ni ma li -
zmem, za rów no w od nie sie niu do
kom po zy cji ro ślin nych, jak i for my
prze strzen nej sa mych par ków – opo -
wia da Ar tur Bro nisz, ar chi tekt kra jo -
bra zu, wła ści ciel fir my Bro nisz Land
De sign. Co raz czę ściej spo ty ka ne są
na sa dze nia wiel ko po wierzch nio we o
ma łej licz bie ga tun ków ro ślin, geo -
me trycz ne ukła dy form ro ślin nych
oraz ele men tów to wa rzy szą cych. 

Park jak ga le ria sztu ki
Cie ka wym roz wią za niem jest two -

rze nie in sta la cji prze strzen nych –
kon struk cji me ta lo wych lub drew nia -
nych, któ re mo gą być po ro śnię te ro -

śli na mi pną cy mi. Po dob nie ro ślin -
ność mo że po kry wać da chy, ścia ny
czy prze szkle nia. Skwe ry, ja ko miej -
sca spo tkań, mo gą być uroz ma ico ne
ele men ta mi na wią zu ją cy mi do kul tu -
ry i na od wrót – in sty tu cje kul tu ral ne
mo gą być in ten syw nie ozda bia ne ro -
ślin no ścią. Mod nym ostat nio po my -
słem jest wy ko rzy sta nie par ku do za -
go spo da ro wa nia ga le rii pod chmur -
ką. Mo że to być miej sce za rów no dla
eks po zy cji sta łych, jak i cza so wych.

– In te re su ją cym przy pad kiem jest
Na ro do wa Bi blio te ka im. Mit te ran -
da w Pa ry żu, w środ ku któ rej znaj -
du je się frag ment la su – opo wia da
Mo ni ka Zie miań ska, ad iunkt In sty -
tu tu Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu na
Uni wer sy te cie Przy rod ni czym we
Wro cła wiu. – In nym no wa tor skim
przy kła dem są „ży we” ścia ny po kry -
te ro ślin no ścią. Ta kie roz wią za nie
jest bar dzo kosz tow ne i wy ma ga
szcze gól nych roz wią zań kon struk -
cyj nych.

Do par ku za miast do pu bu
W ostat nim cza sie par ki co raz bar -

dziej zy sku ją na po pu lar no ści ja ko
miej sca spo tkań to wa rzy skich. Mło -
dzież czę sto spo ty ka się na świe żym
po wie trzu za miast w pu bie. 

– Co raz czę ściej ob ser wu je my lu -
dzi, któ rzy do par ku przy cho dzą się
uczyć czy pra co wać. Dla te go też na -
le ży więk szą uwa gę zwra cać na
kształ to wa nie po wierzch ni tra wia -
stych peł nią cych czę sto funk cję sie -
dzisk. Na jed nej z wro cław skich
wysp wy ko rzy sta no ukształ to wa nie
gle by do stwo rze nia sie dzisk – kop -
czy ki o ni skim spad ku ob sia ne tra -
wą ga zo no wą słu żą ja ko miej sca dla

osób od po czy wa ją cych na traw ni ku
– za uwa ża Zie miań ska.

Ra bat ki od cho dzą do la mu sa
Z wie lo ma cie ka wy mi roz wią za -

nia mi, moż na spo tkać się w kwe stii
do bo ru sa mych ro ślin ozda bia ją cych
park. Po pu lar ne są tra wy ozdob ne,
np. mi skan ty, tu rzy ce, czy ko strze wy

–  spe cjal ne ga tun ki traw o róż nej
wy so ko ści i róż nym ko lo rze li ści. 

Oczy wi ście wy ma ga ją one szcze -
gól ne go spo so bu pie lę gna cji i opie ki
pro fe sjo na li sty. Ar cha icz nym jest
już prze świad cze nie, że traw nik wy -
star czy ko sić. 

– Co raz rza dziej w par kach sa dzi się
ko lo ro wą ra ba tów kę. �

Do lamusa odchodzą kolorowe rabatki z aksamitkami i
begoniami. Nowoczesnym ornamentem parkowym są ozdobne
trawy pielęgnowane przez profesjonalistów.

For mą uatrak cyj nie nia współ cze snych par ków mo że być za sto so wa nie
ele men tów wod nych jak np. fon tan ny lub ka ska dy wod ne ste ro wa ne au -
to ma tycz nie przy jed no cze snym za sto so wa niu eko lo gicz nych roz wią zań
go spo da ro wa nia wo da mi opa do wy mi. 
Naj czę ściej jed nak sto so wa nym za bie giem pod no szą cych atrak cyj ność
współ cze sne go par ku jest za sto so wa nie no wa tor skich roz wią zań dla

drob nych form ar chi tek to nicz nych. Ak tu al nie pro jek tant mo że swo bod nie do ko ny wać wy bo ru
nie ogra ni cza jąc się do kil ku pro du cen tów kra jo wych lub na kil ku ma te ria łach wy koń cze nio -
wych. Czę sto pro du cen ci ła wek, ko szy na od pad ki, la tar ni czy ele men tów ogro dze nio wych są
w sta nie do star czyć pro dukt w żą da nym ko lo rze, wy ko na ny z kon kret ne go ma te ria łu lub o
spe cy ficz nych wy mia rach, li cząc się z ko niecz no ścią wy ko na nia ele men tów na in dy wi du al ne
za mó wie nie do kon kret ne go par ku.

Ar tur Bro nisz
ar chi tekt kra jo bra zu, wła ści ciel fir my Bro nisz Land De sign

ZDANIEM PRAKTYKA

Bar dzo po pu lar ne sta je się two rze nie par ków na zre kul ty wo wa nych ob -
sza rach po prze my sło wych. Jed nym z ta kich przy kła dów jest dziel ni co -
wy park de Ber cy w Pa ry żu. Te ren był nie gdyś wy ko rzy sty wa ny ja ko
skład ni ca win nad Se kwa ną. Obec nie park o po wierzch ni po nad 10 hek -
ta rów są sia du ją cy z no wo cze sna dziel ni cą miesz ka nio wo -biu ro wą. Pro -

jekt par ku po wstał już w la tach 80. Je go za sad ni czym ce lem by ło za cho wa nie za sta nej tkan ki
przy rod ni czej oraz ar chi tek to nicz nej. Park de Ber cy za wie ra ele men ty ogro du fran cu skie go
tzw. prze strzeń „ogro do wą” pla ce za baw dla dzie ci, tra sy spa ce ro we, ro we ro we, sta wy, ka -
ska dę wod ną oraz most łą czą cy dwa seg men ty par ku a na wet to ry ko le jo we za cho wa ne w na -
wierzch ni ko mu ni ka cyj nej.
Mo ją uwa gę jed nak w par ku de Ber cy w Pa ry żu zwró ci ły pięk ne sta re pla ta ny oraz no we upra -
wy wi no ro śli na wią zu ją ce do hi sto rii te go miej sca.

Mo ni ka Zie miań ska
ad iunkt In sty tu tu Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu na Uni wer sy te cie 
Przy rod ni czym we Wro cła wiu

ZDANIEM PRAKTYKA
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� Ode szli śmy już od ro ślin ta kich,
jak ak sa mit ki czy be go nie sta le kwit -
ną ce, któ re zresz tą ko ja rzą się nam z
mi nio ną epo ką. Te kwia ty są dro gie –
le piej in we sto wać w ro śli ny wie lo let -
nie, np. by li ny czy tra wy ozdob ne –
tłu ma czy Zie miań ska.

Jak mó wi Ar tur Bro nisz, przy kła -
dem no wo cze sne go roz wią za nia dla
par ków miej skich mo że być za sto so -
wa nie ory gi nal ne go ca ło ścio we go

ukła du kom po zy cyj ne go sza ty ro -
ślin nej, skie ro wa ne go w stro nę od -
waż ne go ukła du gra ficz ne go np.
przez za sto so wa nie tyl ko form pro -
sto kąt nych lub tyl ko okrą głych.

W kwe stii za sie wa nia zwy kłych,
nie ozdob nych traw ni ków, war to wy -
bie rać pol skie mie szan ki traw ga zo -
no wych. Za gra nicz ne mie szan ki
czę sto przy cią ga ją na zwą i prze -
świad cze niem o ich lep szej ja ko ści. 

Na sio na traw pol skich pro du cen tów
jed nak w ni czym im nie ustę pu ją, a są
zde cy do wa nie le piej przy sto so wa ne
do roz wo ju w kra jo wym kli ma cie.

Mod ne eko par ki
Du ży na cisk w pro jek to wa niu i

utrzy my wa niu par ków kła dzie się na
eko lo gię i idee zrów no wa żo ne go roz -
wo ju, two rząc par ki pro eko lo gicz ne. 

– Ta kie roz wią za nia są dzia ła nia mi
jak naj bar dziej słusz ny mi i po lep sza ją -
cy mi stan dard ży cia miesz kań ców
miast – ko men tu je Ar tur Bro nisz. – W
kształ to wa niu par ków pro eko lo gicz -
nych du ży na cisk kła dzie się na re wi ta -
li za cję ob sza rów miej skich. Zna my
wie le ta kich eu ro pej skich roz wią zań,
m.in. Na tur Park na te re nie daw ne go
dwor ca w Ber li nie, Eco Park w osie dlu
Mil len nium Vil la ge w Lon dy nie, za nie -
dba ne dziel ni ce miesz ka nio we Mi le
End w Lon dy nie i Ma rzahn w Ber li nie,
daw ne stocz nie – park IGA 2004 w Ro -
sto ku, czy park Nor de stern w Za głę biu
Ruh ry na te re nie daw nych ko palń. 

Jak pod kre śla Bro nisz, za go spo da -
ro wa nie te re nów po prze my sło wych
jest obec nie wiel kim wy zwa niem dla
pra wie ca łej Eu ro py. Za nie dba ne ob -
sza ry wy ma ga ją re wi ta li za cji, dzię ki
któ rej mo gą stać się waż nym ele -
men tem struk tu ry prze strze ni pu -
blicz nych. Przy kła dem mo gą być
par ki na da chach w Fa bry ce Lin got -
to w Tu ry nie, Me dia Park w Ko lo nii,
czy nie któ re par ki łódz kie. 

Wo da i świa tło oży wią park
Co raz czę ściej waż nym ele men tem

zor ga ni zo wa nej prze strze ni jest wo da.
Bu du je się fon tan ny i ka ska dy, aby
uatrak cyj nić prze strzeń. Ta kie roz -
wią za nia moż na zna leźć w pa ry skim
par ku André-Ci troën lub w in nym
par ku w Pa ry żu - Cha te au de Bre cy,
gdzie znaj du je się przy kład ka ska dy. 

– Wo da mo że po cho dzić z opa dów
at mos fe rycz nych. Ze bra na w re zer -
wu arach za si la sys te my na wad nia ją ce

zie leń, ka ska dy, sztucz ne je zio ra czy
też zbior ni ki prze ciw po ża ro we – opo -
wia da Zie miań ska. – Na le ży jed nak
pa mię tać, że wo da w fon tan nie po -
win na po sia dać kla sę wo dy pit nej, ze
wzglę du na moż li wość przy pad ko we -
go spo ży cia  na przy kład przez dzie ci.
W Pol sce wła śnie z te go po wo du prze -
pi sy na ka zu ją wy ko rzy sty wa nie wód z
wo do cią gów za si la ją cych fon ta ny. 

Po dob nie jak wo da, in nym ele men -
tem ozdob nym, któ ry w ostat nich la -
tach jest co raz czę ściej do ce nia ny, jest
świa tło. Ele men ty oświe tle nia mo gą
eks po no wać rzeź by, drze wa czy za bu -
do wę znaj du ją cą się w par ku. 

– Park mo że być atrak cyj ny nie tyl ko
w cią gu dnia. Dzię ki od po wied nim
aran ża cjom i wy ko rzy sta niu barw
świa tła, któ re mo gą da wać efekt cie -
pły lub zim ny w od bio rze prze strzeń
par ku sta je się mi stycz na, wy jąt ko wa,
lecz przede wszyst kim przy ja zna i
bez piecz na – tłu ma czy Zie miań ska.

Naj waż niej szy jest zło ty śro dek
Przy pro jek to wa niu zie le ni miej -

skiej nie wol no za po mi nać o in te -
gral no ści par ku z je go oko li cą.

– Pro jekt mu si być funk cjo nal ny i
do pa so wa ny do cha rak te ru oko li cy.
Na le ży pa mię tać o za sto so wa niu roz -
wią zań w od po wied niej ska li – tłu ma -
czy Mo ni ka Zie miań ska. – Ma ły park
we wnątrz wy so kiej wie lo ro dzin nej
za bu do wy wy peł nio ny ni ski mi drze -
wa mi nie jest do brym po my słem. Na -
le ży rów nież wy strze gać się eks po no -
wa nia ele men tów, któ re być mo że nie
po win ny zwra cać na szej uwa gi. Źle
zlo ka li zo wa ny po mnik w par ku, mo -
że stać się przy sło wio wym „kra sna -
lem ogro do wym”. 

Ostroż nie trze ba tak że prze no sić no -
wo cze sne po my sły z Eu ro py do Pol -
ski. W na szym kra ju nie po win no się
np. sa dzić drzew oliw nych czy palm –
ga tun ków, któ re nie prze zi mu ją. 

An na Gra bow ska
a.gra bow ska@fo rum sa mo rza do we.pl

Cią gnik dwu osio wy z na pę dem 4x4 BCS VI -
VID 400 DT z ko siar ką bi ja ko wą roz drab nia ją -
cą Pe ruz zo PU MA
Sil nik: Lom bar di ni LDW 1404 FOCS, moc 25,5
kW/35 KM 
Ma sa: po ni żej 1250 kg (z ka bi ną)
Sze ro kość ko sze nia: 120, 160 i 180 cm
Ce na: 18 100 eu ro net to (cią gnik), 2000
eu ro net to (ko siar ka)

BCS VIVID 400 DT, Peruzzo PUMA
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Ciągnik kompaktowy 3036E z napędem
4x4, kosiarka bijakowa Agritec GS40
montowana na tylnym TUZ-ie ciągnika
Sil nik: Diesel Yanmar; moc 27,3 kW/36,6 KM;
poj.1,5 l 
Ma sa: 1050 kg (ciągnik), 287 kg (kosiarka)
Sze ro kość robocza: 175 cm
Ce na: 57 068 zł net to (z opo na mi rol ni -
czy mi, bez ka bi ny), 2470 eu ro (ko siar ka)

Ciągnik 3036E, Agritec GS40-180FG
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Wie lo funk cyj na ko siar ka do utrzy ma nia du żych
po wierzch ni; ist nie je moż li wość za ło że nia ka bi -
ny oraz przy łą cze nia płu gu do śnie gu i szczot ki
Sil nik: Die sel; moc 17 kW/23KM i 19kW/26
KM, poj. 1 l 
Ma sa: 840/690 kg i 890/735 kg (za leż ne
od wys. wy sy pu tra wy)
Sze ro kość ko sze nia: 122 cm i 137 cm
Ce na: 61 500 zł netto, 69 900 zł netto

Kosiarka G23/G26

Ku
bo

ta

Ko siar ka wy się gni ko wa tyl na sto so wa na
m.in. do ko sze nia pa sów zie le ni o do wol -
nym po chy le niu, pie lę gna cji ży wo pło tów,
ści na nia chwa stów, wy mien ne gło wi ce ro -
bo cze
Sil nik: moc 80 KM 
Ma sa: 1300 kg
Sze ro kość ko sze nia: od 1,10 m
Ce na: od 40 700 zł net to

Kosiarka KWT 550/110
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PREZENTACJA | Maszyny komunalne przeznaczone do pielęgnacji zieleni parkowej
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W wo je wódz twie pod la skim bli sko
jed na trze cia ob sza ru pod le ga ochro nie,
co na ogół nie sprzy ja in we sty cjom. W
ja ki spo sób sta ra ją się pań stwo wy ko -
rzy stać na tu ral ne wa lo ry re gio nu?

W ofer cie in we sty cyj nej na sze go re -
gio nu, na któ rą skła da ją się pro po zy -
cje po szcze gól nych jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, te re ny po ło żo -
ne na ob sza rach chro nio nych sta no -
wią po ni żej 5 proc. jej za war to ści.
Zwra ca my uwa gę, aby te re ny pod in -
we sty cje prze my sło we by ły po ło żo ne
w miej scach jak naj mniej uciąż li -
wych za rów no dla śro do wi ska, jak i
dla lu dzi. Stąd wy ni ka fakt, iż naj lep -
sze te re ny in we sty cyj ne znaj du ją się
na obrze żach miast lub w ich oko li -
cach. Bo gac two na tu ral ne re gio nu
jest wiel kim atu tem, któ ry pod no si
war tość te re nów in we sty cyj nych ze
wzglę du na moż li wo ści od po czyn ku
po pra cy. Zwra ca my uwa gę na du ży
po ten cjał tu ry stycz ny wo je wódz twa
pod czas pro mo cji moż li wo ści roz wo -
ju ba zy ho te lo wo -tu ry stycz nej.

Pod la skie ja ko jed no z pię ciu wo je -
wództw ob ję te jest Pro gra mem Roz -
wo ju Pol ski Wschod niej. Na co prze -
zna cza ne są środ ki?

Naj waż niej sze spo śród prze wi dzia -
nych do re ali za cji pro jek tów w tym

pro gra mie do ty czą istot nych zmian in -
fra struk tu ral nych. Są to po pierw sze
te, któ re do ty czą prze bu do wy dróg kra -
jo wych i wo je wódz kich. Po dru gie, są
to pro jek ty two rzą ce in fra struk tu rę na
po trze by przed się bior ców: te re ny in -
we sty cyj ne w Kol nie i Za mbro wie oraz
bu do wa i roz bu do wa par ków na uko -
wo -tech no lo gicz nych i prze my sło wych
w Bia łym sto ku, Su wał kach i Czar nej
Bia ło stoc kiej. Trze cie, to pro jek ty
wspie ra ją ce roz wój uczel ni wyż szych:
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Bia łym -
sto ku, Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej, Uni -
wer sy te tu w Bia łym sto ku oraz Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły In for ma ty ki i
Przed się bior czo ści w Łom ży. 

Istot ne są tak że dzia ła nia o cha rak -
te rze po nadre gio nal nym i w na szym
przy pad ku to m.in. pro jek ty bu do wy
wspól nej dla ca łej Pol ski Wschod niej
tra sy ro we ro wej i sie ci sze ro ko pa smo -
we go in ter ne tu oraz pro jekt wspól nej
pro mo cji tu ry stycz nej. 

Spo śród dzia łań, któ re już zo sta ły
zre ali zo wa ne, bądź wi docz ne są
pierw sze efek ty, wska zać na le ży za -
kup pra wie 50 no wo cze snych au to -
bu sów, któ re zde cy do wa nie wpły ną
na ja kość usług ko mu ni ka cji miej -
skiej w Bia łym sto ku. To tak że prze -
bu do wa cią gów ko mu ni ka cyj nych
sto li cy re gio nu, czy kom plek so we

przy go to wa nie pod in we sty cje te re nu
pro duk cyj ne go w Za mbro wie. 

Któ re z in we sty cji są naj waż niej -
sze dla roz wo ju wo je wódz twa?

Wo je wódz two pod la skie, po dob nie
jak lu bel skie i war miń sko -ma zur skie,
nie po sia da re gio nal ne go por tu lot ni -
cze go. Po dob na sy tu acja cha rak te ry -
zu je zresz tą ca łą wschod nią część
kra ju, z chlub nym wy jąt kiem sto li cy
Pod kar pa cia. Ist nie je jed nak re al na
szan sa by to zmie nić. Jest to moż li we,
dzię ki środ kom za re zer wo wa nym w
RPO Wo je wódz twa Pod la skie go
2007-2013, na re ali za cję pro jek tu pn.
„Bu do wa lot ni ska re gio nal ne go dla
Wo je wódz twa Pod la skie go”.

Ze wzglę du na prze szko dy po wsta łe
w po przed nich la tach, na któ re na kła -
dał się tak że po waż ny kon flikt spo -
łecz ny, przy stą pi li śmy do re ali za cji
pro jek tu bez wy raź ne go wska za nia
je go lo ka li za cji. Ta trud na sy tu acja
pa ra dok sal nie po zwo li ła na stu pro -
cen to we speł nie nie wy mo gów, sta -
wia nych przez Ko mi sję Eu ro pej ską
in we sty cjom, re ali zo wa nym w Pol sce
ze środ ków UE. Wy tycz ne Mi ni ster -
stwa Roz wo ju Re gio nal ne go z ma ja
2008 ro ku na ło ży ły bo wiem obo wią -
zek roz wa że nia róż nych wa rian tów
re ali za cji in we sty cji oraz pod ję cia
dzia łań, za pew nia ją cych do stęp do
in for ma cji miesz kań com. Sto su jąc się
do wy tycz nych MRR, prze ana li zo wa -
nych zo sta ło aż sie dem róż nych wa -

rian tów lo ka li za cji lot ni ska re gio nal -
ne go. Opty mal ne do re ali za cji oka za -
ły się trzy z nich. Dla nich wy ko na no
tak że ca ło rocz ne, kom plek so we ba da -
nia śro do wi sko we, w któ rych re ali za -
cję za an ga żo wa nych by ło kil ku dzie -
się ciu spe cja li stów, w tym or ni to lo -
gów. Zor ga ni zo wa li śmy tak że osiem
spo tkań in for ma cyj no -kon sul ta cyj -
nych, otwar tych dla miesz kań ców. 

W lip cu 2009 ro ku, Za rząd Wo je -
wódz twa pod jął de cy zję o lo ka li za cji
lot ni ska re gio nal ne go w Sa ni kach ko -
ło Ty ko ci na. Ta lo ka li za cja jest opty -
mal na z punk tu wi dze nia do stęp no ści
ze wszyst kich więk szych miast w wo -
je wódz twie. Sie dzi ba przy szłe go por -
tu od da lo na jest je dy nie o 2 km od
tra sy S8 Bia ły stok – War sza wa. Co
szcze gól nie waż ne, wy bra na lo ka li za -
cja oka za ła się naj mniej uciąż li wa dla
przy ro dy. Z pod la skich Sa nik moż na
bę dzie do le cieć bez mię dzy lą do wa nia
do wszyst kich miast w Eu ro pie, pół -
noc nej Afry ce i kra jów Bli skie go
Wscho du, po ło żo nych w ba se nie Mo -
rza Śród ziem ne go. Cał ko wi ty koszt
po wsta nia por tu lot ni cze go sza co wa -
ny jest na ok. pół mi liar da zło tych. 

O godzeniu inwestycji z ochroną środowiska, rozwoju Polski
Wschodniej i budowie portu lotniczego w Sanikach rozmawiamy 

z Jarosławem Dworzańskim, marszałkiem województwa podlaskiego

Bogactwo naturalne jest atutem regionu

Sto li ca: Białystok
Po wierzch nia: 20 187,01 km kw.
Lud ność: 1 192 660
Gę stość za lud nie nia: 59 mieszkańców/km kw.
PKB na miesz kań ca (Pol ska = 100): 73,4

DOSSIER | podlaskie
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W cią gu pię ciu lat ma zo stać
od da ne do użyt ku no wo cze -
sne cen trum biz ne so wo -ho te -
lo we, sta no wią ce pierw szy, i
jak do tąd je dy ny, ta ki obiekt
w re gio nie. Sza co wa na na po -
nad 300 mln zł in we sty cja
obej mie bu do wę kom plek su o
cał ko wi tej po wierzch ni ok.
10 ha, na któ ry zło żą się bu -
dy nek głów ny (po nad 5200 m
kw.) z sa lą kon fe ren cyj ną i
miej sca mi ho te lo wy mi dla
po nad 200 go ści. Znaj dzie się
tam rów nież re stau ra cja, ba -
sen, SPA i kom na ta hi sto -
rycz na z ta ra sem wi do ko -
wym. Wo kół obiek tu prze wi -
dzia no utwo rze nie kor tów te -
ni so wych, stad ni ny ko ni wraz
z te re na mi re kre acyj ny mi. 

– In we sty cja jest
zna czą ca dla mia sta
– mó wi Mar cin Sro -
czyń ski, za stęp ca
pre zy den ta Łom ży
ds. in we sty cji. – Fakt
za in we sto wa nia ta -
kich pie nię dzy bę -
dzie mieć ogrom ne
zna cze nie dla mia sta
nie tyl ko z uwa gi na
wpły wy z po dat ków,
ale rów nież stwo rze -
nie no wych miejsc
pra cy i szan sę roz wo -
ju dla lo kal nych wy -
ko naw ców. Obiekt ma po wstać
na te re nie sta re go car skie go
for tu ziem ne go, a więc w miej -
scu o du żym po ten cja le tu ry -
stycz nym. Jed no cze śnie jest to

ob szar bez po śred nio
gra ni czą cy z by ły mi ha -
la mi prze my sło wy mi,
któ re po upad ku za kła -
dów pro duk cyj nych od
lat nie funk cjo no wa ły
go spo dar czo, a dzię ki
cen trum, w tym miej -
scu znów bę dą mo gli
pra co wać lu dzie. 

Za stęp ca pre zy den ta
pod kre śla też ran gę in -
we sty cji w bu do wa niu
no wo cze sne go wi ze -
run ku Łom ży. – Fakt
po sia da nia ta kie go

kom plek su utwier dzi i pod kre -
śli po zy cję Łom ży ja ko ośrod ka
po nadre gio nal ne go, nad czym
od daw na pra cu je my – do da je
Mar cin Sro czyń ski. (mk)

Hotel spra wi, że Łom ża od ży je

Lo ka li za cja: ul. Bor su cza, ul. Mic kie wi cza, Pod -
stre fa Su wal skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej
Po wierzch nia: 17,20 ha
Wła ści ciel: Mia sto Bia ły stok 
Prze zna cze nie: obiek ty biu ro wo -ad mi ni stra -
cyj ne, ma ga zy no we, pro duk cyj no -usłu go we i
pro duk cyj ne o pro fi lach nie uciąż li wych
Me dia: elek trycz ność – od le głość przy łą cza
200 m, wo da, gaz, ka na li za cja, brak za bu do wań
Do jazd: droga krajowa nr 19 – 2 km, kolej – 5 km

Białystok
Lo ka li za cja: obrze ża mia sta – wy lot w kie -
run ku Pi sza
Po wierzch nia: 5,50 ha
Wła ści ciel: Mia sto Kol no 
Prze zna cze nie: prze mysł i usłu gi
Me dia: elek trycz ność, wo da, ka na li za cja, brak
za bu do wań
Do jazd: dro ga kra jo wa nr 63, od le głość od ko -
lei – 5 km

Kolno
Lo ka li za cja: Gmina Siemiatycze – Anusin
Po wierzch nia: 3,82 ha
Wła ści ciel: Gmina Siemiatycze 
Prze zna cze nie: teren przeznaczony pod
usługi handlowe, gastronomiczne, rzemiosło
oraz inne usługi komercyjne
Me dia: elektryczność, woda, gaz, kanalizacja,
brak zabudowań
Do jazd: droga krajowa nr 19 – 2 km, odległość
od kolei – 2 km

Anusin
Lo ka li za cja: obrze ża mia sta – wy lot na Bia ły -
stok
Po wierzch nia: 11,10 ha
Wła ści ciel: Mia sto Wy so kie Ma zo wiec kie 
Prze zna cze nie: te re ny pod za bu do wę usłu -
go wo -pro duk cyj ną
Me dia: elek trycz ność, wo da, gaz, ka na li za cja,
brak za bu do wań
Do jazd: dro ga kra jo wa 689 – 1 km, od le głość
od ko lei – 9 km

Wysokie Mazowieckie
Lo ka li za cja: obrzeża miasta – wylot na
Sokołów Podlaski
Po wierzch nia: 18 ha
Wła ści ciel: Miasto Zambrów 
Prze zna cze nie: inwestycje przemysłowe
Me dia: elektryczność, woda, gaz, kanalizacja,
brak zabudowań
Do jazd: droga krajowa nr 63

Zambrów

PREZENTACJA | Aktualne oferty inwestycyjne 

Do koń ca czerw ca 2010 r.
ma ją za koń czyć się pra ce re -
no wa cyj ne par ku miej skie go
znaj du ją ce go się w re pre zen -
ta cyj nej czę ści Au gu sto wa.
W wy ni ku mo der ni za cji po -
wsta ną ka wia ren ki, ma ła ar -
chi tek tu ra, wy re mon to wa ne
zostaną alej ki i od no wio na
zie leń. Tu ry ści zy ska ją moż li -
wość do wie dze nia się cze goś
wię cej o zie mi au gu stow skiej
i li tew skim są sie dzie – Dru -
skien ni kach dzię ki no wo cze -
snym kio skom in for ma cyj -

nym, któ re zo sta ną usta wio -
ne na te re nie par ku. 

In we sty cja o war to ści po -
nad 2,3 mln zł re ali zo wa na
jest w ra mach pro jek tu unij -
ne go pn. „Roz wój in fra struk -
tu ry tu ry sty ki trans gra nicz -
nej po przez re no wa cję par ku
przy ro do lecz ni cze go w Dru -
skien ni kach i Ryn ku Zyg -
mun ta Au gu sta w Au gu sto -
wie” we współ pra cy z gmi ną
Dru skien ni ki. Wy so kość do -
fi nan so wa nia wy nie sie 85
proc. (mk)

CCeenn  ttrruumm  AAuu  gguu  ssttoo  wwaa  wwyy  ppiięękk  nniiee  jjee

W Bia łym sto ku ru szy ła in -
we sty cja w in fra struk tu rę,
któ ra ma słu żyć pod mio tom
go spo dar czym. Bia ło stoc ki
Park Na uko wo -Tech no lo gicz -
ny ma mieć 20 ha. W dwóch
bu dyn kach bę dą mie ścić się
la bo ra to ria, ha le tech no lo -
gicz ne, biu ra, sa le kon fe ren -
cyj ne i wy sta wien ni cze.

W bu dyn ku, któ ry bę dzie
peł nił głów nie funk cje lo gi -
stycz ne zwią za ne z ca łym
przed się wzię ciem, znaj dzie
się In ku ba tor Tech no lo gicz ny
oraz po wierzch nie do wy na -
ję cia dla firm, a tak że sa le
kon fe ren cyj ne do pro wa dze -

nia szko leń dla przed się bior -
ców. Od dziel ny bu dy nek zaj -
mie Cen trum Tech no lo gicz -
ne, gdzie pro wa dzo ne bę dą
pro gra my ba daw czo -na uko -
we. War tość pro jek tu współ fi -
nan so wa ne go z do ta cji unij -
nej z Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Roz wój Pol ski Wschod niej
to 140 mln zł. Obiek t będzie
kosztował 60 mln zł, po zo sta -
łe pie nią dze bę dą wy ko rzy -
sta ne na wy po sa że nie. In we -
sty cja wy ma ga prze bu do wy
ulic i kom plek so we go uzbro -
je nia dzia łek. Ru szy w po ło -
wie ro ku i bę dzie re ali zo wa na
do 2012 r. (rp)

PPaarrkk  NNaa  uukkoo  wwoo  --TTeecchh  nnoo  lloo  ggiicczz  nnyy
ppoowwssttaanniiee  ww  BBiiaa  łłyymm  ssttoo  kkuu

We dług za po wie dzi Mi ni -
stra In fra struk tu ry, Ce za -
re go Gra bar czy ka, w 2012
r. ru szy bu do wa ob wod nic
Au gu sto wa i Su wałk. In -
we sty cja ma być re ali zo -
wa na w sys te mie „za pro -

jek tuj i bu duj”, dzię ki cze -
mu dro gi ma ją być go to we
w 2014 r. W lip cu wy da ne
ma ją zo stać de cy zje o
uwa run ko wa niach śro do -
wi sko wych do ty czą ce ob -
wod nic. (mk) 

OObb  wwoodd  nnii  ccaa  SSuuwwaałłkk  ddoo  22001144  rroo  kkuu

Wo je wódz ki Ośro dek
Spor tu i Re kre acji Szel ment
zo stał lau re atem kon kur su
Pod la skie Mar ki Ro ku 2009
w ka te go rii „Miej sce”.

Kom pleks wy cią gów nar -

ciar skich le żą cych na po gra -
ni czu gmin Je le nie wo i Szy -
plisz ki po wstał za 21 mln zł
i jest przed się wzię ciem Pod -
la skie go Urzę du Mar szał -
kow skie go. In we sty cja zo -

sta ła wy ko na na w la tach
2007-2008 przy wspar ciu fi -
nan so wym Urzę du Mar szał -
kow skie go, Wo je wódz twa
Pod la skie go i z do ta cji unij -
nych.

W ośrod ku moż ne zjeż dżać
na trzech na tu ral nych sto -
kach. Jest tak że pięć wy cią -
gów or czy ko wych. Naj dłuż -
sza tra sa ma 500 m dłu go ści,
a sto ki są oświe tlo ne i mo gą
być sztucz nie na śnie ża nie.
Ośro dek jest w sta nie przy -
jąć w cią gu go dzi ny 4 tys.
nar cia rzy. Obiekt ma po nad -
to 40 miejsc noc le go wych,
re stau ra cję, wy po ży czal nię
sprzę tu nar ciar skie go i szkół -
kę nar ciar ską. (rp)

NNaajj  lleepp  sszzyy  oośśrroo  ddeekk  nnaarr  cciiaarr  sskkii  ww  ccaa  łłyymm  wwoo  jjee  wwóóddzz  ttwwiiee

Bu do wa kom plek su kon feren cyj no -ho te lo we go „Złoty Kłos” po bu dzi 
go spo dar czo po prze my sło wą część Łom ży.

Forum Samorządowe kwiecień  201020

Marcin
Sroczyński: Bu -
do wa cen trum
zna czą co pod -
nie sie pre stiż
mia sta.

Budowa ośrodka to przedsięwzięcie podjęte przez Podlaski 
Urząd Marszałkowski
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W Su wał kach od wie lu lat do mi no -
wał prze mysł drzew no -me blar ski i
spo żyw czy, po dob nie jak w ca łym re -
gio nie. Do tej po ry za naj lep sze miej -
sce na wy po czy nek na Pod la siu uzna -
wa ny był Au gu stów. Jed nak w ostat -
nim cza sie Su wał ki wy raź nie dą żą do
wy peł nie nia lu ki in fra struk tu ral nej w
dzie dzi nie roz ryw ki i re kre acji. Sa -
mo rząd in ten syw nie bu du je i mo der -
ni zu je in sty tu cje kul tu ral ne, a przed -
się bior cy z sek to ra pla nu ją i roz po -
czy na ją atrak cyj ne in we sty cje. 

Su wał ki otwar te na tu ry stów 
i roz ryw kę

– Ze wzglę du na swo je po ło że nie
Su wał ki są ba zą wy pa do wą w naj bar -
dziej atrak cyj ne miej sca Su walsz czy -
zny – mó wi pre zy dent Su wałk, Jó zef
Ga jew ski. – Wo kół Su wałk le żą atrak -
cyj ne i szcze gól nie cen ne te re ny i
obiek ty za rów no pod wzglę dem przy -
rod ni czym, jak i kra jo znaw czym oraz
tu ry stycz no -re kre acyj nym. Są to par -
ki, re zer wa ty, ru iny pa ła ców i dwor -
ków, je ziora oraz trzy pusz cze: Au gu -
stow ska, Ro minc ka i Bo rec ka. 

War to tu taj wspo mnieć rów nież o
znaj du ją cych się w po bli żu par kach
przy rod ni czych: Su wal skim Par ku
Kra jo bra zo wy z naj głęb szym w Pol -
sce je zio rem Hań cza czy Wi gier skim
Par ku Na ro do wym z je zio rem Wi -
gry, któ re jest jed nym z naj więk -
szych i naj pięk niej szych je zior w
kra ju. Wi gry są głów nym obiek tem
ochro ny ze wzglę du na bo gac two
flo ry i fau ny, uję tym w Kon wen cji
Ram sar skiej do ty czą cej naj cen niej -
szych ob sza rów wod no -błot nych
oraz na li ście naj waż niej szych eko -
sys te mów wod nych świa ta, stwo rzo -
nej w ra mach pro jek tu „Aqua”.

Już te raz mia sto przy cią ga tu ry stów
licz ny mi wy da rze nia mi kul tu ral ny mi
– w tym ro ku swo ją trze cią edy cję bę -
dzie miał mię dzy na ro do wy „Su wal ki
Blu es Fe sti val”, przy któ re go or ga ni -
za cji mia sto współ pra cu je z nor we -
skim mia stem part ner skim No tod den,
or ga ni za to rem No tod den Blu es Fe sti -
wal. Waż ną mię dzy na ro do wą im pre zą

jest or ga ni zo wa ny od po nad 10 lat
Su wal ski Jar mark Folk lo ru „Bli ny, ce -
pe li ny, pie ro gi…”, któ ry w 2008 ro ku
zo stał na gro dzo ny w ogól no pol skim
kon kur sie „Pol ska Pięk nie je – 7 Cu -
dów Fun du szy Eu ro pej skich”.

Mi lio ny na re kre ację i kul tu rę
Wła dze mia sta pa mię ta ją jed nak

nie tyl ko o kul tu rze. Wie le uwa gi po -
świę ca się two rze niu in fra struk tu ry
re kre acyj nej. W sa mych Su wał kach
wy bu do wa no po nad 30 km ście żek
ro we ro wych. 

– Są siedz two Su wałk z par kiem na -
ro do wym i par kiem kra jo bra zo wym
sprzy ja pro mo cji mia sta ja ko ośrod ka
ob słu gi ru chu tu ry stycz ne go – mó wi
Ja cek Szulc, in spek tor w Wy dzia le
Stra te gii i Roz wo ju UM w Su wał kach.
– W tej chwi li re ali zo wa nych jest w
mie ście, przy wspar ciu z fun du szy
struk tu ral nych UE, wie le in we sty cji z
sek to ra re kre acyj no -roz ryw ko we go.
Za po nad 46 mln zł po wsta je no wo -
cze sny aqu apark wraz z cen trum od -
no wy bio lo gicz nej. W trak cie mo der -
ni za cji jest za byt ko wy bu dy nek Mu -
zeum Okrę go we go (za koń cze nie re -
mon tu prze wi dzia ne jest na paź dzier -
nik 2011 r.). W naj bliż szym cza sie na
te re nach po ko sza ro wych roz pocz nie
się bu do wa sa li kon cer to wo -te atral -
nej. Obiekt ma być go to wy do koń ca
2012 ro ku. W czerw cu te go ro ku prze -
wi du je my za koń cze nie mo der ni za cji
ha li Ośrod ka Spor tu i Re kre acji o
war to ści 7,4 mln zł. W Su wał kach po -
wsta nie rów nież ho tel czte ro gwiazd -
ko wy – wy mie nia Szulc.

Bu do wa Aqu apar ku to in we sty cja o
cał ko wi tej war to ści po nad 46 mln zł.
Kosz ty po wsta nia sa li kon cer to wo -te -
atral nej to ko lej ne 49 mln zł. Po dob nie,
jak w przy pad ku tych dwóch in we sty -
cji, rów nież bu dy nek Mu zeum Okrę -
go we go w Su wał kach mo der ni zo wa ny
jest przy wspar ciu środ ków unij nych, a
cał ko wi ta war tość te go przed się wzię -
cia wy nie sie oko ło 8 mln zł. 

Oko ło 100 mln zł po chło nie bu do -
wa lot ni ska lo kal ne go w Su wał kach.

Część tych in we sty cji wią że się z

pro gra mem re wi ta li za cji ob sza rów
po ko sza ro wych.

– Chce my oży wić to miej sce. Obok
in we sty cji miej skich (aqu apar ku i
sa li kon cer to wo -te atral nej) pry wat -
ny in we stor wy bu du je ośro dek ho te -
lo wo -kon fe ren cyj no -szko le nio wy –
in for mu je Szulc. – W dal szej per -
spek ty wie, oko ło 2013 ro ku, prze wi -
dzia ne jest rów nież po wsta nie ha li
spor to wo -wy sta wien ni czej.

Wy pad ko wa pro mo cji in we sty cyj nej
i do stę pu do środ ków UE

Po wsta wa nie no wych obiek tów re -
kre acyj nych i roz ryw ko wych, ale tak że
od na wia nie bu dow li już ist nie ją cych,
nie tyl ko przy cią gnie tu ry stów, ale
rów nież za pew ni no we miej sca pra cy.
Gwał tow ny roz wój kil ku in we sty cji z
sek to ra re kre acyj no -roz ryw ko we go
wią że się nie wąt pli wie w du żej mie rze
z do stę pem do środ ków unij nych. Jak
mó wi Szulc, wcze śniej ta kich obiek -
tów w Su wał kach nie by ło, jed nak
moż li wo ści fi nan so we mia sta w la tach
2007-2013 są znacz nie więk sze niż w
la tach po przed nich.

Nie bez zna cze nia po zo sta -
je rów nież po ten cjał in we sty -
cyj ny mia sta. Atu ty Su wałk
czę ścio wo wy ni ka ją z ich lo -
ka li za cji na po łu dnio wym
wscho dzie kra ju, w są siedz -
twie z Ob wo dem Ka li nin -
gradz kim, Li twą i Bia ło ru sią.
Przez Su wał ki prze bie ga ją
dro ga tran zy to wa szyb kie go
ru chu Via Bal ti ca i tra sa ko -
le jo wa Ra il Bal ti ca. Na te re -
nie Su wałk znaj du je się Su -
wal ska Spe cjal na Stre fa Eko -
no micz na z kom plet ną in fra -
struk tu rą ko niecz ną do re ali -
za cji in we sty cji. Dzia ła Park
Na uko wo -Tech no lo gicz ny
Pol ska -Wschód. Za chę tę dla
ewen tu al nych przed się bior -
ców sta no wią ulgi po dat ko we oraz ni -
ski po ziom za rob ków w re gio nie, a co
za tym idzie – nie dro ga si ła ro bo cza.

Cen trum han dlo wo -roz ryw ko we
za trzy ma Su wal czan w mie ście

Jed ną z pry wat nych in we sty cji,
któ rych re ali za cja wła śnie do bie ga
koń ca jest bu do wa Cen trum Han -
dlo wo -Usłu go we go „Pla za” o war -
tość ok. 160 mln zł.

– Pla za Cen ter to kom plek so wy
obiekt usłu go wo -roz ryw ko wy, któ -
re go do tąd bra ko wa ło w Su wał kach.
Ist nie nie obiek tu bę dzie mia ło spo ry
wpływ na go spo dar kę mia sta. Jest to

zwią za ne z po wsta niem kil ku set
miejsc pra cy – mó wi Szulc.

Jak in for mu je pre zy dent Su wałk, w
ce lu do bre go sko mu ni ko wa nia Cen -
trum Pla za Su wał ki, nie zbęd na są
prze bu do wa czte rech skrzy żo wań. W
prze bu do wie naj waż niej sze go – ulic
Utra ta i Dwer nic kie go par ty cy po wać
bę dą za rów no Pla za (1 mln zł), jak
też mia sto Su wał ki (1,5 mln zł).
Prze bu do wę na stęp nych trzech
skrzy żo wań na wła sny koszt prze -
pro wa dzi Pla za Su wał ki.

O roz po czę ciu tej in we sty cji za de -
cy do wał brak du żych obiek tów han -
dlo wo -roz ryw ko wych w pro mie niu
kil ku dzie się ciu ki lo me trów. Naj bliż -
sze cen trum han dlo we znaj du je się w
od le gło ści 130 km w Bia łym sto ku.
Pla za Cen ter zaj mie po wierzch nię 20
tys. m kw. Po ziom za trud nie nia uza -
leż nio ny jest od na jem ców, ale za kła -
da jąc, że w każ dym lo ka lu pra cę
znaj dzie oko ło 10 osób, za trud nie nie
w ca łym cen trum moż na osza co wać
na 500-600 osób. W ofer cie cen trum
znaj dzie się część han dlo wa i roz -
ryw ko wa – ki no wie lo sa lo we oraz
cen trum roz ryw ki Fan ta sy Park z
krę giel nią, sa lą bi lar do wą, klu bem
mu zycz nym i cock ta il -ba rem.

Do dat ko wo w pro jekt Pla za
Cen ter zo stał wpi sa ny za byt -
ko wy bu dy nek aresz tu znaj -
du ją cy się na tym te re nie.
Obiekt sta nie się czę ścią cen -
trum han dlo we go. Spo sób je -
go za go spo da ro wa nia i prze -
zna cze nie nie są jesz cze zna -
ne. Ist nie ją dwie kon cep cje:
sta ry areszt zo sta nie sko mer -
cja li zo wa ny lub wy ko rzy sta ny
do pro wa dze nia dzia łal no ści
mniej ko mer cyj nej, np. ga le rii
sztu ki. Jak twier dzi To masz
Po do lak, rzecz nik pra so wy
Pla za Cen ter, dzię ki ist nie niu
kompleksu, mia sto nie tyl ko
uzy ska do dat ko we wpły wy z
po dat ków, ale rów nież po -
wstrzy ma mi gra cje oby wa te li
na za ku py do in nych miast.

Do tej po ry, z bra ku po dob ne go obiek -
tu w oko li cy, miesz kań cy spę dza li czas
i wy da wa li pie nią dze gdzie in dziej. 

Pla za to jed nak do pie ro po czą tek
in we sty cji z sek to rów roz ryw ko we -
go i usłu go we go w Su wał kach. 

– W cią gu naj bliż szych 2-3 lat Su -
wał ki sta ną się wiel kim pla cem bu -
do wy. Za rów no wła dze mia sta, jak i
pry wat ni in we sto rzy zre ali zu ją in -
we sty cje war te po nad 500 mln zł, co
naj le piej świad czy o ogrom nym po -
ten cja le roz wo jo wym mia sta – za -
zna cza pre zy dent.

An na Gra bow ska
a.gra bow ska@fo rum sa mo rza do we.pl

Suwałki stawiają na kulturę i rozrywkę
Mo der ni za cja in sty tu cji kul tu ry i bu do wa no wych obiek tów re kre acyj nych to spo sób na przy cią gnię -
cie tu ry stów, zor ga ni zo wa nie cza su wol ne go miesz kań com i za pew nie nie no wych miejsc pra cy.
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Jó zef Ga jew ski
Przez ca ły rok
Su wał ki przy -
cią ga ją tu ry stów
sze ro kim ka len -
da rzem im prez i
wy da rzeń kul tu -
ral nych. Su wał ki
to także miej sce
ak tyw ne go wy -
po czyn ku.  
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PORADNIA

Jak wy grać wy bo ry sa mo rzą do we?

Wy gra na w wy bo rach sa mo rzą do -
wych uza leż nio na jest w du żej mie -
rze od po pu lar no ści kan dy da ta i je go
sta rań w kie run ku na wią za nia ko mu -
ni ka cji z miesz kań ca mi. Li czy się
rów nież za sto so wa nie na rzę dzi mar -
ke tin go wych od po wied nich do wiel -
ko ści gmi ny czy mia sta oraz uży cie
ar gu men tów i środ ków nakie ro wa -
nych na kon kret ne gru py od bior ców. 

1Bądź zawsze bli sko swo je go
elek to ra tu

Pró bu jąc prze ko nać do sie bie spo łe -
czeń stwo, kan dy dat na go spo da rza
mia sta czy gmi ny po wi nien pa mię tać,
że li czy się je go do stęp ność i kon takt
utrzy my wa ny z miesz kań ca mi. Waż na
jest więc co dzien na obec ność przy szłe -
go wój ta czy bur mi strza na miej sco -
wym tar gu, roz mo wy z są sia da mi czy
wi dok je go spa ce ru ją ce go po oko li cy. 

Choć kam pa nia klam ko wa wy da je
się być moż li wą do zre ali zo wa nia je dy -
nie w ma łych okrę gach wy bor czych, w
rze czy wi sto ści jest ona jed nak tym
bar dziej sku tecz nym na rzę dziem na
du żych te re nach. W więk szych mia -
stach czy na wet me tro po liach po ja -
wie nie się kan dy da ta na pre zy den ta w
drzwiach do mu wy bor cy jest ele men -
tem za ska ku ją cym i prze ko nu ją cym o
du żym za in te re so wa niu, ja kim kan dy -
dat da rzy co dzien ne spra wy swo ich
są sia dów. Jest to roz wią za nie cza so -
chłon ne, jed nak war te za cho du. Oby -
wa te le chęt niej za gło su ją na ko goś,
ko go zna ją oso bi ście, a nie tyl ko z bil -
l bo ar dów. W ta kich wi zy tach nie li czą
się dys ku sje po li tycz ne czy o spra wach
lo kal nych. Waż ne, aby po zo sta wić po
so bie do bre wra że nie.

Po za bez po śred nim kon tak tem z
elek to ra tem, czy dys try bu cją ma te ria -
łów pro mo cyj nych, w wy bo rach sa mo -
rzą do wych li czy się rów nież za rad ność
kan dy da ta. Trze ba po ka zać się miesz -
kań com nie tyl ko ja ko twarz na pla ka -
cie, ale rów nież ja ko ży wa oso ba, któ -
ra po tra fi coś zor ga ni zo wać. Nie cho -
dzi tu o pro fe sjo nal ne even ty. Wy star -
czy pro sta ak cja wkrę ca nia ża ró wek
na osie dlo wych klat kach scho do wych.
Ta kie dzia ła nia świad czą o tym, że
przy szły wójt jest czło wie kiem czy nu.

2Pro muj się w me diach
publicznych

Naj pow szech niej szą for mą pro mo cji
kan dy da ta jest roz da wa nie ulo tek wy -
bor czych, ga dże tów re kla mo wych i
płyt CD z ma te ria ła mi in for ma cyj ny mi.
Za sto so wa nie bil bor dów jest for mą re -
kla my ze wnętrz nej bar dziej od po wied -
nią w du żych mia stach i me tro po liach. 

Sa mo rzą do wiec, któ ry chce po wtó -
rzyć swój suk ces wy bor czy w tym ro ku
po wi nien był dbać przez ca łą  koń czą -
cą się ka den cję o re gu lar ną pre zen ta -
cję w me diach swo ich do ko nań. Ga ze -
ty po win ny pi sać o osią gnię ciach kan -
dy da ta, a je śli te go ro dza ju te ma ty się
wy czer pią, ar ty ku ły mo gą być za stą -
pio ne cho ciaż by li sta mi do re dak cji. 

W śred nich i więk szych mia stach li -
czy się obec ność w te le wi zji, a za tem
nie tyl ko cie ka we, przy ku wa ją ce uwa -
gę re kla mo we spo ty te le wi zyj ne, ale
rów nież licz ne ko men ta rze udzie la ne
re por te rom. Oso ba, któ ra ist nie je w
me diach ja wi się za rów no ja ko czło -
wiek wpły wo wy, jak i ktoś, kto in te re -
su je się spra wa mi swo jej spo łecz no ści
i dzia ła. War to za tem za dbać o na gło -
śnie nie wła sne go au to ry te tu. 

Au to ry tet to jed nak nie wszyst ko.
Nikt nie zwró ci uwa gi na nud ne pla -
ka ty i mo no ton ne spo ty te le wi zyj ne.
Waż ne, aby nadać kam pa nii pro mo -
cyj nej po wiew świe żo ści, przy cią gnąć
wzrok po my słem, choć by sty li stycz -
nym na wią za niem do pla ka tu fil mo -
we go. Na wią za nie po win no być jed -
nak wy ra zi ste, aby mieć pew ność, że
elek to rat zro zu mie żart. Nie po trze ba
jed nak fo to mon ta żu, aby zwró cić na
sie bie uwa gę. Jesz cze prost szym spo -
so bem jest choć by za pro jek to wa nie
ulot ki, któ ra ma cie ka wy kształt lub
skła da się w in ny niż zwy kle spo sób.
Ta kie dro bia zgi za pa da ją w pa mięć
oso by, któ ra mia ła w rę ku nie co dzien -
ny fol der lub wi dzia ła cie ka wy pla kat. 

Wzor cem no wo cze snej sku tecz nej
kam pa nii wy bor czej jest kam pa nia
pre zy denc ka Ba rac ka Oba my. Kam pa -
nia wy bor cza nie tyl ko za pew ni ła
Oba mie miej sce w Bia łym Do mu, ale
rów nież zy ska ła mia no naj lep szej
kam pa nii re kla mo wej pod czas fe sti -
wa lu re kla my w Can nes. Był to prze -
łom nie tyl ko w dzie dzi nie po li ty ki, ale
rów nież w świe cie re kla my. Pro mo cja
Oba my za wdzię cza fe sti wa lo wą na -
gro dę dy na micz nym spo tom te le wi -
zyj nym i in ten syw ne mu wy ko rzy sta -
niu no wych me diów – in ter ne tu i sie -
ci ko mór ko wych. 

3Ko rzy staj z internetu 
i sieci komórkowych

W kra jach skan dy naw skich kam pa -
nie wy bor cze to przede wszyst kim
kam pa nie mo bil ne i in ter ne to we –
opie ra ją ce się na ko mu ni ka cji te le fo -
nicz nej i sie cio wej. W in ter ne cie po -
win ny pręż nie dzia łać blo gi i por ta le na
bie żą co in for mu ją ce o po czy na niach i
ko lej nych pla nach kan dy da ta. Moż na
rów nież za trud nić oso by, któ re bę dą

pro wa dzi ły dzien ni ki in ter ne to we na
te mat przy szłe go pre zy den ta czy bur -
mi strza, wy ra ża ją ce apro ba tę wo bec je -
go dzia łań. 

Wy ko rzy sta nie kon tak tów te le fo -
nicz nych mo że opie rać się na pi ra mi -
dzie zna jo mych. Dla wy bor cy bar dziej
prze ko nu ją ca jest ra da od przy ja cie la,
aby za gło so wać na te go, a nie in ne go
czło wie ka. Te le fon od ob cej oso by ze
szta bu wy bor cze go, a na wet sa me go
kan dy da ta mo że nie być mi le wi dzia -
ny, a wręcz uzna ny za na tręt ny. War to
więc uru cho mić łań cu szek do rad czy
wśród naj bliż szych zwo len ni ków, któ -
rzy za dzwo nią do swo ich zna jo mych i
za chę cą, aby w po dob ny spo sób po -
roz ma wia li z ko le jną gru pą przy ja ciół.

Wy sy ła nie wia do mo ści rów nież jest
spo so bem na zdo by cie do dat ko wych
gło sów, na le ży się jed nak za brać do
te go na ty le sub tel nie, aby e -ma ili i
smsów nie ode bra no ja ko na chal ne go
spa mu. Ta kie dzia ła nie mo gło by mieć
efekt wręcz od wrot ny. W Fin lan dii
wy ko rzy sta no to na rzę dzie wy sy ła jąc
do miesz kań ców żar to bli we wier szy ki
o kan dy da tach na za sa dzie łań cusz -
ków in ter ne to wych czy sms -owych. 

4Dys ku tuj z in ter nau ta mi 

No wo cze sny kan dy dat po wi nien
uru cho mić spe cjal ne wy bor cze pro fi le
na por ta lach spo łecz no ścio wych. Pro -
fil na Fa ce bo ok’u da je moż li wość pre -
zen to wa nia swo jej co dzien nej ak tyw -
no ści za po mo cą re gu lar nych wpi sów.
Na You Tu be moż na umiesz czać spo ty
re kla mo we i re por ta że do ty czą ce osią -
gnięć i pra cy kan dy da ta. Wpi sy są na
bie żą co ko men to wa ne przez od bior -
ców. Nie na le ży bać się py tań za da wa -
nych w sie ci – trze ba na nie od po wia -
dać na bie żą co.  

Kam pa nia in for ma cyj no -pro mo cyj na
pro wa dzo na w in ter ne cie da je szta bo -
wi wy bor cze mu i kan dy da to wi moż li -
wość ste ro wa nia na stro ja mi spo łecz -
ny mi i po zio mem po par cia po przez
pu bli ko wa nie na ser wi sie miej skim,
por ta lach spo łecz no ścio wych i fo rach
in ter ne to wych po zy tyw nych ko men ta -
rzy na te mat dzia łal no ści przy szłe go
go spo da rza mia sta czy gmi ny. 

An na Gra bow ska
a.gra bow ska@fo rum sa mo rza do we.pl

opra co wa nie przy współ pra cy 
z Wie sła wem Ga łąz ką, do rad cą 

ds. wi ze run ku pu blicz ne go i me dial -
ne go, wy kła dow cą Dol no ślą skiej

Szko ły Wyż szej i Krzysz to fem 
Ma li now skim, kon sul tan tem 

po li tycz nym, człon kiem za rzą du
Cen trum Pro fe sjo nal nej Po li ty ki

DZIĘ KI IN TER NE TO WI I SIE CIOM KO -
MÓR KO WYM do trzesz do lu dzi mło dych
i po ka żesz, że idziesz z du chem cza su.

PRZE PRO WA DZE NIE PRO STEJ AK CJI
OSIE DLO WEJ po zwo li udo wod nić, że
je steś czło wie kiem czy nu.

IN TRY GU JĄ CE MA TE RIA ŁY PRO MO -
CYJ NE za pad ną miesz kań com 
w pa mięć. 

Ja ka jest róż ni ca mię dzy kam pa -
nią ne ga tyw ną a brud ną kam pa nią? 

Naj pro ściej rzecz uj mu jąc brud na
kam pa nia jest za wsze kam pa nią ne -
ga tyw ną, ale nie za wsze kam pa nia ne -
ga tyw na jest brud ną kam pa nią. Dla
mnie do pusz czal na kam pa nia ne ga -
tyw na to ta ka, któ ra jest opar ta na
fak tach. Mo że ona po le gać na kry ty ce
kontr kan dy da ta, pod wa że niu je go
wia ry god no ści. Za kres do pusz czal nej
kam pa nii ne ga tyw nej roz cią ga się od
ła god nych za rzu tów po ostrą po le mi -
kę. Brud na kam pa nia zwy kle idzie
znacz nie da lej prze kra cza jąc nor my
etycz ne i praw ne np. mo że po le gać na
roz po wszech nia niu kłam li wych in for -
ma cji czy sto so wa niu szan ta żu.

Ja kie błę dy po peł nia ją kan dy da ci
przy pro wa dze niu kam pa nii ne ga -
tyw nej?

Czę stym błę dem jest przed wcze sne
roz po czę cie kam pa nii ne ga tyw nej.
Od po wied nim mo men tem jest dru ga
tu ra, kie dy w przy pad ku wy bo ru wój -
ta, bur mi strza czy pre zy den ta po zo -
sta je dwóch kan dy da tów. Kie dy pre -
ten den tów do sta no wi ska jest wię cej,
z kam pa nii ne ga tyw nej prze ciw ko
naj sil niej sze mu ry wa lo wi mo że sko -
rzy stać trze cia oso ba. Kla sycz nym
przy kła dem ta kiej sy tu acji by ła kam -
pa nia pre zy denc ka w 2000 ro ku, kie -
dy to ata ku jąc pre zy den ta Alek san dra
Kwa śniew skie go sztab Ma ria na Krza -
klew skie go po ka zał spot, w któ rym
mi ni ster Si wiec pa ro diu je ge sty Pa -
pie ża. Sko rzy stał na tym An drzej Ole -
chow ski, któ ry za miast Krza klew -
skie go wszedł do dru giej tu ry.

Z ja ki mi przy pad ka mi „brud nej
kam pa nii” moż na by ło się spo tkać
w wy bo rach sa mo rzą do wych?

Naj bar dziej po wszech nym przy kła -
dem jest nisz cze nie ma te ria łów wy -
bor czych np. za ma zy wa nie bil l bo ar -
dów czy za kle ja nie pla ka tów. Zda -
rza ły się przy pad ki dys try bu cji fał -
szy wych ulo tek z lo go ty pem ko mi te -
tu wy bor cze go, któ rych treść ośmie -
sza ła kan dy da ta. W pew nym mie ście
do pusz czo no się fo to mon ta żu pla ka -
tów z wi ze run kiem kon ku ren ta po -
ka zu ją ce go środ ko wy pa lec. 

Skraj ny mi przy kła da mi brud nej
kam pa nii są na mo wy do za nie cha -
nia udzia łu w wy bo rach pod groź bą
znisz cze nia mie nia czy zwol nie nia z
pra cy, co mo że zda rzyć się w mniej -
szych jed nost kach.

ZAPYTAJ EKSPERTA 

Ser giusz Trze ciak,
dok tor na uk po li tycz -
nych, kon sul tant po li -
tycz ny, au tor ksią żek
do ty czą cych mar ke -
tin gu po li tycz ne go. 
Na stro nie trze ciak.pl
pro wa dzi in ter ne to wy
po rad nik wy bor czy

WYBORY
SAMORZĄDOWE

POLSKA 2010
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SAMORZĄD NA ŚWIECIE

Co za mie rza pa ni zmie nić w Ko mi -
te cie Re gio nów pod czas swo jej ka -
den cji?

Chcia ła bym przede wszyst kim
kon ty nu ować pra cę mo ich po przed -
ni ków i skon cen tro wać się na tym,
by Ko mi tet Re gio nów, bę dą cy gło -
sem władz lo kal nych i re gio nal nych,
stał się klu czo wym ak to rem w pro -
ce sie de cy zyj nym Unii Eu ro pej skiej. 

Mo je po li tycz ne do świad cze nie na
każ dym szcze blu sa mo rzą du i rzą du,
po win no mi po móc zna leźć wspól ny
ję zyk za rów no z człon ka mi ko mi te -
tu, jak i przed sta wi cie la mi in nych in -
sty tu cji Unii Eu ro pej skiej. Nie bez
zna cze nia jest też fakt, że je stem je -
dy ną ko bie tą na tak wy so kim sta no -
wi sku w Unii Eu ro pej skiej. My ślę, że
ko bie cy pier wia stek mo że mieć po -
zy tyw ny wpływ na to, w ja ki spo sób
bę dą roz wią zy wa ne pro ble my UE. 

Czy, pa ni zda niem, sa mo rzą dy lo -
kal ne ma ją wy star cza ją cy wpływ na
de cy zje po dej mo wa ne w Unii Eu ro -
pej skiej?

Nie, i my ślę, że jed nym ze zna czą -
cych za dań Ko mi te tu Re gio nów bę -
dzie obro na in te re sów miast i re gio -
nów oraz pod kre śla nie waż nej ro li,
ja ką gra ją one w funk cjo no wa niu
wspól no ty. Więk szość nie po wo dzeń
po li ty ki re gio nal nej Unii Eu ro pej -
skiej wią za ło się bo wiem z bra kiem
za an ga żo wa nia w pro ces de cy zyj ny
przed sta wi cie li władz lo kal nych.

My ślę, że nie któ rzy po li ty cy nie bio rą
pod uwa gę fak tu, że wy bra ni w de mo -
kra tycz nych wy bo rach przed sta wi cie le
władz lo kal nych du żo le piej zna ją po -
trze by miesz kań ców UE niż urzęd ni cy
cen tral ni. W do dat ku to my, człon ko -
wie Ko mi te tu Re gio nów, je ste śmy ty -
mi, któ rzy re ali zu ją da ną po li ty kę w
prak ty ce. Naj szyb ciej prze ko nu je my
się, ja kie błę dy zo sta ły po peł nio ne.

To da je nam pra wo ko men to wa nia i
opi nio wa nia de cy zji, któ re za pa da ją w
Par la men cie i Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Ja ko je den z prio ry te tów swo je go
prze wod nic twa uzna ła pa ni udo sko -
na le nie eu ro pej skiej po li ty ki spój -
no ści. Na czym ma to po le gać?

Po li ty ka spój no ści by ła z za ło że nia
jed nym z mo to rów in te gra cji eu ro -
pej skiej. Da ła ona wła dzom lo kal nym
i re gio nal nym moż li wość wdro że nia
re al nych pro gra mów roz wo ju i sta no -
wi ła istot ne na rzę dzie do po pra wy
za rzą dza nia i in sty tu cjo nal nej wy daj -
no ści. Dla mi lio nów oby wa te li by ła
re al nym do wo dem eu ro pej skiej so li -
dar no ści. Przez dwa dzie ścia lat na pę -
dza ła in no wa cje na po zio mie lo kal -
nym. Oba wiam się jed nak, że prze -
sta ła speł niać swo ją ro lę – za rów no z
po wo dów we wnętrz nych, ta kich jak
prze cią że nie sys te mów kon tro li i
wzrost biu ro kra cji, jak i z uwa gi na
czyn ni ki ze wnętrz ne, czy li ko niecz -
ność ry wa li za cji z in ny mi prio ry te ta -
mi UE w kon tek ście cięć bu dże to -
wych zwią za nych z kry zy sem.

KR bę dzie na dal prze ciw ny na cjo -
na li zo wa niu po li ty ki spój no ści. Po -
świę ci my za to wię cej uwa gi te mu, by
by ła ona ko rzyst na dla wszyst kich re -
gio nów, a nie tyl ko dla wy bra nych.

Mó wi ła też Pa ni o ko niecz no ści
prze ciw dzia ła nia skut kom zmian
kli ma tycz nych. Czy szcze bel lo kal -
ny jest od po wied nim miej scem do
po dej mo wa nia ta kich pro ble mów?

Zmia ny kli ma tycz ne są rze czy wi ście
wy zwa niem glo bal nym. Każ dy re gion
i mia sto jest jed nak do tknię te ty mi
zmia na mi w in ny spo sób, ze wzglę du
na in ne wa run ki na tu ral ne, po ziom
zur ba ni zo wa nia, ro dzaj go spo dar ki,
roz wój eko no micz ny, do mi nu ją cy
prze mysł itd. Dla te go, że by wy pra co -
wać wła ści we kie run ki ra dze nia so bie
ze zmia na mi kli ma tycz ny mi, po trze -
bu je my kon sen su su za rów no na po -
zio mie we wnątrz eu ro pej skim, jak i na
po zio mie glo bal nym. 

W każ dym ra zie, że by dzia ła nia
po dej mo wa ne w ce lu zapobiegania

ocie ple niu kli ma tu rze czy wi ście od -
nio sły suk ces, mu si my po sta rać się
za an ga żo wać jak naj wię cej lu dzi.
Wy sił ki na tym po lu mu szą być po -
dej mo wa ne we wszyst kich mia stach
i re gio nach, i to za rów no przez oso -
by pry wat ne, jak i sek tor pu blicz ny.

Ko mi tet Re gio nów pod mo im prze -
wod nic twem bę dzie się sta rał oży wić
za an ga żo wa nie władz lo kal nych w
wal kę prze ciw zmia nom kli ma tycz -
nym. Przede wszystkim mu si my
uspraw nić sys tem wy mia ny do świad -
czeń na tym po lu, bo wiem wy da je się,
że ist nie ją re gio ny ma ją ce wie le do za -
ofe ro wa nia w tej dzie dzi nie.

W prak ty ce chcie li by śmy od no wić i
prze dłu żyć na szą współ pra cę z part -
ne ra mi świa to wy mi ta ki mi jak Ra da
Bur mi strzów Sta nów Zjed no czo -
nych Ame ry ki i spró bo wać za ini cjo -
wać dzia ła nia glo bal ne mi mo
względ nej po raż ki świa to wej kon fe -
ren cji w Ko pen ha dze (COP 15).

Czy wła dze Pie mon tu ma ją ja kieś
do ko na nia w dzie dzi nie eko lo gii?

Pie mont po sta wił na zrów no wa żo -
ny mo del roz wo ju wie le lat te mu. Za -
rów no roz wój eko no micz ny, jak i tro -
ska o roz wój usług dla miesz kań ców,
uwzględ nia ją po li ty kę pro eko lo gicz ną
re gio nu. Mo gę tyl ko wspo mnieć, że w
Tu ry nie wy mie ni li śmy nie mal ca ły ta -
bor au to bu sów na no wo po zy ska ne
po jaz dy, wy po sa żo ne w no wo cze sne
sil ni ki i fil try po zwa la ją ce na re duk cję
emi sji znacz nie po ni żej nor my EEV
(do ty czą cej po jaz dów przy ja znych
śro do wi sku). No we au to bu sy ma ją
emi sję za nie czysz czeń na po zio mie

dwu dzie sto krot nie niż szym niż po -
jaz dy speł nia ją ce nor my Eu ro 0.

W po ro zu mie niu z lo kal nym sek to -
rem biz ne su sa mo cho do we go uru -
cho mi li śmy prze ło mo wy pro jekt car -
po olin gu (patrz ram ka). Po za tym
uru cho mi li śmy trzy po la in no wa cji
(bio pa li wa, ma łe elek trow nie wod ne
oraz no we za kła dy prze my sło we).

Wy da je się, że pol scy przed sta wi cie -
le są co raz bar dziej wi docz ni w KR.
Czy mia ła pa ni oka zję współ pra co -
wać z pol ski mi sa mo rzą dow ca mi?

Oczy wi ście. Pol scy re pre zen tan ci są
co raz ak tyw niej si i peł nią nie raz wio -
dą ce ro le np. przy usta la niu po li ty ki
le śnej, czy wdra ża niu eu ro pej skiej
po li ty ki są siedz twa. Li der Pol skiej
de le ga cji, Ma rek Woź nik, mar sza łek
Wiel ko pol ski, zo stał prze wod ni czą -
cym klu czo wej dla KR Ko mi sji Po li -
ty ki Re gio nal nej (CO TER). Je stem
pew na, że no wą siłą napędową dla
dy plo ma cji pol skich miast sta nie się
pol skie prze wod nic two w Unii, któ re
przy pa da na dru gą po ło wę 2011 ro -
ku. 

Mia łam oka zję od wie dzić Pol skę i
po znać m.in. Łódź i War sza wę. Z
wo je wódz twem łódz kim re gion Pie -
mon tu pod pi sał po ro zu mie nie o
współ pra cy, któ re ba zu je na so lid -
nych pod sta wach han dlo wych. Je -
ste śmy tak że part ne ra mi w war tym
3,5 mln eu ro pro jek cie w ra mach In -
ter reg IVc, któ ry do ty czy roz sze rza -
nia za się gu sie ci sze ro ko pa smo wych
w Eu ro pie. Pro szę więc trak to wać
mnie, ja ko praw dzi we go przy ja cie la
pol skich miast i re gio nów.

Komitet Regionów będzie działać odważniej
Oba wiam się, że polityka spójności prze sta ła speł niać swo ją ro lę – mówi
Mer ce des Bres so, prze wod ni czą ca Ko mi te tu Re gio nów, prze wod ni czą ca

władz re gio nu Pie mont w rozmowie z Andrzejem Gniadkowskim

MMeerrcceeddeess  BBrreessssoo
przewodnicząca Komitetu Regionów, przewodnicząca władz regionu Piemont

Mer ce des Bres so uro dzi ła się 12 lip ca 1944 ro ku w San Re mo. Z wy kształ ce nia jest eko no mist -
ką. W la tach 1985-1995 by ła prze wod ni czą cą re gio nu Pie mont oraz mi ni strem re gio nal nym 
ds. pla no wa nia prze strzen ne go i par ków. W la tach 1995-2004 zaj mo wa ła sta no wi sko prze wod -
ni czą cej pro win cji tu ryń skiej oraz w la tach 1998-2004 za sia da ła w Ko mi te cie Re gio nów. W 2004
ro ku zo sta ła po słem do Par la men tu Eu ro pej skie go, ale po ro ku zło ży ła dy mi sję i po now nie zo sta -
ła prze wod ni czą cą re gio nu Pie mont i człon kiem Ko mi te tu Re gio nów. 

Jest jed nym ze spo so bów wspól ne go po dró żo wa nia sa mo cho dem. Ten zor ga ni zo wa ny sys tem
jest umo wą po mię dzy po sia da czem sa mo cho du uży cza ją cym miej sca w sa mo cho dzie (kie row -
cą), a pa sa że rem chęt nym do od by cia po dró ży. Jed ną z głów nych ko rzy ści jest oszczęd ność
kosz tów za prze jazd, a tak że więk szy kom fort po dró żo wa nia, niż w przy pad ku po dró żo wa nia ko -
mu ni ka cja zbio ro wą. Kie row ca uży cza ją cy miej sca w swo im sa mo cho dzie otrzy mu je zwrot czę -
ści kosz tów pa li wa po jaz du. 
Car po oling jest bar dzo po pu lar ną for mą po dró żo wa nia w kra jach za chod nich. W kra jach tych
moż na spo tkać spe cjal nie wy dzie lo ne pa sy dla sa mo cho dów prze wo żą cych co naj mniej 2-3
oso by, tzw. Pa sy HOV (ang.– High Oc cu pan cy Ve hic le).

źródło: www.jedz my ra zem.pk.edu.pl

SŁOWNIK | Car po oling (car – (ang.) sa mo chód, po ol – (ang.) na peł nie nie)
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W Roz po rzą dze niu Mi ni stra Edu ka -
cji Na ro do wej oraz Mi ni stra Pra cy i
Po li ty ki So cjal nej z dnia 12 paź dzier -
ni ka 1993 r., w spra wie za sad i wa -
run ków pod no sze nia kwa li fi ka cji za -
wo do wych i wy kształ ce nia ogól ne go
do ro słych nie ma wprost wy ra żo nych
ogra ni czeń. Jed nak że lo gicz ne jest, że
pra co daw ca bę dzie ra czej za in te re so -
wa ny do kształ ca niem pra cow ni ka w
kie run ku zgod nym z po trze ba mi wy -
ni ka ją cy mi z za kre su po wie rzo nych
pra cow ni ko wi obo wiąz ków bądź po -
trzeb pra co daw cy. Brak jest jed nak
wy raź ne go za strze że nia, zgod nie z
któ rym pra co daw ca nie bę dzie fi nan -
so wał stu diów zde cy do wa nie „nie -
przy dat nych” do pra cy w urzę dzie.

Zgod nie z prze pi sa mi wy żej wska -
za ne go roz po rzą dze nia pra co daw ca
mo że przy znać pra cow ni ko wi, któ -
re go skie ro wał do na uki, do dat ko we
świad cze nia, a w szcze gól no ści:
zwró cić kosz ty prze jaz du, za kwa te -

ro wa nia i wy ży wie nia, na za sa dach
obo wią zu ją cych przy po dró żach
służ bo wych na ob sza rze kra ju, o ile
na uka od by wa się w in nej miej sco -
wo ści niż miej sce za miesz ka nia i
miej sce pra cy, po kryć kosz ty pod -
ręcz ni ków i in nych ma te ria łów szko -
le nio wych, po kryć opła ty za na ukę,
po bie ra ne przez szko łę, udzie lić do -
dat ko we go urlo pu szko le nio we go.

Roz po rzą dze nie wprost sta no wi, że
w przy pad ku po wta rza nia se me stru
(ro ku) na uki, z po wo du nie za do wa -
la ją cych wy ni ków w na uce, za kład
pra cy mo że od mó wić udzie le nia
świad cze nia, o któ rym mo wa w dru -
gim py ta niu, przez okres po wta rza -
nia se me stru (ro ku) na uki. Pra cow -
nik, któ ry otrzy mał od za kła du pra cy
wy żej wy mie nio ne świad cze nia, jest
obo wią za ny, na wnio sek za kła du pra -
cy, do zwro tu kosz tów tych świad -
czeń w czę ści lub ca ło ści, je że li bez
uza sad nio nych przy czyn prze rwie
na ukę w szko le lub jej nie po dej mie. 

Tak, pra co daw ca mo że uza leż nić ta -
kie do fi nan so wa nie od pod pi sa nia
przez pra cow ni ka zo bo wią za nia do
pra cy w urzę dzie po za koń cze niu stu -
diów. Rów nież i w tym przy pad ku brak
jest ogra ni czeń. Pa mię taj my, że w
przy pad ku do fi nan so wa nia, pra co daw -
ca za wie ra z pra cow ni kiem umo wę,
któ rą stro ny mo gą so bie do wol nie

ukształ to wać – zgod nie z za sa dą swo -
bo dy umów. Do dat ko wo roz po rzą dze -
nie wska zu je, że pra cow nik, któ ry
otrzy mał od za kła du pra cy świad cze -
nia, o któ rych mo wa wy żej, i w trak cie
na uki lub po jej ukoń cze niu w ter mi nie
okre ślo nym w umo wie, nie dłuż szym
niż trzy la ta, roz wią że sto su nek pra cy
za wy po wie dze niem lub z któ rym za -
kład roz wią że sto su nek pra cy bez wy -
po wie dze nia z je go wi ny, lub któ re go
sto su nek pra cy wy ga śnie wsku tek po -
rzu ce nia pra cy, jest obo wią za ny do
zwro tu kosz tów po nie sio nych przez
za kład pra cy na je go na ukę. Wy so kość
kwo ty, któ rą pra cow nik mu si zwró cić
jest pro por cjo nal na do cza su pra cy po
ukoń cze niu na uki lub cza su pra cy w
cza sie na uki, chy ba że za kład pra cy od -
stą pi od żą da nia zwro tu kosz tów w
czę ści lub w ca ło ści.

Na le ży przy jąć, że ist nie je ta ka moż -
li wość i nie sta no wi ona dys kry mi na -
cji, al bo wiem staż pra cy jest istot nym
kry te rium, któ re po zwa la na róż ni co -
wa nie sy tu acji pra cow ni ków.

Pra cow nik nie ma obo wiąz ku zwro -
tu kosz tów, o któ rych mo wa wy żej
mi mo roz wią za nia sto sun ku pra cy,
je że li zmia na urzę du zo sta ła by spo -
wo do wa na prze pro wa dze niem się
pra cow ni ka do in nej miej sco wo ści w
związ ku ze zmia ną miej sca za trud -
nie nia mał żon ka lub prze pro wa dze -

niem się pra cow ni ka do in nej miej -
sco wo ści ze wzglę du na za war cie
związ ku mał żeń skie go z oso bą za -
miesz ka łą w tej miej sco wo ści. Jed -
nak że umo wa o do fi nan so wa nie wią -
że te stro ny, któ re ją pod pi sa ły, czy li
do tych cza so wy urząd i pra cow ni ka –
stu den ta, i mo że ro dzić kon se kwen -
cje w po sta ci obo wiąz ku zwro tu do fi -
nan so wa nia z uwa gi na za koń cze nie
sto sun ku pra cy na pod sta wie wy po -
wie dze nia. Za pew ne jest moż li we
po ro zu mie nie mię dzy urzę da mi, acz -
kol wiek za le ży ono po nie kąd od do -
brej wo li. Wąt pli wym na to miast był -
by obo wią zek zwro tu przez dru gi
urząd tych kosz tów, ja kie wy ło żył
pierw szy na do fi nan so wa nie. Ni by
dla cze go no wy pra co daw ca miał by
po no sić ma te rial ne kon se kwen cje in -
dy wi du al nych de cy zji pra cow ni ka.

Urząd mo że zwol nić pra cow ni ka w
trak cie stu diów z po wo du li kwi da cji
sta no wi ska pra cy. Kon se kwen cją bę -
dzie to, że obo wią zek po no sze nia
kosz tów zwią za nych ze stu dia mi
spad nie na stu den ta. W przy pad ku
zwol nie nia pra cow ni ka z po wo du li -
kwi da cji sta no wi ska pra cy, pra co -
daw ca nie bę dzie mógł żą dać zwro tu
do fi nan so wa nia.

Mał go rza ta Le śniak
rad ca praw ny
Cha łas i Wspól ni cy
Kan ce la ria Praw na

Chcesz zadać pytanie
ekspertowi?

Praw ni cy z Kan ce la rii Praw nej Cha łas 
i Wspól ni cy wy ja śnią wąt pli wo ści, 
pod po wie dzą, jak in ter pre to wać prze pi sy. 

redakcja@forumsamorzadowe.pl

?
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Istnieją ogra ni cze nia do ty czą ce
kie run ku stu diów, któ re mo gą

być do fi nan so wa ne z bu dże tu gmi ny.
Czy urząd gmi ny mo że re fun do wać
pra cow ni ko wi wy dzia łu go spo dar ki
ko mu nal nej np. stu dia hi sto rycz ne?

?

Stu dia mo gą być fi nan so wa ne
przez urząd w ca ło ści, czy tyl ko

w czę ści? Od cze go to za le ży?
?

Je śli pra cow nik nie ukoń czy
stu diów (lub po wta rza se -

mestr/rok), to czy po wi nien zwró -
cić kwo tę do fi nan so wa nia?

?

Czy urząd mo że uza leż nić do -
fi nan so wa nie stu diów od pod -

pi sa nia przez pra cow ni ka zo bo wią -
za nia do pra cy w urzę dzie po ich za -
koń cze niu?

?

Czy urząd mo że uza leż nić do fi -
nan so wa nie stu diów od sta żu

pra cy kan dy da ta?
?

Czy pra cow nik sa mo rzą du mo że
zmie nić urząd w trak cie stu -

diów? Czy wtedy dotychczasowy pra -
co daw ca mo że za żą dać zwro tu do fi -
nan so wa nia od pra cow ni ka lub no we -
go pra co daw cy?

?

Jeśli urząd zli kwi duje sta no wi -
sko pra cow ni ka, któ re go wy -

słał na stu dia, to czy pracownik
musi zwrócić dofinansowanie?

?
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Spra wy so cjal ne uczniów za ła twi ośro -
dek po mo cy spo łecz nej. Ra da gmi ny mo że
upo waż nić ośro dek po mo cy spo łecz nej do za -
ła twia nia in dy wi du al nych spraw z za kre su po -
mo cy so cjal nej dla uczniów. Tak wy ni ka z usta -
wy z dnia 22 stycz nia 2010 r. o zmia nie usta wy
o sys te mie oświa ty (Dz. U. Nr 44 poz. 250),
któ ra 6 kwiet nia we szła w ży cie. O przy zna niu
po mo cy so cjal nej dla uczniów de cy du je wójt
(bur mistrz, pre zy dent mia sta). No we la do da ła do
ak tu za pis, zgod nie z któ rym po stę po wa nie w in -
dy wi du al nych spra wach z za kre su po mo cy ma -
te rial nej o cha rak te rze so cjal nym mo że pro wa -
dzić kie row nik ośrod ka po mo cy spo łecz nej. Wy -
star czy upo waż nie nie ra dy gmi ny. 

Kon kurs na dy rek to ra w ge stii wój ta.
Dnia 1 kwiet nia br. Pre zy dent pod pi sał usta wę z

dnia 4 mar ca 2010 r. o zmia nie usta wy o sys -
te mie oświa ty. Akt prze wi du je, że kom pe ten cje
w za kre sie ogła sza nia, prze pro wa dza nia i nad -
zo ro wa nia kon kur su na dy rek to ra pu blicz nej
szko ły i pla ców ki bę dą na le żeć w ca ło ści do
or ga nu wy ko naw cze go jed nost ki sa mo rzą du te -
ry to rial ne go. No we la do ty czy art. 5c pkt 1 usta -
wy o sys te mie oświa ty, okre śla ją ce go kom pe -
ten cje or ga nów sta no wią cych jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go. Za pro po no wa na zmia na
po le ga na wy kre śle niu z je go tre ści ode sła nia
do art. 36a ust. 12, od no szą ce go się do spo -
so bu nad zo ro wa nia po stę po wa nia kon kur so we -
go na dy rek to ra szko ły i pla ców ki pu blicz nej
przez or gan pro wa dzą cy szko łę. W obec nym
sta nie praw nym kom pe ten cje w tym za kre sie
na le żą za rów no do ra dy gmi ny, ra dy po wia tu i
sej mi ku wo je wódz twa (art. 5c pkt 1), jak i do

wój ta, bur mi strza, pre zy den ta mia sta, za rzą du
po wia tu i za rzą du wo je wódz twa (art. 5c pkt 2).
Ta ka dwu to ro wość zo sta ła wpro wa dzo na na
mo cy no we li za cji z 19 mar ca 2009 r. Wcze -
śniej upraw nie nia te le ża ły je dy nie w ge stii or -
ga nów wy ko naw czych.  

Wię cej szko leń dla ochra nia ją cych im -
pre zy ma so we. Ra da Mi ni strów przy ję ła pro -
jekt roz po rzą dze nia z 20 mar ca w spra wie wy -
mo gów, ja kie po win ni speł niać kie row nik do
spraw bez pie czeń stwa, służ by po rząd ko we i
służ by in for ma cyj ne, przed ło żo ne przez mi ni -
stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji.
Szko le nia bę dą prze pro wa dza ne przez pla ców -
ki oświa to we przy go to wu ją ce do wy ko ny wa nia
za dań pra cow ni ka ochro ny osób i mie nia, a
tak że szko ły wyż sze po sia da ją ce kie ru nek bez -

pie czeń stwo we wnętrz ne. Po nad to w roz po rzą -
dze niu do pre cy zo wa no za kres szko le nia dla
każ de go z ro dza jów służb po rząd ko wych,
uwzględ nia jąc – nie ist nie ją ce obec nie –
służ by in for ma cyj ne. Okre ślo no szcze gó ło we
wa run ki i spo so by dzia ła nia służb po rząd ko -
wych, ja kie po win ny być speł nio ne pod czas
spraw dza nia upraw nień osób chcą cych
uczest ni czyć w im pre zie ma so wej, tech ni kę
ich le gi ty mo wa nia oraz prze glą da nia za war to -
ści ba ga ży i odzie ży. Zde fi nio wa no po nad to
spo so by za cho wa nia służb wo bec osób za kłó -
ca ją cych prze bieg im pre zy. Zgod nie z prze pi -
sa mi roz po rzą dze nia, służ by po rząd ko we lub
in for ma cyj ne bę dą upraw nio ne do we zwa nia
oso by uczest ni czą cej w im pre zie ma so wej do
oka za nia za war to ści ba ga żu czy spraw dze nia
jej odzie ży. 

PRAWO
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– To pięk ny sport. Szum po wie trza
opły wa ją ce go szy bo wiec, prze pięk ne
wi do ki, ist na har mo nia czło wie ka,
na tu ry i tech ni ki – tak o swo jej naj -
więk szej pa sji mó wi Ra do sław To -
rzyń ski, pre zy dent Ostro wa Wiel ko -
pol skie go. Sa mo rzą do wiec po za lo ta -
mi szy bow cem in te re su je się rów nież
ar chi tek tu rą, nar ciar stwem i mu zy ką.
Jak mó wią je go bli scy współ pra cow -
ni cy – jest po zy tyw nie za krę co ny na
punk cie wie lu dys cy plin, a swo imi
pa sja mi z po wo dze niem mógł by ob -
da rzyć nie jed ną jesz cze oso bę.

Pil ny uczeń
La ta nie na szy bow cach już od

dzie ciń stwa by ło wiel kim ma rze -
niem Ra do sła wa To rzyń skie go i cho -
ciaż speł ni ło się do pie ro po 25 la -
tach sa mo rzą do wiec za pew nia, że
war to by ło cze kać na tę chwi lę. Jak
każ dy eks tre mal ny sport, tak i ten
wy ma ga od za wod ni ka nie tyl ko pre -
dys po zy cji zdro wot nych, przy go to -
wa nia teo re tycz ne go i prak tycz ne go,
ale rów nież nie la da od wa gi. Pre zy -
dent Ostro wa Wiel ko pol skie go lu bi
ta kie wy zwa nia. Pod czas prób bi cia
re kor du w sko kach gru po wych Big
Way Camp 2009 w Mi chał ko wie pod
Ostro wem Wiel ko pol skim wy ko nał
tan de mo wy skok spa do chro no wy z
wy so ko ści czte rech ki lo me trów i
obec nie jest też praw do po dob nie je -
dy nym „szy bow co wym” pre zy den -
tem mia sta w kra ju. 

– To pil ny i bar dzo sku pio ny uczeń
– mó wi o Ra do sła wie To rzyń skim
Wi told Si tarz, je go in struk tor szy -
bow co wy z Ae ro klu bu Ostrow skie -
go. – Do dat ko wo po sia da pre dys po -

zy cje do upra wia nia te go ro dza ju
spor tu. Umie uważ nie słu chać dru -
gie go czło wie ka, jest cier pli wy i
zdol ny do sys te ma tycz nej pra cy nad
wła sną oso bą – do da je. 

Dla Ra do sła wa To rzyń skie go ak -
tyw ność spor to wa to do sko na ła for -
ma od po czyn ku, od skocz nia od co -
dzien nych obo wiąz ków, ale też je den
z pod sta wo wych ele men tów zdro we -
go try bu ży cia, ja ki sta ra się pro wa -
dzić. Pre zy dent nie tyl ko od da je się
licz nym spor tom. Jest też zwo len ni -
kiem roz po wszech nia nia idei spor to -
wej wśród Ostro wian i m.in. z te go
też po wo du chęt nie bie rze czyn ny
udział w lo kal nych wy da rze niach
spor to wych, ta kich jak ostrow ski
pół ma ra ton „Po wi ta nie Wio sny”, czy
w im pre zie pod na zwą „Igrzy ska
Przed szko la ków”, skie ro wa nej do
naj młod szych miesz kań ców mia sta,
or ga ni zo wa nej w Ostro wie Wiel ko -
pol skim re gu lar nie od kil ku już lat.

Z za mi ło wa nia mu zyk
Mu zy ka to jed na z pa sji Ra do sła wa

To rzyń skie go, któ ra to wa rzy szy sa -
mo rzą dow co wi nie mal od za wsze.
Cho ciaż nie pod no si po zio mu ad re -
na li ny, jak lo ty szy bow cem, czy sko -
ki spa do chro no we, to i tak do star cza
praw dzi wej ra do ści. 

– Mu zy ka za wsze by ła waż na i
obec na w mo im do mu. Tak by ło, kie -
dy by łem ma łym chłop cem i tak jest
dzi siaj – mó wi. – Kie dyś to ja akom -
pa nio wa łem do wspól ne go śpie wa -
nia. Dziś to do me na mo ich dzie ci –
do da je. To wła śnie ro dzin ne mu zy -
ko wa nie spra wia Ra do sła wo wi To -
rzyń skie mu naj więk szą przy jem -

ność. Mó wiąc o mu zycz nych pa sjach
pre zy den ta war to też wspo mnieć o
je go zdol no ściach kom po zy tor skich.
Sa mo rzą do wiec na pi sał kil ka dzie siąt
kom po zy cji mu zycz nych, a nie któ re
z nich zy ska ły roz głos, jak np. mu zy -
ka do utwo ru „Po zdro wie nie dla
Ostro wa”, któ ra zna la zła się na pły -
cie Chó ru Na uczy ciel skie go kie ro -
wa ne go przez Ja na Woj tasz ka. Pre zy -
dent przy zna je, że nie ogra ni cza się
do jed ne go sty lu, czy gro na wy ko -
naw ców. Lu bi róż ne ga tun ki mu zy ki.
Ja ko kil ku let ni chło piec uczył się gry
na akor de onie i grał też na pia ni nie.
Ja ko na sto la tek grał na trąb ce w
Mło dzie żo wej Or kie strze Dę tej Ze -
spo łu Szkół Tech nicz nych w Ostro -
wie Wiel ko pol skim. 

Na nar ty do Biał ki 
In nym za in te re so wa niem pre zy -

den ta, któ re po dzie la je go ca ła ro -
dzi na, jest jaz da na nar tach. 

– To wspa nia ły sport i świet ny re laks
dla nas wszyst kich – mó wi sa mo rzą -
do wiec. Biał ka Ta trzań ska to ulu bio ne
miej sce zi mo we go wy po czyn ku ro dzi -
ny To rzyń skich. Pre zy dent nie ko rzy -
sta z usług biur tu ry stycz nych, po dró -
żu je wła snym sa mo cho dem. Przez in -
ter net usta la tra sę po dró ży, wy szu ku -
je ho te le i atrak cje tu ry stycz ne. Żad ne
z je go za in te re so wań, o czym za pew -
nia, nie prze szka dza mu w co dzien -
nym, rze tel nym wy peł nia niu obo wiąz -

ków służ bo wych. Prze ciw nie, jak mó -
wi, je go po za za wo do we pa sje, do -
słow nie i w prze no śni, do da ją mu
skrzy deł, są źró dłem je go we wnętrz -
nej si ły i spo ko ju, i naj zwy czaj niej w
świe cie po zwa la ją na po zby cie się
stre su, któ ry jest nie od łącz nym ele -
men tem pra cy każ de go sa mo rzą dow -
ca. Pre zy dent wie też, że sport to nie
tyl ko przy jem ność, ale też szko ła cha -
rak te ru. Ak tyw ność fi zycz ną po le ca
wszyst kim, szcze gól nie in nym sa mo -
rzą dow com. Ma rzy mu się, aby idee i
za sa dy spor to we wy ko rzy sty wa ne by -
ły rów nież na po lu sa mo rzą do wym.

Kre atyw ny sa mo rzą do wiec
Ra do sław To rzyń ski pra cę w sa mo -

rzą dzie roz po czął kil ka na ście lat te -
mu. Od 2006 ro ku jest pre zy den tem
Ostro wa Wiel ko pol skie go. Za swo je
naj więk sze osią gnię cie uwa ża wdro -
że nie au tor skich pro gra mów miesz -
ka nio wych: „dla za rad nych: i „dla
sys te ma tycz nych”. Do paź dzier ni ka
za sób miesz ka nio wy „dla sys te ma -
tycz nych” li czyć ma 53 miesz ka nia,
„dla za rad nych” 13 miesz kań. Tyl ko
w ostat nim ro ku w Ostro wie Wiel -
ko pol skim otwar te zo sta ło bo iska
przy Gim na zjum nr 4 i przy Szko le
Pod sta wo wej nr 4, a w ra mach w ra -
mach pro gra mu „Or lik” wy bu do wa -
ne zo sta ły trzy kom plek sy bo isk. Mi -
nio ny rok upły nął dla mia sta rów -
nież pod zna kiem in we sty cji dro go -
wych. Roz po czął się też wy kup te re -
nów pod wy dłu że nie ra my ko mu ni -
ka cyj nej Ostro wa. 

Ka ro li na Fel ner
k.fel ner@fo rum sa mo rza do we.pl

Pozytywnie zakręcony na punkcie latania

La ta nie na szy bow cach już od dzie ciń stwa by ło wiel kim ma rze niem Ra do sła wa To rzyń skie go

Pre zy dent Ostro wa Wiel ko pol skie go Ra do sław To rzyń ski mi mo licz nych obo wiąz ków 
sa mo rzą do wych znaj du je czas na re ali za cję swo ich ma rzeń i po za za wo do wych za in te re so wań. 
Nie któ re z hob by sa mo rzą dow ca po dzie la też je go ro dzi na.

Wiek: 41
Wy kształ ce nie: wyż sze
Uczel nia: Po li tech ni ka Po znań ska
Wy dział: Ar chi tek tu ry, Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do wi ska 
Rok ukoń cze nia: 1994 rok (z wy ni kiem do brym) 
Pierw sza pra ca: 1993-1994 – Pro wa dze nie wła snej dzia łal no ści (jesz cze w cza sie 
stu diów) fir ma „Ar chiArt” zaj mu ją ca się re kla mą wi zu al ną
Ko lej ne za ję cia: 1994-1995 – Młod szy re fe rent w Wy dzia le Ar chi tek tu ry i Urba ni sty ki
Urzę du Miej skie go w Ostro wie Wiel ko pol skim, 1995-1996 – Kie row nik Re fe ra tu Ar chi tek -
tu ry i Urba ni sty ki w Wy dzia le Roz wo ju Mia sta UM w Ostro wie Wiel ko pol skim, 1996-1998
– Ar chi tekt Miej ski Ostro wa Wiel ko pol skie go, 1998 – Współ pra cow nik prof. Mar ka Szew -
czy ka – przy przy go to wa niu m. in. opra co wa nia pt. ,,Pro ce du ry Spo rzą dza nia Miej sco wych
Pla nów Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go” dla Wiel ko pol skie go Ośrod ka Kształ ce nia 
i Stu diów Sa mo rzą do wych, 1998-2000 – Kon sul tant d/s pla no wa nia prze strzen ne go Lo cal
Go vern ment Part ner ship Pro gram dla Uni ted Sta tes Agen cy of In ter na tio nal De ve lop ment,
1998-2006 – wła ści ciel pra cow ni pro jek to wej
Ro dzi na: żo na Iwo na, mgr geo gra fii. Dzie ci: Pa weł (15 l.), Mi chał (9 l.), Mar ta (5 l.)
Hob by: mu zy ko wa nie, nar ciar stwo, szy bow nic two
Je stem sa mo rzą dow cem od: 1994 ro ku
Je stem pre zy den tem od: 2006 ro ku
Wy nik w ostat nich wy bo rach: 55,67 proc. (II tu ra)
Mo je naj więk sze osią gnie cie w dzie dzi nie sa mo rząd no ści: wdro że nie au tor skich 
pro gra mów miesz ka nio wych w Ostro wie Wiel ko pol skim

CV | Radosław Torzyński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
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Tak na praw dę nie spo sób nie być
wój tem przez ca łą do bę. Wy ni ka to
stąd, że miesz kam od 36 lat w Gmi -

nie Dra gacz i do brze znam miesz -
kań ców, a ich pro ble my są mo imi
pro ble ma mi.

Dbam bar dzo o to, abym nie miał
wol ne go cza su. Od dłuż sze go cza su
za kła dam  wła sny park i pa sjo nu ję
się sztu ką urzą dza nia ogro dów, zie -
leń ców. Te mu po świę cam du żo cza -
su wol ne go. Od 37 lat je stem my śli -
wym. Sta ram się też te go nie za nie -
dby wać i w okre sie po lo wań je stem
bar dzo ak tyw nym my śli wym.

W wol ne dni i przy do brej po go dzie

jeż dżę du żo ro we rem i tra sa 70 – 80
km to nor ma – po dzi wiam przy ro dę,
przy glą dam się jak urzą dza ne są
ogro dy – te zwy kłe na wsi. Za wsze
coś zaczerpnę dla sie bie. Każ dą oka -
zję wy ko rzy stu ję, aby zwie dzać. 

Kil ka lat by łem w USA. Zwie dzi -
łem te re ny od Ala ski, ca łe za chod nie
wy brze że, Nia ga rę, Mek syk, Pe ru.
Miesz ka łem na sta łe w No wym Jor -
ku. Du że wra że nie zro bił na mnie
Bor holm. Szu kam moż li wo ści wy -
jaz du na Fi li pi ny.

GGddyy  nniiee  jjeesstteemm  wwóójjtteemm......

Pre zy dent bli sko stu ty sięcz ne go
Słup ska nie ma wie le cza su na od -
po czy nek. Pra ca sa mo rzą dow ca wy -
peł nia mi kil ka na ście go dzin dzien -
nie, od po nie dział ku do piąt ku oraz
bar dzo czę sto w week en dy. 

Czas, w któ rym nikt ni cze go ode
mnie nie chce, nie dzwo ni ża den
te le fon, nie mu szę się z ni kim spo -
ty kać i w ogó le nic mi nie wi si nad
gło wą, to rzad ko speł nia ne ma rze -
nie. Tym nie mniej zda rza się i wte -

dy za szy wam się na wsi, w Łu pa -
wie, w mo im do mu, wzo ro wa nym
na dwor ku szla chec kim, z do brą
książ ką w dło ni. To jest mój azyl
od co dzien ne go wrze nia rze czy wi -
sto ści. Sam dom tchnie spo ko jem,
ci szą i prze wi dy wal ną sta bil no -
ścią, a do te go oto czo ny jest prze -
pięk nym, kil ku set let nim par kiem
po ło żo nym nad rze ką Łu pa wą.
Czę sto po nim spa ce ru ję, od ry wa -
jąc się od skraj nie róż nych pro ble -
mów, któ re mu si roz wią zy wać pre -
zy dent mia sta. 

Ko cham szum wie ko wych lip, ro -
sną cych przy do mu, sta rą ale ję gra -
bo wą i mo no ton ny, ko ją cy szmer
Łu pa wy, któ rej ko ry to two rzy tam
nie zwy kle uro kli we za ko le. 

Sta ram się tak że spę dzać jak naj -
wię cej cza su z ro dzi ną, w tym z naj -
więk szą mi ło ścią mo je go ży cia, uko -
cha ną wnucz ką, ośmio let nią Olą. Jej
to wa rzy stwo, bez wzglę du na miej -
sce, w któ rym je ste śmy, to naj lep szy
bal sam na mo je czę sto roz ko ła ta ne
ser ce.

MMoo  jjee uulluu  bbiioo  nnee  mmiieejj  ssccee...... KKwweessttiioonnaarriiuusszz

Po cho dzę z: Dziw no wa, przy ja znej
nad mor skiej miej sco wo ści

Wiek: mam 61 lat

Wy kształ ce nie: wyż sze – bi blio te karz

Mo ja ro dzi na to: mąż Woj ciech, cór -
ka Mał go sia, syn Woj tek oraz nasz
ulu bie niec – pies Odi

W lu dziach ce nię: naj bar dziej ce nię
w lu dziach uczci wość, otwar tość i
bez in te re sow ną chęć nie sie nia po -
mo cy in nym

Naj bar dziej nie lu bię: bez myśl no ści,
pro stac kie go za cho wa nia, urzęd ni -
czej bu fo na dy i je sien nej sza ru gi

Ja kim je stem sze fem: wy ma ga ją cym,
ale jed no cze śnie wy ro zu mia łym

Mo je miej sce na wy po czy nek: dział -
ka i Ko tli na Kłodz ka

Mój ży cio wy suk ces: wspa nia ła ro dzi -
na i osią gnię cia w pra cy sa mo rzą do wej

Naj więk sze ma rze nie: aby gmi na
Dziw nów do cze ka ła się do bre go go -
spo da rza 

Książ ka/film, do któ rych za wsze wra -
cam: „Wład ca Pier ście ni” JRR Tol kien
oraz „Świat Dys ku” T. Prat chett

Mój au to ry tet: Ma hat ma Gan dhi, ze
wzglę du na bez względ ne nie sie nie
po mo cy po trze bu ją cym i otwar tość
do lu dzi i ich spraw

Mot to ży cio we: ile da jesz z sie bie –
ty le otrzy mu jesz, a naj więk sza ra -
dość to nieść sku tecz ną po moc po -
trze bu ją cym

Naj więk szy wy na la zek ludz ko ści:
ko ło oraz … po zo sta łe 3 + ka ro se ria

Do bry sa mo rzą do wiec to: oso ba,
dla któ rej roz wój gmi ny i do bro jej
miesz kań ców jest naj waż niej sze,
po sia da ją ca wie dzę (zna jo mość
ustaw i pro ce dur nie tyl ko sa mo rzą -
do wych) i wo lę dzia ła nia na rzecz
spo łecz no ści lo kal nej

Gdy bym nie była tym, kim je stem,
była bym: astro fi zy kiem lub praw ni -
kiem kon sty tu cjo na li stą

Wan da Gam rat
rad na ra dy
miej skiej 
w Dziw no wie
woj. za chod nio -
po mor skie

Naj cie kaw szy klient... 
Praw dę mó wiąc to wszy scy są na

swój spo sób cie ka wi. Opo wiem o
zda rze niu, któ re za sko czy ło mnie.
Spo tka nie z pew ną star szą pa nią by -
ło dla mnie bar dzo cie ka we.

Otóż w każ dy po nie dzia łek przyj -
mu ję in te re san tów w róż nych spra -
wach. Pa ni ta ocze ki wa ła na spo tka -
nie ze mną dość dłu go, bo in te re san -
tów w tym dniu by ło spo ro. Kie dy

we szła do mo je go ga bi ne tu ocze ki -
wa łem ja sno spre cy zo wa ne go py ta -
nia czy okre śle nia w ja kiej spra wie
przy szła. In te re sant ka za czę ła roz -
mo wę od hi sto rii swo jej ro dzi ny opo -
wia da jąc o so bie, mę żu, dzie ciach,
wnucz kach, o tym czym się zajmują,
ja kie ma ją pla ny. Kie dy roz mo wa
znacz nie, ale to znacz nie się prze -
dłu ży ła za da łem py ta nie w czym
wła śnie mo gę po móc, na co usły sza -
łem od po wiedz, że ona to wła śnie
chcia ła tyl ko opo wie dzieć o so bie bo
jest miesz kan ką tej gmi ny.

Naj nud niej sze za ję cie w pra cy...
Je stem czło wie kiem ru chu, więc

każ de za ję cie za trzy mu ją ce mnie na
fo te lu na dłuż szą chwi le jest dla
mnie nud ne. Te nud ne chwi le zda -
rza ją się co ro ku w okre sie zi mo wym

na prze ło mie mie sią ca stycz nia, lu ty.
Jest to okres na li cze nia po dat ków
koń czą cy się wy da niem de cy zji okre -
śla ją cej ich war tość, któ rą na le ży
pod pi sać. Po nie waż w urzę dzie de -
cy zje te pod pi su ją ja, to naj nud niej -
sze za ję cie, ale z dru giej stro ny nie -
zbęd ne do funk cjo no wa nia gmi ny.

Naj waż niej szy dzień w ro ku...
Naj waż niej szym dniem dla mnie

jest pierw szy dzień Świąt Bo że go
Na ro dze nia. Świę ta te z ra cji swo je -
go zna cze nia są dla mnie naj waż -
niej sze, a szcze gól ne go cha rak te ru
do da je im jesz cze przy pa da ją ca na
ich pierw szy dzień rocz ni ca mo je go
ślu bu. Świą tecz ny na strój łą czy się
za wsze z ob cho da mi rocz ni cy te go
naj waż niej sze go w mo im ży ciu wy -
da rze nia.

33  ppyyttaanniiaa  ddoo……
Bro ni sław 
Wę glew ski
wójt gmi ny 
Bu czek 
woj. łódz kie

An drzej Lo renc
wójt gmi ny
Dra gacz 

Ma ciej 
Ko by liń ski 
pre zy dent 
Słup ska 
woj. po mor skie
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Pra ce re sor tów zdro wia oraz
pra cy i po li ty ki spo łecz nej,
szu ka ją cych no wych roz wią -
zań do zwięk sza ją cych się po -
trzeb opie ki spo łecz nej i za -
kre su po mo cy, co raz czę ściej
wcho dzą w kon flikt z sa mo -
rzą da mi. Po wia ty alar mu ją, iż
po 1 stycz nia 2011 ro ku trze -
ba bę dzie za mknąć po nad 200
do mów po mo cy spo łecz nej.
Cho dzi o to, że nie wszyst kie
sa mo rzą dy po wia to we bę dą w

sta nie do sto so wać stan dar dy
usług w DPS do wy ma gań
okre ślo nych w prze pi sach po -
mo cy spo łecz nej. Od daw na
wnio sku ją o prze su nię cie ter -
mi nu obo wiąz ku osią gnię cia
stan dar dów świad czo nych
usług w DPS -ach. Zgod nie z
usta wą o po mo cy spo łecz nej,
ter min osią gnię cia stan dar -
dów przez do my po mo cy spo -
łecz nej upły wa z koń cem
2010 ro ku. Sta ro sto wie ape lu -
ją do Mi ni ster stwa Pra cy i Po -
li ty ki Spo łecz nej, aby wy dłu -
żyć ten ter min, co naj mniej do
koń ca 2012 ro ku. 

Od po cząt ku wia do mo by ło,
że sa mo rzą dy sa me nie bę dą
w sta nie unieść cię ża ru fi nan -

so we go te go przed się wzię cia,
jed nak że re sort po mo cy spo -
łecz nej, w 2009 ro ku za nie -
chał re ali za cję prac le gi sla cyj -
nych, prze wi du ją cych wy dłu -
że nie okre su na do sto so wa nie
stan dar dów, tłu ma cząc to
mię dzy in ny mi tym, że „by ło -
by to krzyw dzą ce dla tych sa -
mo rzą dów, któ re w tro sce o
do bro swo ich miesz kań ców,
sko rzy sta ły z kre dy tów ko -
mer cyj nych, aby do koń czyć w
wy ma ga nym usta wo wo ter -
mi nie pro gra my na praw cze”.
Prze cież nie wszyst kie sa mo -
rzą dy ma ją moż li wość za cią -
gnię cia kre dy tów na sfi nan so -
wa nie in we sty cji bu dow la -
nych w do mach po mo cy spo -

łecz nej. Jest to, zda niem wie -
lu po wia tów, lek ce wa że nie
przez re sort pra cy i po li ty ki
spo łecz nej pro ble mu bra ku
moż li wo ści do sto so wa nia do -
mów po mo cy spo łecz nej do
wy zna czo nych stan dar dów.
Ozna cza to nie uwzględ nie nie
re aliów eko no micz nych, w ja -
kich ostat nio zna la zło się
pań stwo i sa mo rzą dy te ry to -
rial ne. Bio rąc pod uwa gę co -
raz więk sze za po trze bo wa nie
spo łecz ne na ośrod ki dzien -
ne go po by tu i sta rze nie się
spo łe czeń stwa, po li ty ka re -
sor tu wy da je się być ma ło
zro zu mia ła. 

Jan Po nu lak
jan po nu lak@wp.eu

SSttaann  ddaarr  ddyy  ppoo  ttrrzzeebb  ssppoo  łłeecczz  nnyycchh

By ły spo ry w Sej mie i pro -
te sty pod Sej mem, wi dzie li -
śmy to w te le wi zji. Ale niech
nas nie zwie dzie obec na ci -
sza. Sej mo wa Ko mi sja Po li -
ty ki Spo łecz nej i Ro dzi ny
kon ty nu uje pra ce nad kon -
tro wer syj nym pro jek tem no -
we li za cji usta wy o prze ciw -
dzia ła niu prze mo cy w ro dzi -
nie. Pro jekt m.in. za kła da
„zde cy do wa ną wal kę ze zja -
wi skiem prze mo cy w ro dzi -
nie po przez roz wój pro fi lak -
ty ki, ja ko for my dzia łań za -
po bie ga ją cych zja wi sku,

sku tecz ną ochro nę ofiar
prze mo cy, w tym w szcze gól -
no ści dzie ci, stwo rze nie me -
cha ni zmów uła twia ją cych
izo la cję spraw ców od ofiar”.
Ce le szczyt ne, ale kto ma to
ro bić? Oczy wi ście gmi ny!

Po sło wie przed ko lej ny mi
wy bo ra mi prze ści ga ją się w
po my słach, ale czar ną ro bo tę
ma ją wy ko nać ośrod ki po -
mo cy spo łecz nej. Jak tak da -
lej pój dzie, trze ba bę dzie
zmie nić im na zwę. Bo czy
we dług pier wot nych za ło żeń,
OPS miał zaj mo wać się ści -
ga niem dłuż ni ków ali men ta -
cyj nych i od bie ra niem dzie ci
ro dzi com z pro ble ma mi al ko -
ho lo wy mi? To za da nia wy -
raź nie po li cyj ne! Pa mię taj -
my, że OPS to nie służ ba
mun du ro wa, dys po zy cyj na

przez 24 go dzi ny na do bę ze
środ ka mi łącz no ści i trans -
por tu. Je den pra cow nik so -
cjal ny ma pod opie ką na wet
200 ro dzin! Nie daw no Ko mi -
sja Sej mo wa przy ję ła po -
praw ki w Kpc za kła da ją ce,
że je że li umiesz cze nie dziec -
ka w ro dzi nie za stęp czej lub
pla ców ce opie kuń czo -wy -
cho waw czej na stą pi ło w tym
no wym try bie, sąd nie -
zwłocz nie (nie póź niej niż w
cią gu 24 go dzin) wy da je
orze cze nie o po zo sta wie niu
dziec ka w no wym do raź nym
miej scu lub o po wro cie
dziec ka do ro dzi ny. A kto od -
po wie za bez pie czeń stwo
dziec ka po ode bra niu go ro -
dzi com?

Tra gicz ne wy da rze nia ostat -
nie go mie sią ca, do bit nie po -

twier dza ją mo je oba wy. 
W dru giej po ło wie mar ca zgi -
nął pra cow nik so cjal ny we -
zwa ny do in ter wen cji w ro -
dzi nie, a kil ka dni póź niej
pod pa lo no po li cjan ta ochra -
nia ją ce go ko mor ni ka są do -
we go w cza sie pra cy...

Po sło wie często upra wia ją
swo ją twór czość, nie zda jąc
so bie spra wy z kon se kwen -
cji swo ich de cy zji. Bra ku je
spój no ści w po li ty ce spo -
łecz nej pań stwa. W tej dzie -
dzi nie trwa se ria ko lej nych
cząst ko wych i nie tra fio nych
po my słów po sel skich i mi ni -
ste rial nych urzęd ni ków z
MPiPS. Nie mo że my się te -
mu bez czyn nie przy glą dać.

Cze sław To ma lik 
pre zes Za rzą du Związ ku
Gmin Ślą ska Opol skie go

BBuu  rrzzaa  pprrzzyy  ccii  cchhłłaa,,  aallee  pprroo  bblleemm  nnaa  rraa  ssttaa  

My tu so bie ro bi li śmy
Śmin gu sa Dyn gu sa, a w Sli -
te na wschod nim wy brze żu
szwedz kiej Go tlan dii za ła -
do wa no w po nie dzia łek ru ry
na sta tek, któ ry do star czy je
na pły wa ją cą plat for mę za -
cu mo wa ną na środ ku Bał ty -
ku, z któ rej roz pocz nie się
ukła da nie Nord Stre am.

Cie ka wy je stem co ro bią

te raz ci wszy scy ana li ty cy,
tak że z ABW, któ rzy utrzy -
my wa li, że za wszel ką ce nę
na le ży do tej bu do wy nie do -
pu ścić i, a co waż niej sze, że
moż na ten cel osią gnąć?
Pew nie świę tu ją.

Re ali za cja in we sty cji od by -
wa się przy po mo cy pię ciu
bał tyc kich por tów. W
szwedz kiej stre fie eko no -
micz nej Nord Stre am ko rzy -
sta z por tów w Karls kro nie
oraz wła śnie w Sli te. Wła dze
sa mo rzą do we Go tlan dii li -
czą, że bu do wa ga zo cią gu
przy czy ni się do oży wie nia
go spo dar cze go nie wiel kie go

Sli te. Szko da, że ja kiś pol ski
por cik nie mo że sko rzy stać
na tej in we sty cji. Pew nie z
te go sa me go po wo du, dla
któ re go na por ta lu WNP
czło nek Ze spo łu ds. Bez pie -
czeń stwa Ener ge tycz ne go w
Kan ce la rii Pre zy den ta RP,
kry ty ku je rząd Pa na Pre mie -
ra Tu ska, że nic nie ro bi w
spra wie Bal tic Pi pe, czy li ga -
zo cią gu z Da ni do Pol ski.
„Od 2007 r. w spra wie pro -
jek tu Bal tic Pi pe nie uczy -
nio no prak tycz nie nic. Ga zo -
ciąg ten miał być zgod nie z
har mo no gra mem z 2007 r.
od da ny do użyt ku w tym ro -

ku” – twier dzi przed sta wi ciel
Kan ce la rii Pre zy den ta. Już
chcia łem wy ra zić zdu mie nie,
ale się zo rien to wa łem, że to
1 kwiet nia opu bli ko wa li,
więc się do brze uśmia łem.

Choć do za go rza łych zwo -
len ni ków rzą du Pa na Pre -
mie ra Tu ska to mnie trud no
za li czyć, to tak jak prze wi -
dy wa łem, dzię ki te mu, że
PiS prze gra ło wy bo ry w
2007 ro ku ma te raz na ko go
zrzu cić nie po wo dze nie za
nie zre ali zo wa nie pro jek tu –
choć by w pri ma apri lis. 

Ro bert Gwiaz dow ski
www.blog.gwiaz dow ski.pl

RRuu  sszzyy  łłaa  bbuu  ddoo  wwaa  NNoorrdd  SSttrree  aamm
16-19.04.2010, Re da

XIII Mi strzo stwa Pra cow ni ków Sa -
mo rzą do wych w Pił ce Siat ko wej,
MOK SIR Re da 

18-19.04.2010, Abu Dha bi
Tar gi In we sty cyj ne Ci ty sca pe Abu
Dha bi 2010, IIR Mid dle East 

21-22.04.2010, War sza wa
IV Fe sti wal Pro mo cji Miast i Re -
gio nów, Stro er 

19-22.05.2010, Świd ni ca
Ogól no pol ski Kon gres Re gio nów,
Urząd Miej ski w Świd ni cy i Axel
Sprin ger Pol ska

27-28.04.2010, War sza wa
Dwo rzec ko le jo wy. Zin te gro wa ne
funk cje dwor ca a efek tyw ne 
za rzą dza nie nie ru cho mo ścią,
MGG Con fe ren ces 

27-28.04.2010, War sza wa
Fo rum Ener ge ty ki Ją dro wej. 
Nuc le ar Po wer Po land 2010, 
Top Con sul ting Con fe ren ces 
& Tra inings SA 

20.05.2010, Wro cław
Kon fe ren cja Bu dow le uży tecz no ści
pu blicz nej, za byt ki i obiek ty sa -
kral ne ja ko ele ment toż sa mo ści i
wi ze run ku miast, gmin i re gio nów

03-05.06.2010, Kra śnik
Kon fe ren cja Pu blic Re la tions,
Urząd Mia sta Kra śni ka, www.kra -
snik.pl 

26-28.06.2010, No wa Sól
Spo tka nie bur mi strzów miast
part ner skich w ra mach Eu ro pej -
skie go Związ ku Miast

10-12.09.2010, Za brze
VI Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja
Na uko wo -Prak tycz na „Wy ko rzy -
sta nie po ten cja łu dzie dzic twa
prze my sło we go dla pro mo cji tu -
ry stycz nej gmin i re gio nów”

16.09.2010, Wro cław
Im pre zy spor to we i kul tu ral ne,
czy li jak efek tyw nie kre ować wy -
da rze nia ogól no pol skie i mię dzy -
na ro do we re ali zo wa ne przez mia -
sta, gmi ny i re gio ny

20-21.09.2010, War sza wa
XI Kon gres Związ ku Gmin Wiej -
skich, Zwią zek Gmin Wiej skich
RP, www.zgwrp.org.pl

04-06.10.2010, Mo na chium
Expo Re al 2009, 12. Mię dzy na ro -
do we Tar gi Nie ru cho mo ści In we -
sty cyj nych, www.expo re al.ne
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Ob cho dzo ny od 100 lat
Dzień Ko biet świę to wa no
jak co ro ku tak że wśród sa -
mo rzą dow ców.

Z tej oka zji Lech Skar biń -
ski, wójt gmi ny Ino wro cław

(woj. ku jaw sko -po mor skie)
zor ga ni zo wał oko licz no -
ścio we spo tka nie z pra cow -
nicz ka mi Urzę du Gmi ny,
Urzę du Sta nu Cy wil ne go,
Gmin ne go Ze spo łu Eko no -
micz no-Ad mi ni stra cyj ne go
Szkół Gmin ne go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej oraz
Gmin ne go Za kła du Ko mu -
nal ne go. Go spo darz gmi ny
za ak cen to wał ro lę ko bie ty
w ży ciu za wo do wym, spo -
łecz nym oraz ro dzin nym, a
na stęp nie ob da ro wał
wszyst kie pa nie czer wo ny -
mi ró ża mi. 

Adam Paw lic ki, wło darz
Ja ro ci na (woj. wiel ko pol -
skie) w związ ku z 100 edy -

cją Mię dzy na ro do we go
Dnia Ko biet roz da wał
kwia ty na po tka nym na ryn -
ku pa niom. Zgod nie z ju bi -
le uszem bur mistrz cze kał
na ja ro ci nian ki z pę kiem
stu róż.

Te go sa me go dnia Ta de usz
Fe renc, pre zy dent Rze szo wa
(woj. pod kar pac kie) od wie -
dził dwie naj star sze miesz -
kan ki osie dla Przy by szów ka
i z oka zji Dnia Ko biet wrę -
czył obu pa niom kwia ty
oraz zło żył ży cze nia. (rp)

Mię dzy na ro do wy Dzień Ko biet, 
8 mar ca 2010, Ino wro cław, 
Ja ro cin, Rze szów

Szczyrk (woj. ślą skie) już
po raz ósmy go ścił uczest ni -
ków sa mo rzą do wych mi -
strzostw Pol ski w nar ciar -
stwie al pej skim. W tym ro ku
do za wo dów zgło si ło się 64
uczest ni ków, któ rzy wy star -
to wa li w zjeź dzie in dy wi du -
al nym i ro dzin nym. Im pre za
od by wa ła się w gó ral skiej at -
mos fe rze, w ra mach opła ty
star to wej or ga ni za to rzy przy -
go to wa li dla każ de go uczest -
ni ka m.in. kar net na wy ciąg
oraz cie pły po si łek.

Wśród pań zwy cię ży ły Łu -
cja Gór ny z Wy dzia łu Do -

cho dów Bu dże to wych z Biel -
ska -Bia łej, Ma rze na Mi tan -
-Abel, rad na z Za ko pa ne go
oraz Cyn tia Li stow ska, cór ka
rad ne go z Biel ska -Bia łej. Na -
to miast wśród pa nów bez -
kon ku ren cyj ni by li Woj ciech
By dliń ski, bur mistrz Szczyr -
ku oraz An drzej Li stow ski,
rad ny z Biel ska -Bia łej.

– Po go da pod czas za wo -
dów do pi sa ła, co by ło pod -
sta wą do brej za ba wy i uda -
nych za wo dów. Or ga ni za to -
rzy tak przy go to wa li tra sę i
usta wie nie sla lo mu gi gan ta,
że dla wszyst kich prze je cha -

nie tra sy nie sta no wi ło więk -
sze go pro ble mu – mó wi Woj -
ciech By dliń ski, bur mistrz
Szczyr ku.

Im pre zę zor ga ni zo wał
Urząd Mia sta wspól nie z
Miej skim Ośrod kiem Kul tu -
ry, Pro mo cji i In for ma cji im.
Ja na Wię zi ka oraz Ra dą
Mia sta w Szczyr ku. (rp)

VIII Mi strzo stwa Pol ski Par la men -
ta rzy stów, Sa mo rzą dow ców 
i Pra cow ni ków Sa mo rzą do wych
w Nar ciar stwie Al pej skim, 
20 mar ca 2010, Szczyrk

Adam Pawlicki, gospodarz Jarocina osobiście 
wręczył jarociniankom sto róż

Lech Skarbiński, wójt gminy Inowrocław wręczył 
róże pracowniczkom urzędu

DDzziieeńń  KKoo  bbiieett  ww  ssaa  mmoo  rrzząą  ddzziiee

NNiieeppookkoonnaannyy  rraaddnnyy  zz  SSzzaammoottuułł
Je rzy Naj de rek, rad ny Sza -

mo tuł czwar ty rok z rzę du
zwy cię żył w Po wia to wym
Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go.
Dru gie miej sce za jął Pa weł
Ra szew ski z Wro nek, a na
naj niż szym stop niu po dium
sta nął Lech Stę pień re pre -
zen tu ją cy Pnie wy.

– Za wo dy by ły oka zją do
spo tka nia się z ko le ga mi z in -
nych sa mo rzą dów. At mos fe ra
by ła bar dzo mi ła, ale w trak cie
me czów zna jo mo ści od kła da -
li śmy na bok i każ dy sta rał się
wy grać. Cie szy mnie zwy cię -
stwo, któ re jest swo istym

pod su mo wa niem 4-let niej ka -
den cji, w trak cie któ rej 4 ra zy
wy gry wa łem po wia to wy tur -
niej – mó wi Je rzy Naj de rek,
rad ny gmi ny Sza mo tu ły. Tur -
niej zo stał zor ga ni zo wa ny w
ra mach współ za wod nic twa
Spor to wo -Tu ry stycz ne go
Gmin Po wia tu Sza mo tul skie -
go. W za wo dach wy star to wa -
ło sześć gmin: Dusz ni ki,
Obrzyc ko, Ostro róg, Pnie wy,
Sza mo tu ły oraz Wron ki.

Po wia to wy Tur niej Te ni sa Sto ło -
we go, 6 mar ca 2010, Ostro róg

ŻŻyy  rraarr  ddóóww  lleepp  sszzyy  oodd  LLee  ggiioo  nnoo  wwaa
Sa mo rzą dow cy z miast

pod war szaw skich ro ze gra li
po raz pierw szy tur niej o
Pu char Pre zy den ta Mia sta
Ży rar do wa. 

W tur nie ju wy stą pi ły dru ży -
ny zło żo ne z pra cow ni ków
UM Ży rar dów, UM Le gio no -
wo, Sta ro stwa Po wia to we go
w Ży rar do wie i go ścin nie
dru ży na Fo rum In ter ne to we -
go zy rar do w24h.pl. W me czu
o pierw sze miej sce sa mo rzą -
dow cy z ży rar dow skie go ma -
gi stra tu po bar dzo za cię tym
me czu po ko na li re pre zen tan -
tów UM Le gio no wo. W re gu -
la mi no wym cza sie mecz za -
koń czył się re mi sem 1:1, więc
do wy ło nie nia zwy cięz ców
by ło trze ba prze pro wa dzić
kon kurs rzu tów kar nych,
któ re le piej wy ko ny wa li ży -

rar do wia nie i wy gra li 4:2.
– At mos fe ra pa nu ją ca pod -

czas tur nie ju by ła bar dzo
sym pa tycz na. Ko le dzy z Le -
gio no wa pod czas ca łe go tur -
nie ju i w sa mym fi na le za -
wie si li bar dzo wy so ko po -
przecz kę, ale to my le piej eg -
ze kwo wa li śmy rzu ty kar ne i
Pu char po zo stał w Ży rar do -
wie – mó wi Ja ro sław Sza fa -
ryn, na czel nik Wy dzia łu Pro -
mo cji i Kul tu ry UM Ży rar -
dów. W me czu o trze cie miej -
sce dru ży na zy rar do w24.pl
po ko na ła ze spół Sta ro stwa
Po wia to we go 1:0. (rp)

I Sa mo rzą do wy Tur niej Ha lo wej
Pił ki Noż nej o Pu char Pre zy den ta
Mia sta Ży rar do wa, 20 lu te go 2010,
Ży rar dów

Jerzy Najderek (po prawej) z córką i Januszem Stanke, 
wiceburmistrzem Szamotuł

BBuurr  mmiissttrrzz  SSzzcczzyyrr  kkuu  nnaajj  lleepp  sszzyy

W zawodach narciarskich w Szczyrku wzięło udział 64 samorządowców wraz z rodzinami

Zwycięska drużyna UM Żyrardów. W dolnym rzędzie (w środku)
Andrzej Wilk, prezydent Żyrardowa

WIĘ CEJ ZDJĘĆ ZOBACZYSZ NA WWW.FO RUM SA MO RZA DO WE.PL

Ta de usz Fe renc, pre zy dent 
Rze szo wa z oka zji Dnia Ko biet
od wie dził dwie naj star sze 
miesz kan ki mia sta fo
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