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Najwięcej wyrzeczeń ponio-
są MON (1 947 000 zł) oraz
MSWiA (1 215 768 zł). Z bu-
dżetów wojewodów pochodzi
aż 1 887 074 zł oszczędności.
Ponad połowa przewidzia-
nych oszczędności – 10 mld
ma pochodzić z cięć w resor-
tach i z oszczędności w bu-
dżetach województw, urzę-
dów, jednostek pozarządo-
wych i rezerw celowych. Do-
datkowe 9,7 mld to kwota
wynikająca z finansowania

inwestycji projektów drogo-
wych z środków unijnych.
Receptą na kryzys gospodar-
czy ma być finansowanie in-
westycji infrastrukturalnych
przy pomocy kredytów zacią-
ganych przez BGK na rzecz
Krajowego Funduszu Drogo-
wego w międzynarodowych
instytucjach finansowych i
środków z emisji obligacji.
Zadłużenie będzie wyrówny-
wane po zakończeniu projek-
tów dotowanych przez Unię.

Cięcia w budżecie pochłoną
m.in. rządową dotację na sze-
ściolatki w szkole. Wsparcie fi-
nansowe na przygotowanie
szkół do przyjęcia młodszych
uczniów będzie musiało jesz-
cze poczekać. Planowana na
2009 reforma będzie opóźnio-
na o rok. Na razie samorządy
otrzymają 40 mln zł z obieca-
nych wcześniej 347 mln. Ta
kwota musi wystarczyć na
program pilotażowy, zresztą
liczba szkół, która weźmie w
nim udział nadal nie jest pew-
na. Rząd zakłada, że dodatko-
wych środków na wyposaże-
nie szkół będzie trzeba poszu-
kać w programach unijnych.

KKrryy  zzyyss  ffiinnaannssoowwyy  uuddee  rrzzyy  ww  sszzee  śścciioo  llaatt  kkóóww
Plan oszczęd no ści za kła da prze su nię cie pro gra -
mów, któ re mo gą po cze kać na na stęp ny rok 
i za cią gnię cie kre dy tów na in we sty cje dro go we.
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Par la ment Eu ro pej ski przy -
jął za pro po no wa ne przez KE
zmia ny w roz po rzą dze niach
do ty czą cych środ ków z EFS,
EFRR i Fun du szu Spój no ści.
Ich efek tem ma być wpro wa -
dze nie szer szych moż li wo ści
wy ko rzy sta nia środ ków eu ro -
pej skich na tzw. pro jek ty
przy no szą ce do cho dy, np. bu -
do wa ba se nu z bi le to wa nym
wstę pem. Zmia ny ma ją do ty -
czyć wszyst kich pro jek tów
re ali zo wa nych przy po mo cy
środ ków Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go oraz ma -
łych in we sty cji współ fi nan so -
wa nych z EFRR i Fun du szu
Spój no ści (o war to ści cał ko -
wi tej pro jek tu po ni żej 1 mln
eu ro). 

Pro po no wa ne zmia ny są
efek tem prac KE ma ją cych
ma ce lu ogra ni cze nie skut -

ków kry zy su go spo dar cze go,
a tak że wy ni kiem dys ku sji
nad ra por tem Eu ro pej skie go
Try bu na łu Ob ra chun ko we go
do ty czą ce go wy ko na nia bu -
dże tu ogól ne go Unii. Ostat ni

Ra port ETO, do ty czą cy ro ku
2007, wska zu je na błę dy wy -
stę pu ją ce przy pro jek tach
współ fi nan so wa nych z fun -
du szy eu ro pej skich w ra -
mach po li ty ki spój no ści. Do -

ty czą one kwa li fi ko wal no ści
kosz tów oraz błę dów pro ce -
du ral nych (zwią za nych na
przy kład z pro ce du ra mi
udzie la nia za mó wień pu -
blicz nych). W ra por cie wska -
zu je się tak że m.in. na nie -
wy star cza ją cy nad zór Ko mi -
sji Eu ro pej skiej nad pań -
stwa mi za rzą dza ją cy mi przy -
zna ny mi im fun du sza mi eu -
ro pej ski mi. 

– W PE trwa dys ku sja na
te mat spo so bu po go dze nia
zwięk sze nia i po pra wy kon -
tro li nad pra wi dło wym wy -
dat ko wa niem środ ków UE,
z pla no wy mi uła twie nia mi
w do stę pie do nich – re la -
cjo nu je Jan Ol brycht, po seł
do Par la men tu Eu ro pej -
skie go.

Pro po no wa ne zmia ny do -
ty czą m.in. art. 55 ust. 5
roz po rzą dze nia (WE) nr
1083/2006 i ma ją moc
wstecz ną obo wią zu ją cą od
1 sierp nia 2006. (ag)

LUTY 2009

Ko mi sja Eu ro pej ska chce zmniej sze nia ba rier ad mi ni stra cyj nych przy 
po zy ski wa niu środ ków z fun du szy unij nych. Sko rzy sta ją na tym sa mo rzą dy.

GGeeooppoorrttaall  –– ccyy  ffrroo  wwaa  
iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  pprrzzeessttrrzzeennii

W do bie spo łe czeń stwa in -
for ma tycz ne go pa pie ro we
ma py co raz czę ściej za stę -
po wa ne są przez ma py cy -
fro we, któ re sta ją się naj po -
pu lar niej szym spo so bem
opi su prze strze ni geo gra -
ficz nej. 

Cy fro we ma py są pod sta -
wą sys te mu in for ma cji prze -
strzen nej, na zy wa ne go rów -
nież sys te mem in for ma cji
te re no wej. Sys tem ten obej -
mu je nie tyl ko pe łen za sób
in for ma cji prze strzen nej,
ale rów nież środ ki za pew -
nia ją ce do stęp do nich. 

str. 19

Jan Ol brycht: Pro po no wa nym przez KE roz wią za niem jest uprosz cze nie
pro ce dur przy zna wa nia środ ków unij nych oraz ogra ni cze nie ilo ści moż -
li wych kon tro li w po łą cze niu z po pra wą ich ja ko ści

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek tyW NUMERZE
KOMISJA WSPÓLNA
Wy na gro dzenia do po praw ki.
Mi ni mal na pła ca urzęd ni ka po ni -
żej usta wo we go mi ni mum, do da -
tek sta żo wy wli cza ny w skład wy -
na gro dze nia ob ję te go li mi tem, to
głów ne wąt pli wo ści do ty czą ce
roz po rzą dze nia w spra wie płac w
sa mo rzą dach. str. 13

PRO BLEM 
Środ ki unij ne ma ją po wstrzy -
mać kry zys. Dwu krot ne zwięk -
sze nie środ ków na za licz ki, roz li -
cze nia czę ści kosz tów za po mo cą
me tod ry czał to wych oraz do dat -
ko we środ ki na bu dow nic two
miesz ka nio we to głów ne po my sły
Ko mi sji Eu ro pej skiej w ra mach
eu ro pej skie go pla nu na pra wy go -
spo dar czej. str. 14

TE MAT MIE SIĄ CA
Ka me ry jak stra chy na wró -
ble. Pol skie gmi ny co raz czę -
ściej się ga ją po no wo cze sne
sys te my mo ni to rin gu wi zyj ne go,
któ re ma ją uła twić pra cę po li cji i
zwięk szyć bez pie czeń stwo w
mia stach. Jak do tej po ry nie ma
jed nak 100 proc. pew no ści sku -
tecz ne go dzia ła nia tej me to dy
pre wen cji. str. 16

PRAK TY KI UNIJ NE
Wiej ska świe tli ca spo so bem
na in te gra cję miesz kań ców.
Spo so bem na ak ty wi za cję lud no -
ści wiej skiej jest stwo rze nie prze -
strze ni, w któ rej są sie dzi mo gli by
spę dzać ra zem czas, re ali zo wać
swo je po my sły i współ pra co wać
z są sia da mi. str. 20

ROZ WÓJ GO SPO DAR CZY
Uskrzy dlone Ożarowice. Lot -
ni sko w Py rzo wi cach to je den z
naj bar dziej dy na micz nie roz wi -
ja ją cych się por tów lotniczych
w Pol sce, cho ciaż je sie nią ko -
men ta to rzy wiesz czy li wid mo re -
ce sji, ten czar ny sce na riusz się
nie spraw dził. str. 21



�Oce niam na plus…
Przede wszyst kim co raz

szyb sze tem po wy ko rzy sty -
wa nia środ ków unij nych.
Ma chi na ru szy ła, ogła sza my
kon kurs za kon kur sem.
Ocze ki wa ny tak dłu go pro ces
in we sto wa nia pie nię dzy na -
resz cie roz po czął się na do -
bre! To wiel ka szan sa dla na -
sze go wo je wódz twa. Jed nym
z naj waż niej szych prio ry te -
tów, za pi sa nych w tym Re gio -

nal nym Pro gra mie Ope ra cyj -
nym, jest wspar cie przed się -
bior czo ści. Na to dzia ła nie
prze zna czy li śmy 238 mln eu -
ro. Tym sa mym sa mo rząd wo -
je wódz twa po raz pierw szy w
swo jej dzie się cio let niej hi sto -
rii stał się part ne rem w biz ne -
sie, i to part ne rem du żym.  

�Mi nus przy zna ję...
Nie ste ty mi mo środ ków na

roz wój ob ser wu je my roz war -
stwia nie się Pol ski na re gio ny
bo gat sze i bied niej sze. Mó -
wię to ja ko mar sza łek wo je -
wódz twa, ale tak że ja ko szef
Ko mi sji do Spraw Pol ski
Wschod niej przy Związ ku
Wo je wództw RP. Ko mi sja po -
wsta ła wła śnie po to, by bied -
niej sze re gio ny o wspól nych
pro ble mach mo gły mó wić
jed nym gło sem, bo wte dy ten
głos bę dzie bar dziej sły szal -
ny. Wspól nie wal czy my o
zmia ny w usta wie o do cho -

dach jst, bo prak tycz nie od
mo men tu jej wej ścia w ży cie
trwa pro ces po głę bia nia się
róż nic w do cho dach wo je -
wództw. Szcze gól nie złą sy -
tu ację je śli cho dzi o do cho dy
ma ją wo je wódz twa Pol ski
Wschod niej. Nie jest to tyl ko
na sza ob ser wa cja. Dia gno za
sfor mu ło wa na przez Ko mi tet
Po li ty ki Roz wo ju Re gio nal ne -
go OECD we współ pra cy z
MRR w pu bli ka cji „Prze gląd
Te ry to rial ny Pol ski” po ka zu -
je, że z jed nej stro ny ma my
wy so kie tem po roz wo ju re -
gio nów, a z dru giej po głę bia ją
się róż ni ce w wie lu wy mia -
rach, mię dzy in ny mi po mię -
dzy wscho dem a za cho dem
kra ju.  

�Obec nie pra cu ję nad...
Roz po czął się pro ces wdra -

ża nia Pro gra mu Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich na War -
mii i Ma zu rach. To je den z

naj waż niej szych pro gra mów
dla roz wo ju wo je wódz twa,
bo z 1,4 mln miesz kań ców
pra wie 570 tys. miesz kań ców
re gio nu ży je na wsi, do dat ko -
wo ma my naj mniej sze za lud -
nie nie w kra ju. Głów ne kie -
run ki pro duk cji wo je wódz -
twa są ści śle zwią za ne z pro -
duk cją rol ną i le śną. Wa run ki
przy rod ni cze sta wia ją przed
na szym rol nic twem wy móg
wy so kie go po zio mu uzbro je -
nia tech nicz ne go, co po wo -
du je, że jed nost ko we kosz ty
pro duk cji rol ni czej są wyż -
sze, zaś do cho do wość mniej -
sza niż w in nych re gio nach
kra ju. Po dłu gim ocze ki wa -
niu wresz cie mo że my się gać
po środ ki z PROW. 2 lu te go
2009 ro ku Sa mo rząd Wo je -
wódz twa roz po czął pierw szy
na bór pro jek tów dla dzia ła -
nia od no wa i roz wój wsi. Be -
ne fi cjen ci mo gą skła dać pro -
jek ty do koń ca mar ca 2009 r.

MIESIĄC W SAMORZĄDZIE
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Z ca łej Pol ski do cie ra ją do
nas in for ma cje o ma so -
wych zwol nie niach, ty sią ce
osób z dnia na dzień do wia -

du ją się, że zo sta ły bez
środ ków do ży cia. Kry zys
ru szył peł ną pa rą. Nie mo -
że my już tyl ko po cie szać
się, że Pol ska jest w do brej
kon dy cji fi nan so wej, na sze
ban ki ma ją sta bil ną po zy -
cję i nic nam nie gro zi.
Szcze gól nie w świe tle za -
mie szek w in nych kra jach
eu ro pej skich – ta kie in for -
ma cje do cie ra ją do nas na
przy kład z Gre cji i du żo
nam bliż szej Li twy. 

Jak pol skie sa mo rzą dy
ma ją so bie ra dzić w tej sy -
tu acji? Za ci snąć pa sa czy

wła śnie te raz in we sto wać?
Sa mo rzą dow cy są zda nia,
że trze ba in we sto wać, ale
za le ca ją przede wszyst kim
ostroż ność. I bacz ne śle dze -
nie wy da rzeń na kra jo wym
i świa to wym ryn ku. Kon -
klu zja: nie war to przed -
wcze śnie stra szyć, ale przy -
go to wać się na chu de la ta –
trze ba ko niecz nie.

Ko mi sja Eu ro pej ska przy -
go to wa ła plan po mo cy w
kry zy so wej sy tu acji. Opra -
co wa ła pro jekt dwu krot ne -
go zwięk sze nia za li czek na
pro gra my w 2009 ro ku dla

Unii Eu ro pej skiej. Ce lem
pro jek tu jest zwięk sze nie
płyn no ści fi nan so wej kra -
jów człon kow skich. We
wnio sku prze wi du je się wy -
pła ce nie do dat ko wych za li -
czek w 2009 ro ku w wy so -
ko ści 6,3 mld eu ro. Spe cjal -
ne środ ki ma ją być rów nież
prze zna czo ne na bu dow nic -
two miesz ka nio we. To
szcze gól nie istot na in for ma -
cja, bo w tę bran żę kry zys
ude rzył naj bar dziej. Szcze -
gó ły do ty czą ce pla nów Ko -
mi sji Eu ro pej skiej na str.
14. Po le cam.

Recepta na kryzys
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Ja cek Pro tas
mar sza łek wo je -
wódz twa war miń -
sko -ma zur skie go

Agnieszka Jurewicz
redaktor
prowadząca

19.02.2009, War sza wa
Wy ko ny wa nie funk cji ad mi ni stra -
to ra bez pie czeń stwa in for ma cji,
Cen trum Pro mo cji In for ma ty ki,
www.e -aka de mia.com.pl

25-27.02.2009, Ka to wi ce
Kon fe ren cja Pań stwo w mi kro - i
ma kro ska li. Me tro po lie rzą dzą
świa tem, Urząd Mia sta Ka to wi ce
oraz Com pu ter world, http://kon -
fe ren cje.com pu ter world.pl

03-05.03.2009, Kiel ce 
ENEX – No wa Ener gia. VII Tar gi
Od na wial nych Źró deł Ener gii,
EKO TECH. X Tar gi Eko lo gicz ne,
Ko mu nal ne, Su row ców Wtór nych,
Uty li za cji i Re cy klin gu, Tar gi Kie -
lec kie, www.tar gi kiel ce.pl

10-13.03.2009, Can nes
The In ter na tio nal Pro per ty Mar ket
MI PIM, www.mi pim.com

19-20.03.2009, Ru da 
Ślą ska, Ka to wi ce
XXX Zgro ma dze nie Ogól ne 
Związ ku Miast Pol skich,
Związek Miast Polskich, 
www.zmp.po znan.pl

21-22.04.2009, War sza wa
Fe sti wa l Pro mo cji Miast i Re gio -
nów, Strö er, 
www.out do or dla miast.pl

22-24.04.2009, Mal moe
XXIV Zgro ma dze nie Ogól ne CEMR
(po dro dze Za rząd ZMP na pro -
mie), Zwią zek Miast Pol skich,
www.zmp.po znan.pl

22-25.04.2009, Po znań
Kon fe ren cja Re kul ty wa cja i re wi ta -
li za cja te re nów zde gra do wa nych,
Pol skie Zrze sze nie In ży nie rów i
Tech ni ków Sa ni tar nych,
www.pzits -ce de ko.com.pl

24-26.04.2009, War sza wa
XIV Tar gi Tu ry sty ki i Wy po czyn ku
LA TO, Mię dzy na ro do we Tar gi Pol -
ska, www.mtpol ska.com.pl

19-21.05.2009, Po znań
EXPO PO WER 2009, Mię dzy na ro -
do we Tar gi Po znań skie,
www.expo po wer.pl

16-18.06.2009, Am ster dam
Tar gi Nie ru cho mo ści, Pro fe sio nal
Re al Es ta te Days – PRO VA DA,
www.pro va da.nl

16-19.06.2009, Poznań
Nauka dla Gospodarki 2009,
Międzynarodowe Targi
Poznańskie, 
http://nauka.mtp.pl
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Kon tro le NIK do ty czy ły
spo so bu za trud nia nia pra -
cow ni ków na sta no wi ska
urzęd ni cze. Nie pra wi dło wo -
ści do ty czy ły za rów no ob sa -
dza nia sta no wisk bez na bo -
ru, jak i spo so bu ich prze pro -
wa dza nia. Naj wyż sza Izba
Kon tro li ne ga tyw nie oce ni ła
ob sa dę 349 sta no wisk, któ re
by ły ob sa dzo ne bez na bo ru,
co sta no wi ło aż 97 proc.
skon tro lo wa nych.

Ne ga tyw ną oce nę otrzy ma -
ło też 147 prze pro wa dzo nych
na bo rów (40 proc. skon tro lo -
wa nych), z uwa gi na: ogra ni -
cze nie za sa dy otwar to ści i
kon ku ren cyj no ści na bo ru,
kie ro wa nie się – przy okre śla -
niu kry te riów na bo ru – kwa -
li fi ka cja mi osób już za trud -
nio nych (głów nie p.o.) oraz
po mi ja nie w ogło sze niach o
na bo rze wy mo gów nie zbęd -
nych do za trud nie nia.

Ob sa dza nie sta no wisk bez

na bo ru by ło jed nym z naj -
częst szych błę dów wy ty ka -
nych ma gi stra to wi war szaw -
skie mu.

– Na le ży pod kre ślić, że
peł nie nie obo wiąz ków nie
jest rów no znacz ne z za trud -
nie niem oso by na sta no wi -
sku. Je że li przy jąć za słusz -
ne sta no wi sko NIK, to więk -
szość jed no stek ad mi ni stra -
cji pu blicz nej, nie wy łą cza -
jąc NIK dzia ła nie zgod nie z
pra wem np. De le ga tu rą NIK
w Lu bli nie kie ru je oso ba
„peł nią ca obo wiąz ki” – ko -
men tu je p.o. rzecz ni ka pra -
so we go UM War sza wy To -
masz An drysz czyk. 

Ra port NIK po da je przy kła -
dy ogra ni cza nia kon ku ren -
cyj no ści na bo ru, dzię ki któ -
rym pre fe ro wa ne by ły oso by
już za trud nio ne (naj czę ściej
p.o.). W jed nym z urzę dów
od kan dy da tów na sta no wi -
sko rad cy praw ne go w Ga bi -
ne cie Pre zy den ta ja ko kry te -
rium po żą da ne wy ma ga no
m.in. co naj mniej 12-let nie go
do świad cze nia za wo do we go,
w tym co naj mniej 8 lat na
sta no wi sku rad cy praw ne go.
Wy bra na kan dy dat ka (p.o.
dyr. Biu ra Praw ne go) w dniu
ogło sze nia na bo ru mia ła 12,5
lat sta żu pra cy, w tym 8 lat ja -
ko rad ca praw ny.

Nie pra wi dło wo ści nie
stwier dzo no jedynie w sta -
ro stwie po wia to wym w
Płoń sku. (ag)MRR za pro po no wa ło no -

we li za cję roz po rzą dze nia w
spra wie wy dat ków zwią za -
nych z re ali za cją pro gra -
mów ope ra cyj nych. 

Pro jekt prze wi du je stwo rze -
nie więk szych moż li wo ści sto -
so wa nia za li czek przez be ne fi -
cjen tów PO. Do tej po ry wśród
ak cep to wa nych wnio sko daw -
ców by ły m.in. spół ki Skar bu
Pań stwa lub ban ki pań stwo -
we, któ re przed kła da ły pro jek -
ty zwią za ne z pro wa dze niem
prac ba daw czo -roz wo jo wych.
W myśl no wych prze pi sów
szan sę na otrzy ma nie do ta cji
ce lo wych bę dą mie li wszy scy
be ne fi cjen ci fun du szy unij -
nych, któ rzy przed sta wią za -
bez pie cze nie wy ko na nia swo -
ich zo bo wią zań. Za bez pie cze -
niem dla pro jek tów o war to ści
do 4 mln zł bę dzie we ksel in
blan co. 

www.mrr.gov.pl

BBęęddąą  zzaalliicczzkkii  ddllaa  ggmmiinn!!

90 proc. ma zow ieckich urzę dów nie prze strze ga
usta wy o pra cow ni kach sa mo rzą do wych.

Urzędy naruszają prawo

Zmia na na sta no wi sku
prze wod ni czą ce go ko mi sji
„Przy ja zne Pań stwo”. 

Ja nu sza Pa li ko ta, któ ry po
swo ich kon tro wer syj nych
wy po wie dziach zo stał zmu -
szo ny do zre zy gno wa nia z
sze fo wa nia ko mi sji, za stą pił
Mi ro sław Se ku ła z PO, któ -
ry do tych czas był je go za -
stęp cą.

Se ku ła zo stał za -
re  ko men do wa ny
przez Ja nu sza Pa li -
ko ta, we dług któ re -
go był naj lep szym
kan dy datem, a jed -
no cze śnie gwa -
rantem cią gło ści i
do tych cza so we go
tem pa prac ko mi -
sji. 

No wy prze wod ni -
czą cy w la tach 1994-
1998 był wi ce pre zy -
den tem Za brza. W
grud niu 1999 ro ku
ob jął funk cję prze -
wod ni czą ce go sej -
mo wej Ko mi sji Fi -
nan sów Pu blicz -
nych, zaś w la tach
2001-2007 był pre ze -
sem Naj wyż szej Izby
Kon tro li. (rp)

„„PPrrzzyy  jjaa  zznnee  PPaańń  ssttwwoo””  zz  nnoo  wwyymm  sszzee  ffeemm

Usta wa do ty czą ca
po dzia łu kom pe ten cji
w wo je wódz twie cze ka
na pod pis pre zy den ta. 

No we prze pi sy de cy -
du ją o prze ka za niu sa -
mo rzą dom kil ku za dań,
któ re do tych czas re ali -
zo wa li wo je wo do wie.
Do obo wiąz ków sa mo -
rzą dów wo je wódz kich
na le żeć bę dzie współ -
pra ca z or ga ni za cja mi
spo łecz ny mi i sto wa -
rzy sze nia mi kom ba tan -
tów i osób re pre sjo no -
wa nych. W myśl usta -
wy o zmia nie nie któ -

rych ustaw w
związ ku ze zmia -
na mi w or ga ni za -
cji i po dzia le za -
dań ad mi ni stra cji
pu blicz nej w wo -
je wódz twie sej mi -
ki wo je wódz kie
bę dą upo waż nio -
ne do two rze nia
ośrod ków ru chu
dro go we go. Bę dą
rów nież two rzy ły
i po więk sza ły par -
ki kra jo bra zo we,
nada wa ły im sta -
tut i usta la ły
struk tu rę or ga ni -

za cyj ną par ku. W związ ku z
prze ję ciem za dań, urzę dy
mar szał kow skie przyj mą w
swo je sze re gi urzęd ni ków
wo je wo dy. 

– Nie prze wi du je my rów nież
żad nych kom pli ka cji w pro ce -
sie przej ścia pra cow ni ków
urzę du wo je wódz kie go do
urzę du mar szał kow skie go, a
ca łą pro ce du rę dość ja sno
okre śla usta wa – mó wi Ma rek
Ła piń ski, mar sza łek wo je -
wódz twa dol no ślą skie go. 

Sa mo rzą dy przej mą rów -
nież Mie nie Skar bu Pań stwa
ko niecz ne do wy wią za nia
się z no wych obo wiąz ków. 

We dług pla nów usta wa ma
wejść w ży cie do 1 kwiet nia
2009 roku. (abg)

NNoo  wwee  oobboowwiiąązzkkii  ddllaa  ssaa  mmoo  rrzząą  ddóóww

Mi ro sław Se ku ła
prze wod ni czą cy
ko mi sji „Przy ja -
zne Pań stwo”.

Ma rek Ła piń ski:
Po przed nio, gdy
przej mo wa li śmy
od wo je wo dy pra -
wie 60 eta tów,
od by ło się to bar -
dzo płyn nie, więc
i te raz pew nie bę -
dzie po dob nie.

„„PPooll  sskkaa  CCyy  ffrroo  wwaa””  
ppoodd  kkoonn  ttrroo  lląą

Po wstał Mię dzy re sor to wy
Ze spół ds. Re ali za cji Pro gra -
mu „Pol ska Cy fro wa”, któ ry
ma zba dać do stęp do usług
sze ro ko pa smo wych w Pol sce
oraz prze pro wa dzić ana li zę
praw nych, fi nan so wych i
tech nicz nych moż li wo ści
opty mal nej re ali za cji Pro gra -
mu. Ze spół ma przed sta wić
ra port, za wie ra ją cy re ko men -
da cje dzia łań, spo so by re ali -
za cji, har mo no gram i wskaź -
ni ki oce ny wdra ża nia Pro gra -
mu, któ ry jest jed nym z prio -
ry te to wych dzia łań rzą du 
w za kre sie roz wo ju in fra -
struk tu ry te le in for ma tycz nej
do ro ku 2012. (mk)

UUddoo  sskkoo  nnaa  lloo  nnee  PPPPPP
Nowa usta wa o PPP zno si

część prze pi sów, któ re ogra -
ni cza ły swo bo dę współ pra cy
w ra mach part ner stwa pu -
blicz no -pry wat ne go. 

Usta wa na ka zu je okre śle nie
w umo wie o ppp skut ków nie -
wy ko na nia zo bo wią zań. Part -
ner stwo umoż li wi pod mio tom
pu blicz nym spra wo wa nie bie -
żą cej kon tro li nad wy ko ny wa -
ny mi przez part ne ra za da nia -
mi. Zła go dzo ne zo sta ły pro ce -
du ry ubie ga nia się o zgo dę mi -
ni stra fi nan sów na re ali za cję
przed się wzię cia fi nan so wa ne -
go z bu dże tu pań stwa. (abg) 

Rząd przy jął pro jekt no we li za cji
usta wy o prze ciw dzia ła niu
prze mo cy w ro dzi nie. Pro jekt na -
kła da na gmi nę obo wią zek opra co -
wa nia i re ali za cji pro gra mu prze -
ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie.
W do ku men cie zna lazł się m.in.
za kaz za da wa nia dziec ku cier pień
psy chicz nych i fi zycz nych, za pis o
bez płat nej ob duk cji le kar skiej,
moż li wość za bra nia dziec ka przez
pra cow ni ka so cjal ne go, a tak że ko -
niecz ność opusz cze nia miesz ka nia
przez spraw cę prze mo cy. 

Eks per ci za go spo da ru ją prze -
strzeń. Od po ło wy lu te go do ma -
ja 2009 r. po trwa ją kon sul ta cje
spo łecz ne nad Eks perc kim Pro -
jek tem Kon cep cji Prze strzen ne go
Za go spo da ro wa nia Kra ju do ro ku
2033, przed sta wio nym przez
MRR. Do ku ment ma w za ło że -
niach peł nić ro lę zwor ni ka po mię -
dzy za gad nie nia mi roz wo ju spo -
łecz ne go i go spo dar cze go z
aspek ta mi prze strzen ny mi, wpro -
wa dza jąc za sa dę zin te gro wa ne go
roz wo ju na po ziom pla no wa nia
kra jo we go. Sta no wi też ba zę pod
przy go to wy wa ny pro jekt rzą do wy,
któ ry tra fi do Ra dy Mi ni strów
wcze sną je sie nią. 

MRR na gro dzi za wy ko rzy sta nie
Fun du szy Eu ro pej skich. Do 6
mar ca 2009 r. moż na zgła szać
kan dy da tu ry do Kon kur su o Na gro -
dę Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go
EU RO LI DER 2009. Mo że w nim
wziąć udział każ da oso ba, któ ra
przy czy ni ła się do po wsta nia lub
re ali za cji pro jek tu słu żą ce go roz -
wo jo wi lo kal ne mu i lo kal nej spo -
łecz no ści, pod wa run kiem, że
otrzy ma ła na ten cel do ta cję z jed -
ne go z pro gra mów Na ro do we go
Pla nu Roz wo ju 2004-2006 lub Na -
ro do wej Stra te gii Spój no ści 2007-
2013. www.mrr.gov.pl

Nie ru cho mo ści od woj ska.
Likwido wa na Agen cja Mie nia Woj -
sko we go prze ka że jed nost kom sa -
mo rzą du te ry to rial ne go na wet do ty -
sią ca nie ru cho mo ści. Pro jekt od po -
wied niej usta wy zo stał już skie ro wa -
ny do Sej mu. Sa mo rzą dom zo sta ną
nie od płat nie prze ka za ne te nie ru -
cho mo ści, któ re nie bę dą wy ko rzy -
sty wa ne przez woj sko i oka żą się
zbęd ne dla ce lów obron no ści lub
bez pie czeń stwa pań stwa. Pla no wa -
ne jest prze ka za nie nie ru cho mo ści
o łącz nej po wierzch ni te re nu oko ło
8 tys. ha, na któ rych znaj du je się 5
tys. obiek tów o łącz nej po wierzch ni
użyt ko wej oko ło 1 mln m kw. 

KRÓTKO

Sta ro stwo Po wia to we w Ostro wi Ma zo wiec kiej  Sta ro stwo Po wia to we w Płoń -
sku Sta ro stwo Po wia to we w So ko ło wie Pod la skim Sta ro stwo Po wia to we w
Wy szko wie Urząd Mia sta Mła wa Urząd Miej ski w Ra do miu Urząd Mia sta
Sie dl ce Urząd Miej ski w Sierp cu Urząd mia sta sto łecz ne go War sza wy 
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CCaallll  cceenn  tteerr  ww  PPoo  zznnaa  nniiuuNNaajj  wwyyżż  sszzaa  jjaa  kkoośśćć  
ww  wwaarr  mmiińń  sskkoo  --mmaa  zzuurr  sskkiimm

Urząd Mar szał kow ski Wo -
je wódz twa War miń sko -Ma -
zur skie go, ja ko pierw szy
urząd ad mi ni stra cji sa mo rzą -
do wej w Pol sce, otrzy ma cer -
ty fi kat zgod no ści wdro żo ne -
go i utrzy my wa ne go Sys te mu
Za rzą dza nia Ja ko ścią z no wą
nor mą ISO 9001:2008.
Urząd po myśl nie prze szedł
prze pro wa dzo ny z po cząt -
kiem stycz nia tzw. Au dyt Re -
cer ty fi ka cyj ny, ba da ją cy sto -
pień speł nie nia wy ma gań do -
ty czą cych SZJ w po szcze gól -
nych de par ta men tach i biu -
rach. No wa nor ma, za stę pu -
ją ca do tych cza so wą ISO
9001:2000, opu bli ko wa na
zo sta ła 15 li sto pa da 2008 r.
przez Mię dzy na ro do wą Or -
ga ni za cję Nor ma li za cyj ną
(ISO). (mk)

http://wro ta.war mia.
ma zu ry.pl

HHaa  łłaass  ww  GGddaańń  sskkuu  
ppoodd  śścciissłłąą  kkoonn  ttrroo  lląą

W Gdań sku (woj. po mor -
skie) ru szył pierw szy w Pol -
sce sys tem sta łe go mo ni to -
rin gu ha ła su.

Mo ni to ring ma słu żyć we -
ry fi ka cji da nych ob li cze nio -
wych z ma py aku stycz nej,
ochro nie śro do wi ska oraz
ba da niu ja ko ści i sta nu za -
nie czysz czeń ha ła sem przy
oka zji więk szych in we sty cji
dro go wych. Mie rzo ny jest
po nad to ha łas po wo do wa ny
przez sa mo cho dy, tram wa je,
po cią gi i sa mo lo ty.

W ra mach sys te mu na ob sza -
rze Gdań ska za in sta lo wa nych
zo sta ło 40 sta cji po mia ro wych.
Przedsięwzię cie kosz to wa ło
mia sto pra wie 500 tys. zł. (rp)

PPoo  pprraa  wwnnaa  ggoo  ssppoo  ddaarr  kkaa
W Dam ni cy (woj. po mor -

skie) uru cho mio no Za kład
Go spo dar ki Ko mu nal nej.

Za kład dzia ła od no we go
ro ku. W je go za kre sie jest
m.in. utrzy ma nie czy sto ści
w gmi nie, pro wa dze nie go -
spo dar ki wod no -ście ko wej,
ob słu ga cmen ta rzy, ad mi ni -
stro wa nie miesz ka nia mi ko -
mu nal ny mi, a tak że dba nie
o do star cza nie wo dy pit nej,
od śnie ża nie dróg gmin nych
oraz za pew nie nie dzie ciom
do wo zu do szkół. (rp)

NNaajj  mmnniieejj  pprrzzee  ssttęęppssttww  ww
BBiiaa  łłyymm  ssttoo  kkuu  ii  RRaa  ddoo  mmiiuu

Ko men da Głów na Po li cji
opra co wa ła ran king bez pie -
czeń stwa w 16 mia stach wo -
je wódz kich. 

W Bia łym sto ku na 100 ty -
się cy oby wa te li zda rza się
2396 wy kro czeń. Na dru gim
miej scu jest Ra dom, sie dzi ba
Ma zo wiec kiej Ko men dy 
Wo je wódz kiej Po li cji, gdzie
wskaź nik prze stęp czo ści wy -
no si 2871. 

(abg)

GGoo  ddzzii  nnaa  ddllaa  ZZiiee  mmii
19 pol skich miast weź mie

udział w mię dzy na ro do wej
ak cji ga sze nia świa teł w ra -
mach wal ki z glo bal nym
ocie ple niem.

28 mar ca o go dzi nie 20:30
w ciem no ściach po grą żą się
naj bar dziej zna ne bu dow le
świa ta, a tak że biu row ce i
miesz ka nia wszyst kich, któ -
rzy chcą oka zać wspar cie
dla przed się wzię cia. Udział
w kam pa nii or ga ni za cji eko -
lo gicz nej WWF po twier dzi ły
już 374 mia sta z 74 kra jów.
Świa tło zga śnie m.in.  w
ope rze w Syd ney i na mo -
ście Gol den Ga te w San
Fran ci sco. W Pol sce zga śnie
m.in. Pa łac Kul tu ry i Na uki
i ka to wic ki Spodek. (abg)

www.wwf.pl

Już w ma ju w Świd ni ku
ru szy bu do wa Por tu Lot ni -
cze go Lu blin.

O ko niecz no ści po wsta nia
lot ni ska mó wi ło się na Lu -
belsz czyź nie od daw na. Dłu -
go jed nak trwa ły dys ku sje o
tym, gdzie ma ono po wstać, a
kie dy już zde cy do wa no się na
Świd nik, opór po sta wi ły or -
ga ni za cje eko lo gicz ne i kom -
ba tanc kie. Uda ło się jed nak
osią gnąć kom pro mis i dzi siaj
– jak za pew nia ją wła dze wo -
je wódz twa lu bel skie go – nic

już nie za blo ku je bu do wy lot -
ni ska. – Nie daw no Sejm
przy jął tzw. spe cu sta wę lot ni -
sko wą, któ ra uła twi m.in.
prze ję cie grun tów pod in we -
sty cję. Pierw sze sa mo lo ty po -
win ny od le cieć ze Świd ni ka
już w 2012 ro ku – za pew nia
Piotr Jan kow ski, rzecz nik
spół ki Port Lot ni czy Lu blin.

Lot ni sko w Świd ni ku bę -
dzie zbli żo ne do tych, ja kie
po sia da ją in ne re gio nal ne
cen tra w Pol sce. Pas star to -
wy bę dzie miał 2520 m dłu -

go ści i 45 m sze ro ko ści.
Świd nik bę dzie więc nie wiel -
kim, ale pro fe sjo nal nym lot -
ni skiem ty pu Re gio nal Ci ty
Air port, któ re umoż li wi ob -
słu gę po łą czeń pa sa żer skich
sa mo lo ta mi o nie wiel kiej po -
jem no ści za rów no na tra sach
kra jo wych jak i mię dzy na ro -
do wych. Łącz ny koszt in we -
sty cji wy nie sie oko ło 350
mln zł. Jak za po wia da ją ar -
chi tek ci, Świd nik bę dzie je -
dy nym w Pol sce lot ni skiem,
gdzie do ter mi na lu pa sa że ro -
wie bę dą mo gli wje chać szy -
no bu sem. (ab)

WWyy  lloo  ttyy  zzee  ŚŚwwiidd  nnii  kkaa  jjuużż  ww  22001122

Wyż sza Szko ła In -
for ma ty ki i Za rzą -
dza nia w Rze szo wie
(WSIiZ), we współ -
pra cy z „Ga ze tą
Wy bor czą”, prze -
pro wa dzi ła wśród
jed no stek sa mo rzą -
du lo kal ne go Pod -
kar pa cia son daż do -
ty czą cy PR. Jak się
oka za ło po nad po -
ło wa sa mo rzą dów
(52 proc. re spon -
den tów) nie pro wa -
dzi żad nych te go ty -
pu dzia łań. Do dat -
ko wo, wśród 42
proc. an kie to wa nych, któ rzy
po twier dzi li pro wa dze nie

PR, po ło wa nie po -
tra fi ła po dać żad ne go
przy kła du, bądź nie
wie dzia ła o czym
mó wi. Zde cy do wa na
więk szość przed sta -
wi cie li sa mo rzą dów
(58 proc.) uzna ła, że
ta kie dzia ła nia są w
urzę dzie po trzeb ne. 

– Wi dać, że sa mo -
rzą dow cy chcą uży -
wać na rzę dzia PR 
w ce lu bu do wa nia
po zy tyw nych re la cji
z oto cze niem. Na
prze szko dzie stoi
jed nak oba wa przed

wy da wa niem pie nię dzy pu -
blicz nych, wzglę dy po li -

tycz ne, lub spo ry kom pe -
ten cyj ne – mó wi dr Da riusz
Two rzy dło z WSIiZ.

Na py ta nie do ty czą ce prze -
pro wa dza nych przez urząd
ba dań do ty czą cych wi ze run -
ku, „tak” od po wie dzia ło je -
dy nie 22 proc. pod mio tów.
Tyl ko je den z ba da nych sa -
mo rzą dów po sia dał dłu go -
okre so wą stra te gię PR. 

– Nie jest moż li we zbu do -
wa nie spój ne go wi ze run ku
bez opra co wa nia kom plek so -
wej stra te gii. Po za tym dzia -
ła nia cha otycz ne i do raź ne,
są zwy kle bar dziej kosz tow -
ne, od tych któ re są zgod ne z
opra co wa ną stra te gią, na wet
je śli do li czy się do te go kosz -
ty opra co wa nia stra te gii
przez fir mę ze wnętrz ną –
zapewnia eks pert Za kła du
Pu blic Re la tions WSIiZ. (ag)

PR? Nie sły sza łem

Ze spół do wy kry wa nia
nie pra wi dło wo ści przy re ali -
za cji pro jek tów unij nych za -
po bie gnie nad uży ciom oraz
uspraw ni kon tro lę nad wy -
da wa niem unij nych do ta cji.

Za da niem po wo ła ne go z
ini cja ty wy sa mo rzą du woj.
po mor skie go Ze spo łu ds.
Zwal cza nia i Prze ciw dzia -
ła nia Nie pra wi dło wo ści w
Za kre sie Wy ko rzy sta nia
Fun du szy Unij nych bę dzie
czu wa nie nad wła ści wym
wy ko rzy sty wa niem środ -
ków wspól no to wych oraz
wy kry wa nie i ko ry go wa nie
wszel kich nie pra wi dło wo -
ści z tym zwią za nych. 

– Do ta cje udzie la ne są set -
kom pod mio tów. Za wsze

znaj dą się be ne fi cjen -
ci, któ rzy wy da ją pie -
nią dze nie zgod nie z
pol skim lub wspól no -
to wym pra wem. Dzię -
ki pra cy ze spo łu licz ba
ta kich przy pad ków z
pew no ścią się zmniej -
szy – prze ko nu je mar -
sza łek woj. po mor -
skie go Jan Ko złow ski.

Ze spół zło żo ny bę -
dzie z pra cow ni ków
Urzę du Mar szał kow -
skie go, Po li cji, Urzę -
du Kon tro li Skar bo -
wej, Urzę du Wo je -
wódz kie go, Agen cji Roz wo -
ju Po mo rza oraz Naj wyż szej
Izby Kon tro li i Wo je wódz -
kie go Urzę du Pra cy. 

– Dzię ki pra com
ze spo łu przy spie -
szo ny zo sta nie obieg
in for ma cji po mię dzy
in sty tu cja mi od po -
wie dzial ny mi za
kon tro lę wy dat ko -
wa nia pu blicz nych
pie nię dzy, ale tak że
moż li we bę dzie ini -
cjo wa nie prac zwią -
za nych z przy go to -
wa niem pro po zy cji
zmian w ist nie ją cych
re gu la cjach praw -
nych, zwią za nych z
kon tro lą re ali za cji

pro jek tów współ fi nan so wa -
nych ze środ ków unij nych –
wy ja śnia mar sza łek.

(mk)

PPoo  mmoorr  sskkiiee  sskkoonn  ttrroo  lluu  jjee  uunniijj  nnee  ffuunn  dduu  sszzee

Jan Ko złow ski:
Dzię ki ko or dy na -
cji prac, kon tro -
le bę dą bar dziej
efek tyw ne, po -
trwa ją tak że
znacz nie kró cej.

Dariusz
Tworzydło: Nie
jest moż li we zbu -
do wa nie spój ne go
wi ze run ku bez
opra co wa nia
kom plek so wej
stra te gii.
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Sa mo rzą dy lo kal ne na Pod kar pa ciu nie pro wa dzą
żadnych dzia łań Public Relations. 

W po znań skim Biu rze In -
for ma cji Te le in for ma tycz nej
dzia ła już in fo li nia, dzię ki
któ rej pe ten ci mo gą te le fo -
nicz nie za py tać o wszyst kie
for mal no ści zwią za ne z za -
ła twie niem spraw w Wy -
dzia le Ko mu ni ka cji, Urzę -
dzie Sta nu Cy wil ne go i Wy -
dzia le Spraw oby wa tel -
skich. 

Roz wią za nie umoż li wi rów -
nież m.in. uma wia nie wi zyt
w urzę dzie przez te le fon.
Biu ro In for ma cji Te le in for -
ma tycz nej po wsta ło w ra -
mach pro jek tu „SPU Spraw -
ni w pra cy urzę du”. W ko -
mór ce za trud nio no 12 osób z
orze cze niem o nie peł no -
spraw no ści, któ re ukoń czy ły
szko le nie na sta no wi sko
kon sul tan tów. Sta no wi ska
call cen ter zo sta ły wy po sa żo -
ne za środ ki z Pań stwo we go
Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób
Nie peł no spraw nych. (abg)
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Dzię ki ko rzy sta niu z usług
goń ców Urząd Miej ski w Bę -
dzi nie za osz czę dził po nad
66 tys. zł.

Urząd zre zy gno wał z usług
Poczty Polskiej w za kre sie
do rę cza nia pism za po kwi to -
wa niem i zatrudnił do tej
pracy gońców. Sko rzy stał tym
sa mym z moż li wo ści prze wi -
dzia nej przez Ko deks po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.
Zle ce nie pra cy trzem goń com
za pew ni ło szyb sze, sku tecz -
ne, a przede wszyst kim tań -
sze do star cze nie po nad 18
tys. li stów. 

– W przy pad ku ko rzy sta -
nia z tra dy cyj nych usług
pocz to wych, UM w Bę dzi -
nie w 2008 r. mu siał by prze -
zna czyć na ten cel 324 811
zł, zaś dzię ki goń com wy dał
257 457 zł, czy li o po nad 66
tys. zł mniej – po da je rzecz -

nik pra so wy Urzę du, Ma rze -
na Ka rol czyk. Dla po rów na -
nia koszt usług pocz to wych
po nie sio ny przez UM, dwu -
krot nie więk szej Zie lo nej
Gó ry, wy niósł 681 400 zł,
przy czym oba mia sta ko rzy -
sta ją z tzw. fran kow ni cy,
czy li urzą dze nia do ma so -
wej wy sył ki ko re spon den cji,
któ re na no si na ko per tę od -
cisk da tow ni ka, war tość
opła ty pocz to wej oraz ad res
Urzę du (dla Bę dzi na jest to
oszczęd ność w wy so ko ści
ko lej nych 24 tys. zł). 

Dal sze 31 tys. zł mia sto za -
osz czę dzi ło na prze pię ciu
do tych cza so wych ze wnętrz -
nych nu me rów te le fo nicz -
nych do no wej cen tra li. W
su mie roz wią za nia za sto so -
wa ne w Bę dzi nie po zwo li ły
ogra ni czyć wy dat ki Urzę du o
po nad 115 tys. zł. (mk)

PPoocczz  ttoo  wwee  oosszzcczzęędd  nnoo  śśccii  ww  BBęę  ddzzii  nniiee

Pion ki (woj. ma zo wiec kie)
w ro ku 2009 nie bę dą mo gły
po zy ski wać in we sto rów na
te re ny prze my sło we mia sta, a
tak że po zba wio ne
bę dą pro mo cji go -
spo dar czej i ze -
wnętrz nej. 

Skut kiem te go bę -
dzie brak udzia łu
Pio nek w tar gach z
ofer tą in we sty cyj ną
mia sta, brak moż li -
wo ści kon ty nu owa -
nia part ner stwa z
mia stem Bre aza,
czy re klam in we sty -
cyj nych w me diach.
Ze ro środ ków fi -
nan so wych na pro mo cję mia -
sta ozna cza też, brak flag na -
ro do wych na uli cach mia sta
pod czas Świąt Na ro do wych,
brak ja kich kol wiek ob cho -
dów świąt na ro do wych, lo -

kal nych i re li gij nych, brak na -
gród dla zwy cięz ców kon kur -
sów i za wo dów spor to wych,
od by wa ją cych się pod pa tro -

na tem mia sta.
– Ra da Mia sta utrud -

nia mi pra cę i na po -
cząt ku stycz nia zło ży -
łem wnio sek o uchy le -
nie de cy zji o uchwa le -
niu nie ko rzyst ne go dla
mia sta bu dże tu – mó -
wi bur mistrz Pio nek
Ro mu ald Za wod nik.

Rad ni nie wska za li
in ne go roz wią za nia
dla dzia łań, któ re są
po dej mo wa ne w ra -
mach sze ro ko ro zu -

mia nej pro mo cji. Brak pro mo -
cji to za ha mo wa nie two rze nia
po zy tyw ne go wi ze run ku mia -
sta nie tyl ko wśród miesz kań -
ców, ale przede wszyst kim po -
za Pion ka mi. (rp)

Pion ki bez pro mo cji

Pierw sza gru pa ofi ce rów
za koń czy ła mie sięcz ne prak -
ty ki w sta ro stwie po wia to -
wym w Kiel cach (woj. świę -
to krzy skie).

Po wiat kie lec ki ja ko
pierw szy w Pol sce zde cy do -
wał się wpro wa dzić prak ty ki
dla żoł nie rzy, któ rzy ma ją
wy je chać na mi sje za gra ni -
ca mi kra ju.

Za ję cia od by wa ją się w 3-4
oso bo wych gru pach i trwa ją
za zwy czaj mie siąc. Za koń -
czy ło je już 40 ofi ce rów z
Cen tral nej Gru py Wspar cia
Współ pra cy Cy wil no -Woj -
sko wej (CI MIC). 

– Żoł nie rze ma ją moż li -
wość za po zna nia się z ogól -
nym funk cjo no wa niem sa -
mo rzą du, a prak tycz ną wie -

dzę zdo by wa ją w kon kret -
nych wy dzia łach pod le -
głych jed no stek – mó wi
Mał go rza ta Sta nioch, na -
czel nik Wy dzia łu Or ga ni za -
cji, Kadr i Spraw Oby wa -
tel skich.  

W przy szło ści na by te do -
świad cze nie ma ją wy ko rzy -
stać pod czas peł nie nia mi -
sji w kra jach ogar nię tych
kon flik ta mi zbroj ny mi. Ich
współ pra ca z lo kal ny mi
wła dza mi dzię ki te mu ma
być ła twiej sza.

Prak ty ki dla ofi ce rów
CIMIC nie ob cią ża ją żad -
nym kosz ta mi sta ro stwa,
od by wa ją się na za sa dzie
współ pra cy z woj skiem i
ma ją być kon ty nu owa ne do
koń ca czerw ca. (rp)

Ro mu ald 
Za wod nik: Ra da
Mia sta utrud nia
mi pra cę.

Kor ki spo wo do wa ne na jaz -
dem tu ry stów sta ły się za -
gro że niem dla zdro wia i ży -
cia lu dzi. 

Za ko pa ne (woj. ma ło pol -
skie) za mie rza wpro wa dzić
stre fę ze ro dla sa mo cho dów na
czas świąt, fe rii i wa ka cji. Spo -
wo do wa ne jest to po wsta ją cy -
mi w tym cza sie kor ka mi,
przez któ re le ka rze i ra tow ni cy
TOPR nie mo gą do je chać na
czas do po trze bu ją cych po mo -
cy cho rych i ran nych. Ka ret ka
ja dą ca z dziec kiem, któ re do -
zna ło po waż nych ob ra żeń

zjeż dża jąc na Gu ba łów ce je -
cha ła na sy gna le pra wie 4 go -
dzi ny. – Z ra tow ni cze go punk -
tu wi dze nia to, co się dzia ło w
tym okre sie, to by ła wręcz ka -
ta stro fa – mó wi ra tow nik
TOPR Adam Ma ra sek.

Sta ro sta ta trzań ski An -
drzej Gą sie ni ca Ma kow ski
za po wia da utwo rze nie okre -
so wej stre fy ze ro dla po jaz -
dów i zor ga ni zo wa nie spe -
cjal nej or ga ni za cji ru chu w
Za ko pa nem. Bur mistrz Za -
ko pa ne go Ja nusz Maj cher
po pie ra ten po mysł. (rp)

ZZaa  kkoo  ppaa  nnee  bbeezz  ssaa  mmoo  cchhoo  ddóóww??

ŻŻoołł  nniiee  rrzzee  nnaa  ssttaa  żżuu  ww  uurrzzęę  ddzziiee

Spo tka nie pre zy den tów i bur mi strzów miast pa pie skich. W War sza wie
po raz ósmy spo tka li się przed sta wi cie le naj wyż szych władz ko ścio ła i
miast, któ rym Jan Pa weł II był szcze gól nie bli ski. Głów nym te ma tem
by ło pod su mo wa nie VIII Dnia Pa pie skie go oraz omó wie nie przy go to wań
do te go rocz ne go.

Umowy z PROW podpisane. Mar szał ko wie wo je wództw pod pi sa li wraz
mi ni strem rol nic twa i roz wo ju wsi Mar kiem Sa wic kim umo wy na re ali -
za cję za dań de le go wa nych z PROW na la ta 2007-2013. Na zdję ciu za -
stęp ca pre ze sa ARiMR Zo fia Szal czyk z mi ni strem Markiem Sa wic kim i
mar szał kiem woj. ma zo wiec kie go Ada mem Stru zi kiem.

SAMORZĄD W OBIEKTYWIE

Kra ków w sie dzi bie głów nej
NA TO. Po nad 30 fo to gra fii
przed sta wia ją cych Kra ków zo sta -
ło wy sta wio nych w bu dyn ku
głów nym NA TO w Bruk se li.
Przed się wzię cie zor ga ni zo wa ne
przez przed sta wi ciel stwo Pol ski
przy kwa te rze głów nej So ju szu
Pół noc no atlan tyc kie go jest swo -
istym za pro sze niem mi ni strów
państw NA TO na szczyt or ga ni za -
cji, któ ry od bę dzie się w Kra ko -
wie 19 i 20 lu te go. Nie for mal ne
Spo tka nie Mi ni strów Państw NA -
TO od bę dzie się pod prze wod -
nic twem Se kre ta rza Ge ne ral ne go
Ja apa de Ho op Schef fe ra, a go -
spo da rzem spo tka nia bę dzie mi -
ni ster obro ny na ro do wej Bog dan
Klich.

Pre zy dent Ja worz na Pa weł
Sil bert spo tkał się z przed -
sta wi cie la mi rzą du Ar me nii.
Ce lem wi zy ty 10-oso bo wej de -
le ga cji by ło po zna nie me cha ni -
zmów pla no wa nia i fi nan so wa -
nia z kre dy tów ko mer cyj nych
przed się wzięć prze pro wa dza -
nych przez sa mo rzą dy lo kal ne.
Wi zy ta by ła rów nież oka zją do
wy mia ny do świad czeń i za po -
zna nia się z za gad nie nia mi z za -
kre su go spo dar ki, in we sty cji i
za rzą dza nia mia stem. Omó wio -
no re ali zo wa ne ak tu al nie przez
mia sto za da nia oraz struk tu rę
bu dże tu gmi ny. 

Sa mo rzą dow cy z Su wałk
gro żą pi kie ta mi. W od po wie -
dzi na de cy zję Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad o wstrzy ma niu pro jek tów
roz bu do wy kra jo wej 8-ki z ob -
wod ni cą Su wałk, sa mo rzą dow cy
za gro zi li pi kie ta mi, któ re za blo -
ku ją ruch dro go wy w Au gu sto -
wie, Su wał kach i Racz kach. Je -
śli wła dze cen tral ne nie po dej -
mą sto sow nych kro ków, sa mo -
rząd zło ży skar gę na Rzecz po -
spo li tą Pol ską do in sty tu cji eu -
ro pej skich o na ru sze nie Eu ro -
pej skiej Kar ty Sa mo rzą du Te ry -
to rial ne go.

Ra dom po wie rzył za pro jek to -
wa nie pro mo cyj ne go lo go
miesz kań com. Ma gi strat ogło -
sił kon kurs na wy ko na nie pro jek -
tu na dru ku na ko szul kę pro mu ją -
cą mia sto. Zwy cię skie lo go zo -
sta nie umiesz czo ne tak że na se -
rii ga dże tów pro mo cyj nych
Urzę du Mia sta, a je go au tor
otrzy ma na gro dę w po sta ci apa -
ra tu cy fro we go.

KRÓTKO

Ra da Mia sta uchwa li ła bu dżet, w któ rym 
na pro mo cję mia sta prze zna czo nych jest ze ro zł.
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Przy szkol ne ob ser wa to ria
astro no micz ne po zwo lą
uczniom oglą dać gwiaz dy
bez ko niecz no ści opusz cza -
nia szko ły.

Na Mię dzy na ro do wy Rok
Astro no mii wła dze woj. ku -
jaw sko -po mor skie go przy go -
to wa ły dla uczniów
nie zwy kłą nie spo -
dzian kę – „Astro -
-ba zy”. W ra mach
au tor skie go pro jek -
tu sa mo rzą du, przy
kil ku na stu szko -
łach na te re nie ca łe -
go re gio nu, po wsta -
ną spe cjal ne ob ser -
wa to ria astro no -
micz ne, z któ rych
każ de wy po sa żo ne
zo sta nie m.in. w 2
te le sko py, kom plet
oku la rów, so cze wek
i fil trów, cy fro we
ka me ry, apa rat fo to gra ficz ny,
sprzęt kom pu te ro wy oraz
nie zbęd ne po mo ce dy dak -
tycz ne.

– Pro jekt „Astro -ba za” już
na eta pie pla no wa nia spo tkał
się z mo im po par ciem. Wszy -
scy do sko na le wie my, że na -
uka po przez za ba wę od no si
naj lep sze skut ki. Żad na pre -
zen ta cja, ani kla sów ka nie
jest w sta nie dać mło dzie ży

wię cej chę ci do na -
uki, niż jed no spoj -
rze nie w gwiaz dy
wła sny mi oczy ma –
mó wi mar sza łek wo -
je wódz twa ku jaw sko -
-po mor skie go Piotr
Cał bec ki. 

Koszt przy go to wa -
nia jed ne go ob ser -
wa to rium wy nie sie
ok. 150 tys. zł. Pro -
jekt zo sta nie zre ali -
zo wa ny z bu dże tów
sa mo rzą dów, na te -
re nie któ rych po -
wsta ną „Astro -ba -

zy” przy wspar ciu Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Wo je wódz twa Ku jaw sko -
-Po mor skie go. (mk)

KKuu  jjaaww  sskkoo  --ppoo  mmoorr  sskkiiee  
pprrzzyy  bbllii  żżaa  ggwwiiaazz  ddyy

IPN na swo jej stro nie in ter -
ne to wej ujaw nił da ne osób
peł nią cych funk cje pu blicz ne.

Udo stęp nio ne zo sta ły za pi -
sy ar chi wal ne na te mat 105
pre zy den tów miast, 80 człon -
ków za rzą dów wo je wództw
oraz 323 bur mi strzów. Każ dy
za in te re so wa ny mo że za po -
znać się z do ku men ta mi
utwo rzo ny mi przez ów cze -
sne or ga ny bez pie czeń stwa
na te mat tych osób, do wie -
dzieć się czy współ pra co wa ły
one z SB, by ły ty po wa ne ja ko
kan dy da ci na TW, czy też ma -
ją czy ste kar to te ki.

Suk ce syw nie po ja wiać się
ma ją in for ma cje o po zo sta -
łych bur mi strzach, człon kach
za rzą dów po wia tów i wój tów.

Pierw sza pu bli ka cja ar chi -
wów IPN do ty czą ca osób pu -
blicz nych mia ła miej sce 25
wrze śnia 2007 ro ku. Udo -
stęp nio no wte dy in for ma cje
na te mat pre zy den ta RP,
mar szał ków Sej mu i Se na tu,
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich człon ków władz IPN,
sze fów pro ku ra tur i sę dziów.
Od te go cza su stop nio wo są
pu bli ko wa ne ko lej ne czę ści
ar chi wum. (rp)

TTeecczz  kkii  ppoo  nnaadd  550000  ssaa  mmoo  rrzząą  ddooww  ccóóww  ww  iinn  tteerr  nnee  cciiee

Piotr Całbecki:
Wszy scy do sko -
na le wie my, że
na uka po przez
za ba wę od no si
naj lep sze skut ki.

Ru szył Na ro do wy Pro gram
Bu do wy Dróg Lo kal nych, ko -
or dy no wa ny przez MSWiA.
W la tach 2009-2011 co ro ku
z bu dże tu pań stwa na ten cel
bę dzie prze zna cza ne oko ło
mi liar da zło tych. 

W wo je wódz twie po mor -
skim od 30 paź dzier ni ka do
21 li sto pa da wpły nę ło 106
wnio sków. Wśród nich dru -
gie miej sce za jął pro jekt Ko -
ście rzy ny, któ ra zgło si ła do
re mon tu ciąg ulic Mic kie wi -
cza, Sta szi ca i Choj nic kiej.
Re ali za cja pro jek tu prze wi -
dzia na jest na 2009 rok.
Koszt przed się wzię cia sza -
cu je się na 4,13 mln zł, z cze -
go 2,06 mln zł zo sta nie do fi -
nan so wa ne w ra mach Na ro -

do we go Pro gra mu Bu do wy
Dróg Lo kal nych. Pro jekt za -
kła da po pra wę sta nu tech -
nicz ne go dróg oraz uspraw -
nie nie po łą czeń z dro ga mi
wo je wódz ki mi i kra jo wy mi.
Wzdłuż cią gu ulic zo sta ną
wy re mon to wa ne chod ni ki,
bę dzie wy mie nio ne oświe tle -
nie, ozna ko wa nia po zio me i
pio no we, pla nu je się rów nież
in sta la cję mo ni to rów pręd -
ko ści. Pod ta pia niu pa sów
dro go wych ma za po biec ure -
gu lo wa nie od pły wu wód
desz czo wych. 

W ostat nich dniach Ko ście -
rzy na otrzy ma ła rów nież 12
mln zł z EFRR. In we sty cja
ma zo stać zre ali zo wa na w
cią gu dwóch naj bliż szych lat.

– Cie szy fakt, że od no si my
suk ce sy w po zy ski wa niu
środ ków na mo der ni za cję
ko ścier skich dróg. W na szym
mie ście, z ra cji cen tral ne go
po ło że nia w wo je wódz twie
oraz zmian cy wi li za cyj nych,
z ro ku na rok przy by wa sa -
mo cho dów. Re ali zo wa ne
przez nas in we sty cje wy cho -
dzą te mu wy zwa niu na prze -
ciw. Kom plek so wa mo der ni -
za cja dwóch cią gów ulic, jak
rów nież spo dzie wa ne roz po -
czę cie bu do wy miej skiej ob -
wod ni cy, zna czą co po pra wią
kom fort ży cia miesz kań ców
oraz osób przy jezd nych – po -
wie dział Mar cin Mo drze jew -
ski, bur mistrz Ko ście rzy ny.

(rp)

KKoo  śścciiee  rrzzyy  nnaa  oottrrzzyy  mmaa  łłaa  „„sscchhee  ttyy  nnóóww  kkęę””

Po moc ro da kom po wra ca -
ją cym do kra ju jest efek tem
po zy tyw ne go od ze wu władz
Czę sto cho wy na apel wo je -
wo dy ślą skie go. Wy sto so -
wa ny w tej spra wie wniosek
do przed sta wi cie li lo kal -
nych sa mo rzą dów i od by wa

się na mo cy prze pi sów
Usta wy o re pa tria cji z dn. 9
li sto pa da 2000 r. Usta wa
umoż li wia za pro sze nie nie -
okre ślo nej imien nie ro dzi ny
z azja tyc kiej czę ści by łe go
ZSRR, któ rej wy bo ru do ko -
nu je na stęp nie Pre zes Urzę -

du ds. Cu dzo ziem ców, po
uprzed nim za po zna niu się z
do ku men ta cją ro dzin, ubie -
ga ją cych się o re pa tria cję. 

Na stwo rze nie od po wied -
nich wa run ków do osie dle nia
się dla no wych Czę sto cho -
wian Urząd Mia sta otrzy mał
pań stwo wą do ta cję, z któ rej
sfi nan so wał nie zbęd ne wy po -
sa że nie miesz ka nia, przy go to -
wa ne go przez pra cow ni ków
Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne go
UM. Na miej scu od wie dził re -
pa trian tów pre zy dent Czę sto -
cho wy, Ta de usz Wro na. 

– Cie szę się, że je ste ście z
na mi, w na szym mie ście –
po wi tał miesz kań ców pre zy -
dent Ta de usz Wro na.

Uchwa ła w spra wie osie -
dla nia w Czę sto cho wie pol -
skich re pa trian tów zo sta ła
przy ję ta przez rad nych w
2008 ro ku. (mk)

Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona w towarzystwie przybyłej 
z Kazachstanu rodziny państwa Golców

Czę sto cho wa dla re pa triantów
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Dzię ki za an ga żo wa niu władz mia sta pol ska 
ro dzi na z Ka zach sta nu ma no wy dom.

Miesz kań cy Wro cła wia
(woj. dol no ślą skie) nie chcą
słu chać mu zy ki w środ kach
ko mu ni ka cji miej skiej.

W stycz niu we wro cław skich
tram wa jach i au to bu sach roz -
brzmia ła mu zy ka po waż na.
Przed się wzię cie zor ga ni zo wa -
ne przez Miej skie Przed się -
bior stwo Ko mu ni ka cyj ne we
współ pra cy z Fil har mo nią
Wro cław ską mia ło na ce lu
umi le nie pa sa że rom po dró żo -
wa nia po mie ście. Utwo ry

Cho pi na, Mo zar ta czy Ba cha
mia ły spra wić, że wroc ła wia nie
za miast de ner wo wać się kor -
ka mi i opóź nie nia mi – bę dą
od po czy wać. Jed nak już po 5
dniach wy co fa no się z po my -
słu, po nie waż do MPK skła da -
no wie le skarg na gło śną mu zy -
kę. Oka za ło się, że mu zy ka po -
waż na bar dziej de ner wo wa ła
za miast wy ci szać. W związ ku
z za strze że nia mi pa sa że rów
pod ję to de cy zję o przed wcze -
snym za koń cze niu ak cji. (rp)

NNiiee!!  mmuu  zzyy  ccee  ww  ttrraamm  wwaa  jjaacchh  ii  aauu  ttoo  bbuu  ssaacchh
W od po wie dzi na

kry zys go spo dar czy
gmi na Bo rzę cin chce
ob ni żyć po dat ki lo -
kal ne.

Prze wi du jąc po -
gor sze nie sy tu acji fi -
nan so wej miesz kań -
ców wsi, wójt gmi ny
Ja nusz Kwa śniak
wraz z gru pą miej -
sco wych rad nych za -
pro po no wał ob ni że -
nie po dat ków, ja ko

for mę po mo cy dla
rol ni ków. 

– Już dzi siaj wy ha -
mo wa nie go spo dar -
cze prze ja wia się
spad kiem po py tu na
pło dy rol ne. W sy tu -
acji kie dy ży to trud -
no sprze dać za 300,
ku ku ry dzę 370,
psze ni cę 400 zło -
tych za to nę, a ce ny
środ ków pro duk cji,
szcze gól nie na wo -

zów wzro sły o 200 – 300
proc., trud no mó wić o opła -
cal no ści pro duk cji – za uwa ża
Ja nusz Kwa śniak. 

Wójt pod kre śla, że prze wi -
dy wa na w związ ku z kry zy -
sem re duk cja kosz tów w
prze my śle prze twór czym i
han dlu od bi je się na ce nach
sku pu, co ude rzy bez po śred -
nio w rol ni ków. W gmi nie
trwają usta le nia wy so ko ści
ulg, któ re sa mo rząd mógł by
udźwi gnąć. (mk)

NNiiżż  sszzee  ppoo  ddaatt  kkii  uurraattuujjąą  rroollnniiccttwwoo  ww  BBoo  rrzzęę  ccii  nniiee

Ja nusz Kwa -
śniak: Do strze ga -
my za gro że nie ja -
kie nie sie kry zys
dla rolnictwa.
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Jó zef Ba jo rek ob jął sta no -
wi sko Se kre ta rza Mia sta w
Ja śle.

No wy se kre tarz jest ja śla ni -
nem z uro dze nia. W 1978 ro -
ku ukoń czył Po li tech ni kę Kra -
kow ską. Do 1990 ro ku pra co -
wał ja ko na uczy ciel w Ze spo le
Szkół Che micz nych
w Ja śle. Du że do -
świad cze nie w pra cy
ad mi ni  stra cyj  nej
zdo był po po wo ła -
niu go przez Wo je -
wo dę Kro śnień skie -
go na sta no wi sko
Kie row ni ka Urzę du
Re jo no we go w Ja śle,
któ re go utwo rze nie
zo sta ło mu po wie rzo ne w
1990 ro ku. Pra cą urzę du kie -
ro wał do 1998 ro ku, to jest do
chwi li je go prze kształ ce nia w
Sta ro stwo Po wia to we. W la -
tach 90. był prze wod ni czą cym

Re jo no wej Ra dy Za trud nie nia
oraz prze wod ni czą cym Ra dy
Nad zor czej Ze spo łu Opie ki
Zdro wot nej. 

O wy bo rze Ba jor ka na sta -
no wi sko se kre ta rza za de cy do -
wa ła je go do głęb na zna jo -
mość prze pi sów praw nych z

za kre su ad mi ni stra cji,
pra co wi tość, su mien -
ność oraz wy so ki sto -
pień sa mo dziel no ści,
ja kim wy róż niał się w
do tych cza so wej pra cy.

– Ideą pra cy urzęd -
ni ka jest służ ba i pra -
ca na rzecz wszyst -
kich tych, któ rzy

zwra ca ją się do Urzę -
du ze swo imi spra wa mi i
pro ble ma mi. Ta ką ro lę pra -
gnę speł niać, bę dąc se kre ta -
rzem mia sta – po wie dział Jó -
zef Ba jo rek tuż po po wo ła -
niu na tę funk cję. (mk) 

JJóó  zzeeff  BBaa  jjoo  rreekk  ssee  kkrree  ttaa  rrzzeemm  JJaa  ssłłaa

Le on Kie res otrzy mał ty tuł
oby wa te la ho no ro we go Dol -
ne go Ślą ska – „Ci vi Ho no ra -
rio” za za słu gi roz wo ju i pra -
wi dło we go funk cjo no wa nia
sa mo rzą du wo je wódz twa
dol no ślą skie go. Do ce nio no
tak że je go wie lo let nią dzia łal -
ność na grun cie sa mo rzą du
te ry to rial ne go. By ły pre zes
IPN -u jest na zy wa ny „oj cem”
sa mo rzą du w tym re gio nie.

Le on Kie res uro dził się 26
ma ja 1948 r. w Ko lo nii Zie lo -
nej. Ukoń czył stu dia praw ni -
cze na Uni wer sy te cie Wro -
cław skim. W la tach 90. przez

dwie ka den cje był rad nym
Ra dy Miej skiej Wro cła wia i
prze wod ni czą cym Pre zy dium
Sej mi ku Sa mo rzą do we go we
Wro cła wiu. W la tach 1992-
2004 re pre zen to wał Pol skę w
Kon gre sie Władz Lo kal nych i
Re gio nal nych Ra dy Eu ro py w
Stras bur gu. Uczest ni czył tak -
że  w pra cach gru py ro bo czej
zaj mu ją cej się opra co wa niem
Eu ro pej skiej Kar ty Sa mo rzą -
du Re gio nal ne go.

Od ro ku 2000 do 2005 peł -
nił funk cję pre ze sa IPN. Po
upły wie ka den cji po wró cił
do pra cy w sa mo rzą dzie. Zo -
stał wy bra ny rad nym, a na -
stęp nie prze wod ni czą cym
Sej mi ku Wo je wódz twa Dol -
no ślą skie go. Za dzia łal ność
pu blicz ną i na uko wą Le on
Kie res był wie lo krot nie na -
gra dza ny m.in. Ty tu łem
Czło wie ka Ro ku 2004 przy -
zna wa nym przez Sto wa rzy -
sze nie Gmin i Po wia tów Ma -
ło pol ski oraz Fe de ra cję Re -
gio nal nych Związ ków Gmin
i Po wia tów RP. (rp)

„Oj ciec” sa mo rzą du

Cze sław Żu ra wic ki ob jął
funk cję wi ce sta ro sty po wia -
tu by tow skie go. 

Na sta no wi sku tym za stą -
pił Krzysz to fa Sław skie go,
od wo ła ne go na wnio sek sta -
ro sty by tow skie go
Jac ka Żmu dy -Trze -
bia tow skie go. 

Wi ce sta ro sta z wy -
kształ ce nia jest in -
ży nie rem pro jek tan -
tem. Po cho dzi z Kę -
dzie rzy na Koź la, w
któ rym roz po czął
dzia łal ność sa mo -
rzą do wą. W la tach
1990-1994 był człon -
kiem Ko mi sji ds. Ochro ny
Śro do wi ska i Zdro wia przy
tam tej szej Ra dzie Miej skiej.

Pod czas I ka den cji Ra dy Po -
wia tu By tow skie go przez rok
prze wod ni czył Ra dzie Spo -
łecz nej Szpi ta la Po wia tu By -
tow skie go. W la tach 2002-
2006 pia sto wał man dat rad -

ne go gmi ny Tu cho -
mie. Od 2004 ro ku
pra co wał w Sta ro -
stwie Po wia to wym w
By to wie, m.in. na sta -
no wi sku na czel ni ka
Wy dzia łu Zdro wia i
Spraw Spo łecz nych.
Przez dwa ostat nie
la ta peł nił rów nież

funk cję li kwi da to ra
Sa mo dziel ne go Pu -

blicz ne go Ze spo łu Za kła dów
Opie ki Zdro wot nej w Miast -
ku w li kwi da cji. (mk)

WWyy  mmiiaa  nnaa  wwii  ccee  ssttaa  rroo  ssttóóww  ww  BByy  ttoo  wwiiee

Jan Bi łas ob jął sta -
no wi sko Se kre ta rza
Mia sta Ja ro sła wia.

No wy se kre tarz ma
57 lat i jest ab sol wen -
tem Wyż szej Szko ły
Ofi cer skiej Wojsk Ra -
kie to wych i Ar ty le rii
w To ru niu oraz Wyż -
szej Szko ły Pe da go -
gicz nej w Rze szo wie.
W la tach 1987-2003 pra co -
wał w Woj sko wej Ko mi sji
Uzu peł nień w Ja ro sła wiu ja -
ko ofi cer, kie row nik, a póź -
niej za stęp ca woj sko we go
ko men dan ta uzu peł nień. Od

wrze śnia 2003 do
ma ja 2007 ro ku
peł nił funk cję na -
czel ni ka Wy dzia łu
Za rzą dza nia Kry -
zy so we go, Ochro ny
Lud no ści i Spraw
Obron nych Sta ro -
stwa Po wia to we go

w Ja ro sła wiu, a na -
stęp nie od czerw ca

2007 r. do chwi li po wo ła nia
na sta no wi sko se kre ta rza
pra co wał w Urzę dzie Mia sta
Ja ro sła wia ja ko Peł no moc nik
Bur mi strza ds. Ochro ny In -
for ma cji Nie jaw nych. (mk)

NNoo  wwyy  SSee  kkrree  ttaarrzz  ww  JJaa  rroo  ssłłaa  wwiiuu

Adam Fu da li, pre zy dent
Ryb ni ka otrzy mał Na gro dę
Ho no ro wą „Laur Stu denc ki
2008”.

Idea na gro dy przy -
zna wa nej przez Sa mo -
rząd Stu denc ki Uni -
wer sy te tu Ślą skie go,
zro dzi ła się z po trze by
po dzię ko wa nia lu -
dziom i in sty tu cjom,
wspo ma ga ją cym stu -
den tów w ich przed -
się wzię ciach za rów no
pod wzglę dem fi nan so -
wym jak i twór czej in spi ra cji. 

W uza sad nie niu de cy zji o
wy róż nie niu pre zy den ta Fu -
da le go Ka pi tu ła Na gro dy Śro -
do wi sko wej ar gu men to wa ła:
„Pan Pre zy dent jest nie tyl ko
oj cem za ło ży cie lem ryb nic -

kie go kam pu su. Nie tyl ko na -
le żał do gro na śmia łych wi zjo -
ne rów, któ rzy od waż nie po -

sta no wi li za in we -
sto wać spo ro środ -
ków fi nan so wych i
sił miej skich w aka -
de mic kość Ryb ni ka.
Pan Pre zy dent jest
kimś wię cej: jest
wy trwa łym opie ku -
nem ży cia stu den -
tów, anio łem stró -

żem wie lu do brych
przed się wzięć po dej -

mo wa nych przez Sa mo rząd
Stu denc ki. Bez ce re mo nii,
bez pom py skrom nie po ma ga
– tak jak by był nie mal kimś z
bra ci stu denc kiej, po pro stu
jed nym z nas.” (mk)

www.ryb nik.pl

SSttuu  ddeenn  ccii  uuhhoo  nnoo  rroo  wwaa  llii  pprree  zzyy  ddeenn  ttaa  RRyybb  nnii  kkaa

Józef Bajorek

Leon Kieres został uhonorowany
za za słu gi dla roz wo ju sa mo rzą du
wo je wódz twa dol no ślą skie go

Czesław
Żurawicki

Adam Fudali

Jan Biłas

Ja ro sław Kom ża po wo ła ny na
se kre ta rza Mi la nów ka. No wy
se kre tarz z wy kształ ce nia jest eko -
no mi stą. Ma po nad 10-let nie do -
świad cze nie w pra cy w ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, z cze go przez
ostat nie pięć lat peł nił kie row ni cze
funk cje w sa mo rzą dzie te ry to rial -
nym i ad mi ni stra cji rzą do wej. Jest
człon kiem ogól no pol skie go Sto -
wa rzy sze nia Fo rum Re wi ta li za cji, a
tak że wy kła dow cą w pro gra mie
szko le nio wym Mi ni ster stwa Roz -
wo ju Re gio nal ne go, ze spo łu fran -
cu skich do rad ców MRR oraz Fo -
rum Re wi ta li za cji. Od po ło wy
wrze śnia był kon sul tan tem ds.
Unii Eu ro pej skiej w Urzę dzie
Miej skim w Mi la nów ku. 

Ja cek Ossow ski zo stał no wym
prze wod ni czą cym Ra dy Mia sta
Wro cła wia. Ossow ski ma 62 la ta i
jest dok to rem na uk tech nicz nych
Po li tech ni ki Wro cław skiej. Kon sul -
tant przy pro jek to wa niu za bez pie -
czeń prze ciw po wo dzio wych, współ -
pra co wał m.in. z Fun du szem UE w
za kre sie ochro ny i re kul ty wa cji śro -
do wi ska. Man dat rad ne go pia stu je
od 2002 ro ku. W la tach 2002-2006
peł nił funk cję wi ce prze wod ni czą ce -
go Ra dy.

To masz Ko wal czyk, wójt Gó -
rzy cy zre zy gno wał z kie ro wa -
nia gmi ną. To masz Ko wal czyk
pia sto wał swo je sta no wi sko przez
14 lat. Do cza su roz pi sa nia wy bo -
rów Gó rzy cą kie ro wać bę dzie oso -
ba wska za na przez wo je wo dę.

Jó zef Kam pa, któ ry do tych -
czas peł nił funk cję dy rek to ra
Gmin ne go Za rzą du oświa ty i
Wy cho wa nia, zo stał za stęp cą
bur mi strza Strzel ców Opol -
skich. Bę dzie się zaj mo wał
spra wa mi in we sty cyj no -tech -
nicz ny mi. Wcze śniej sta no wi sko
wi ce bur mi strza zaj mo wał Gin ter
Ko strze wa, któ ry pod ko niec ze -
szłe go ro ku prze szedł na eme ry -
tu rę.

Da riusz Ski ba zo stał wy bra ny
na sta no wi sko za stęp cy bur -
mi strza Żmi gro du. Zaj mie się
głów nie spra wa mi oświa ty, kul tu -
ry, pro mo cji i opie ki spo łecz nej.
Ski ba ukoń czył Wyż szą Szko łę In -
for ma ty ki i Za rzą dza nia o spe cjal -
no ści ad mi ni stra cja pu blicz na
stu dium za rzą dza nia wi ze run kiem
i pro mo cją przed się bior stwa. W
la tach 1999-2007 kie ro wał Ze -
spo łem Pla có wek Kul tu ry w Żmi -
gro dzie.

PERSONALIA

Grze gorz Na piór kow ski ob -
jął sta no wi sko za stęp cy bur -
mi strza w Urzę dzie Mia sta
Ma ko wa Ma zo wiec kie go. 

Wcze śniej funk cję tę peł nił
Ka zi mierz Bia ło brze ski, któ ry
zo stał pod ko niec ze szłe go ro -
ku od wo ła ny. No wy wi ce bur -
mistrz ma 39 lat. Jest ab sol -
wen tem stu diów eko no micz -

nych w Wyż szej Szko le Za -
rzą dza nia i Przed się bior czo ści
L. Koź miń skie go w War sza -
wie. Ukoń czył rów nież po dy -
plo mo wo Wy dział Za rzą dza -
nia na Uni wer sy te cie War -
szaw skim. Przez ostat nie
czte ry la ta zaj mo wał sta no wi -
sko dy rek to ra od dzia łu ban ku
PKO SA w Ma ko wie. (km)

NNaappiióórrkkoowwsskkii  zzaassttęęppccąą  bbuurrmmiissttrrzzaa  MMaakkoowwaa  MMaazz..
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Za rząd Dróg Miej skich
prze zna czy część sto łecz -
nych mu rów pod ar ty stycz -
ną eks pre sję graf fi cia rzy.

ZDM, do któ re go za dań
na le ży m.in. utrzy my wa nie
czy sto ści w imie niu za rząd cy
dro gi, co ro ku wy da je na
usu wa nie szpe cą cych mia sto
ry sun ków po nad 900 tys. zł.
Z tych środ ków mógł by sfi -
nan so wać np. bu do wę 2 no -
wych skrzy żo wań. Po nie waż
wal ka z graf fi cia rza mi jest

nie sku tecz na, mia sto po sta -
no wi ło od dać do ich użyt ku
kil ka mu rów, na któ rych
ama to rzy far by w sprayu mo -
gli by le gal nie da wać upust
twór czej pa sji. 

– Chce my ogra ni czyć nie -
po żą da ną ak tyw ność graf fi -
cia rzy, kie ru jąc ją w miej sca
spe cjal nie dla nich prze zna -
czo ne. Mu szą one jed nak
speł niać okre ślo ne wy mo gi
pod wzglę dem bez pie czeń -
stwa oraz ja ko ści ścian, że by

twór cy ulicz nej sztu ki chcie -
li z nich ko rzy stać – mó wi
Adam So bie raj z Za rzą du
Dróg Miej skich. – My śli my o
mu rze wzdłuż Al. Pry ma sa
Ty siąc le cia na od cin ku od
uli cy Wol skiej w kie run ku
Ka sprza ka oraz o Tra sie AK.
Roz wa ża my też pro po zy cje
in nych miejsc po da wa ne
przez sa mych za in te re so wa -
nych, o ile tyl ko pod le ga ją
na sze mu za rzą do wi.

(mk)

DDrrooggoowwccyy  uuddoossttęęppnniiąą  ssttoołłeecczznnee  mmuurryy  ggrraaffffiicciiaarrzzoomm

W tro sce o zdro wie miesz -
kań ców gmi na Ko ro no wo
przy go tu je park re kre acyj -
no -re ha bi li ta cyj ny.

Park ma się skła dać z 11
pro stych w ob słu dze urzą -
dzeń, słu żą cych re ha bi li ta cji
oraz po pra wie kon dy cji fi -
zycz nej osób z nich
ko  rz y  s t a  j ą  c y c h .
Miesz kań cy bę dą
mo gli dzię ki nim
zwięk szyć wy dol -
ność krą że nio wo -
-od de cho wą, po pra -
wić kon dy cję ru cho -
wą oraz wzmoc nić
po szcze gól ne par tie
mię śni. Oprócz do -
ro słych bę dą mo gli z
nie go ko rzy stać tak -
że ucznio wie star -
szych klas szkół
śred nich, w ra mach
prze pro wa dza nych
od wio sny do je sie ni

za jęć z wy cho wa nia fi zycz -
ne go.

Jak po da je Sta ni sław
Glisz czyń ski, bur mistrz Ko -
ro no wa, sza co wa ny koszt
utwo rze nia par ku wy nie sie
ok. 40 tys. zł.

– Uwa ża my, że te koszty
war to po nieść, choć -
by z uwa gi na fakt, iż
park stwo rzy miesz -
kań com moż li wość
za osz czę dze nia. Pod -
sta wo we ćwi czenia
re ha bi li ta cyj ne bę dą
mo gli wy ko ny wać sa -
mi bez płat nie w
parku, za miast w ga -
bi ne tach re ha bi li ta cji
– wy ja śnia Sta ni sław
Glisz czyń ski.

Po dob ne par ki cie -
szą się ogrom nym
po wo dze niem w
wie lu kra jach za -
chod nich. (mk)

KKoo  rroo  nnoo  wwoo  zzaa  ddbbaa  oo  kkoonn  ddyy  ccjjęę  
ii  sspprraawwnnoośśćć  mmiieesszz  kkaańń  ccóóww  

To ruń otrzy ma 327 mi lio -
nów zł do fi nan so wa nia na
bu do wę no we go mo stu dro -
go we go wraz z dro ga mi do -
jaz do wy mi.

Fun du sze zo sta ną prze ka -
za ne ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej po nie waż in we sty -
cja zo sta ła prze nie sio na na
li stę pod sta wo wą pro jek tów
klu czo wych Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In fra struk tu ra i
Śro do wi sko.

Wła dze sa mo rzą do we bę -
dą za bie gać o we ry fi ka cję
do fi nan so wa nia in we sty cji

ze wzglę du na wzrost kosz -
tów bu do wy o pra wie 150
mi lio nów zł. Dzia ła nia bę dą
pro wa dzo ne przede wszyst -
kim z chwi lą po zna nia rze -
czy wi stych kosz tów przed -
się wzię cia, któ re w tej chwi -
li wy no szą 620 mi lio nów zł.

Opty mal nym roz wią za -
niem bę dzie osią gnię cie ta -
kie go po zio mu do fi nan so -
wa nia, ja kie okre ślo no w
pier wot nym wnio sku o uję -
cie na li ście PO IiŚ w sierp -
niu 2007 ro ku – to jest 70
proc. ca ło ści kosz tów. (rp)

NNoo  wwyy  mmoosstt  ppoowwssttaanniiee  ww  TToorruunniiuu

Sta ni sław Glisz -
czyń ski: Spo dzie -
wa my się spo re -
go za in te re so wa -
nia, już kie ro wa ne
są do nas py ta nia
o ter min od da nia
par ku do użyt ku.Szcze cin (woj. za chod nio -

po mor skie) ja ko pierw sze z
miast, któ re zgło si ły się do
pro jek tu „12 miast” za pre -
zen to wał się w Lon dy nie.

Do Lon dy nu udał się pre zy -
dent Piotr Krzy stek, To masz
Ba nach, dy rek tor Wy dzia łu
Roz wo ju UM, pra cow ni cy
Biu ra Pre zy den ta Mia sta,
Biu ra Pro mo cji i In for ma cji, a
tak że szcze ciń scy przed się -
bior cy z ofer ta mi pra cy dla
emi gran tów za sta na wia ją -
cych się nad po wro tem do
Pol ski.

Na spo tka nie w dziel ni cy
Ham mer smith przy szło bli -
sko 200 osób. Roz mo wy z
Po la ka mi za miesz ku ją cy mi
Lon dyn od by ły się tak że w
In sty tu cie Si kor skie go, w
klu bie Ogni sko Pol skie.

– Ko rzy ści z wy jaz du są
dwo ja kie. Po pierw sze pro -
mo wa li śmy mia sto, po dru -

gie przed sta wi li śmy kon kret -
ną ofer tę za trud nie nia, po in -
for mo wa li śmy o kil ku set po -
ten cjal nych miej scach za -
trud nie nia – mó wi Piotr
Lan dow ski z Biu ra Pro mo cji
i In for ma cji.

Szcze cin ku sił emi gran -
tów po nad to atrak cyj ny mi
ce na mi nie ru cho mo ści i
wy naj mu oraz bli sko ścią

Nie miec.
De le ga cja ze Szcze ci na

zo sta ła cie pło przy ję ta
przez uczest ni ków i or ga ni -
za to rów spo tka nia, we dług
któ rych Szcze cin swo ją
pre zen ta cją za wie sił wy so -
ko po przecz kę przed ko lej -
ny mi mia sta mi, któ ry mi bę -
dą Byd goszcz, Po znań i Ka -
to wi ce. (rp)

SSzzcczzee  cciinn  zzaa  cchhęę  ccaa  ddoo  ppoo  wwrroo  ttuu  zz  eemmii  ggrraa  ccjjii

Sta ro stwo Po wia to we w
Olsz ty nie sko rzy stało z fak tu,
że słyn ny astro nom więk -
szość swo je go do ro słe go ży -
cia spę dził na te re nie War mii,
gdzie peł nił funk cję ad mi ni -
stra to ra dóbr Ka pi tu ły i opra -
co wa ło stra te gię pro mo cyj ną,
zmie rza ją cą do przy wró ce nia
go zie mi war miń skiej. 

– Po sta no wi li śmy zdjąć
Ko per ni ka z po mni ka i po -
ka zać go nie tyl ko ja ko po -
stać hi sto rycz ną, ale „ży we -
go czło wie ka” – wiel kie go

miesz kań ca War mii, któ ry
tu żył, tu pra co wał i z tych
miejsc spo glą dał w gwiaz dy
– mó wi Ma ciej Ryt czak, dy -
rek tor Wy dzia łu In for ma cji,
Pro mo cji i Roz wo ju Sta ro -
stwa Po wia to we go w Olsz -
ty nie. – W pro jek cie pro mo -
cyj nym przy ję li śmy kon -
wen cje pop kul tu ry, na wią -
zu jąc do ta kich jej ikon, jak
Che Gu eva ra, bo ży je my w
cza sach in ter ne tu, ko mu ni -
ka cji ob raz ko wej. Chcie li -
śmy stwo rzyć wi ze ru nek

Ko per ni ka ja ko po zy tyw ne -
go re wo lu cjo ni sty, któ ry
wstrzy mał słoń ce i ru szył
zie mię. 

(mk)

Po p-ar to wy Ko per nik 
Po wiat Olsz tyń ski roz po czął kam pa nię pro mo cyj -
ną z wy ko rzy sta niem wi ze run ku Mi ko ła ja Ko per -
ni ka ja ko po zy tyw ne go re wo lu cjo ni sty.

W ple bi scy cie por ta lu Stu -
dents.pl Opo le zde kla so wa ło
me tro po lie.

Użyt kow ni cy ser wi su oce -
nia li mia sta, w któ rych stu -
diu ją, bio rąc pod uwa gę ich
at mos fe rę, ofer tę kul tu ral no -
-roz ryw ko wą, sieć ko mu ni ka -
cyj ną oraz kosz ty utrzy ma -
nia. W ka te go riach „At mos fe -
ra” i „Ko mu ni ka cja” dwu -
krot nym zwy cięz cą zo stał Po -
znań. Wro cław wy prze dził
kon ku ren tów pod wzglę dem
moż li wo ści spę dza nia wol ne -
go cza su, a Kiel ce oka za ły się
naj bar dziej sprzy ja ją ce stu -
denc kim port fe lom. 

W ogól nym ze sta wie niu fa -
wo ry ci wy pa dli jed nak znacz -
nie go rzej, ustę pu jąc miej sca
Opo lu, atrak cyj ne mu pod
wzglę dem at mos fe ry, ofer ty
kul tu ral nej i do brze zor ga ni -
zo wa nej ko mu ni ka cji, ale bar -
dziej kon ku ren cyj ne mu ce no -
wo. Z du żych miast je dy nie
Po znań za kwa li fi ko wał się do
pierw szej dzie siąt ki (6 miej -
sce), wy prze dza jąc War sza wę
(15), Kra ków (14), Wro cław
(12) i Ka to wi ce (11). Ran king
ob jął wszyst kie miej sco wo ści
po wy żej 100 tys. miesz kań -
ców z przy naj mniej jed ną
uczel nią pu blicz ną. (mk)

OOppoo  llee  nnaajjlleeppsszzyymm  mmiiaa  sstteemm  ddllaa  ssttuu  ddeenn  ttóóww

Pro jekt wi ze run ku Mi ko ła ja 
Ko per ni ka w sty li sty ce po p-ar tu

Prezydent Piotr Krzystek zachęcał młodych Polaków mieszkających 
w Londynie do powrotu do kraju
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STOWARZYSZENIA

Sto wa rzy sze nie Gmin i Po -
wia tów Wiel ko pol ski po pie -
ra Na ro do wy Pro gram Bu -
do wy Dróg Lo kal nych, ale
ocze ku je w nim zmian.

Za rząd sprze ci wia się m.in.
rów ne mu po dzia ło wi środ -
ków po mię dzy wszyst kie wo -
je wódz twa bez uwzględ nie nia
ilo ści dróg czy po wierzch ni te -
re nów zur ba ni zo wa nych w
nich wy stę pu ją cych, a tak że
uwa ża, że zmia nie po wi nien
ulec spo sób oce ny me ry to -
rycz nej w związ ku z osob ną
alo ka cją środ ków dla dróg po -
wia to wych i gmin nych, któ re

wy ma ga ją od ręb nych kry te -
riów. Po nad to SGiPW kwe -
stio nu je zbyt du żą wa gę przy -
wią zy wa ną do part ner stwa,
któ re je go zda niem nie po win -
no pod le gać oce nie oraz ocze -
ku je do pre cy zo wa nia za sad
skła da nia wnio sków, ich spo -
rzą dza nia oraz wy ma ga nych
za łącz ni ków i ich for my.

Za rząd uwa ża, że Pro gram
po wi nien być kon ty nu owa -
ny, lecz na le ży roz wa żyć
zwięk sze nie pu li środ ków
na je go co rocz ną re ali za cję
w ko lej nych la tach. (mk)

www.sgipw.wlkp.pl 

SSGGiiPPWW  cchhccee  zzmmiiaann  ww  bbuu  ddoo  wwiiee  ddrróógg

MSWiA prze sła ło od po -
wiedź na sta no wi sko Kon -
wen tu Po wia tów Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go w spra -
wie fi nan so wa nia za dań re -
ali zo wa nych na pod sta wie
usta wy z dnia 7 wre ze śnia
2007 r., o ujaw nie niu w księ -
gach wie czy stych pra wa wła -
sno ści nie ru cho mo ści Skar bu
Pań stwa. Mi ni ster po in for -
mo wał, że w usta wie bu dże -
to wej na rok 2009 prze wi -
dzia no re zer wę ce lo wą, na

„uzu peł nie nie wy dat ków na
go spo dar kę nie ru cho mo ścia -
mi Skar bu Pań stwa oraz jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial -
ne go” w wy so ko ści 27 mln zł.
Mi ni ster za zna czył też, że
usta wa nie na ło ży ła na or ga -
ny jst no wych za dań. Je go
zda niem wy ni ka ją one z za -
kre su obo wiąz ków, kształ to -
wa nych prze pi sa mi in nych
ustaw, któ rych re ali za cja nie
mo że po zo sta wać na dal w
tak po waż nej zwło ce. (ag)

RRee  zzeerr  wwaa  ccee  lloo  wwaa  nnaa  ggoo  ssppoo  ddaarr  kkęę  nniiee  rruu  cchhoo  mmoo  śścciiaa  mmii

Ko mer cja  l i  za c ja
służ by zdro wia, pro -
jek ty ustaw o sys te -
mie oświa ty oraz fi -
nan sach pu blicz nych
to głów ne te ma ty po -
ru szo ne na po sie dze -
niu Za rzą du ZMP. 

Przed sta  wi  c ie  le
miast ze zdu mie -
niem przy ję li py ta -
nia stro ny rzą do wej
o ich sta no wi sko w
spra wie prze kształ -
ceń służ by zdro wia.
We dług sa mo rzą -
dow ców, to rząd po -
wi nien przed sta wić swo je
pro po zy cje w kwe stii po kry -
cia kosz tów pro ce du ry ko -
mer cja li za cyj nej oraz wa -
run ków i za sad przy zna wa -
nia wspar cia. Wie lu z nich
go to wych by ło by do pła cać
do pla có wek przy za zna cze -
niu, że sys tem bę dzie kla -
row ny i jed no li ty dla prze -
kształ co nych spół ek, a ko -
mer cja li za cja opie rać się bę -

dzie na twar dych
pra wach wła sno ści.

Za rząd po zy tyw nie
za opi nio wał rzą do -
wy pro jekt usta wy o
zmia nie usta wy o
sys te mie oświa ty,
pod kre śla jąc ko -
rzyst ne roz wią za nia
w kwe stii roz dzia łu
za dań po mię dzy or -
ga ny pro wa dzą ce
szko ły i spra wu ją ce
nad zór pe da go gicz -
ny. Z re zer wą od -
niósł się na to miast
do pro po zy cji roz ło -

że nia na 3 la ta obo wiąz ko wej
edu ka cji dla 6-lat ków, za uwa -
ża jąc, że mo że ona skut ko -
wać po waż ny mi pro ble ma mi
or ga ni za cyj ny mi, szcze gól nie
w ma łych ośrod kach sa mo -
rzą do wych.

Pod czas po sie dze nia
człon ko wie od nie śli się tak -
że do rzą do we go pro jek tu
usta wy o fi nan sach pu blicz -
nych, ne ga tyw nie oce nia jąc

pro po zy cję no we go al go ryt -
mu za dłu że nia.

– No wy za pis zin dy wi du -
ali zu je sy tu ację każ de go sa -
mo rzą du, ale ge ne ral nie po -
gor szy ich sy tu ację – uwa ża
dy rek tor Biu ra ZMP An -
drzej Po raw ski. – Dla te go w
do bie kry zy su go spo dar cze -
go pro po nu je my za cho wa -
nie do tych cza so we go li mi tu
15 proc. rocz nej ob słu gi za -
dłu że nia i rów no cze sną li -
kwi da cję 60 proc. li mi tu.

Kon tro wer sje wzbu dził
tak że pro jekt usta wy, wpro -
wa dza ją cy od po wie dzial -
ność ma jąt ko wą urzęd ni -
ków za błę dy oraz sche ma -
tycz ny spo sób usta la nia wy -
na gro dzeń pra cow ni ków sa -
mo rzą do wych, w pro jek to -
wa nym roz po rzą dze niu Ra -
dy Mi ni strów. (mk)

Po sie dze nie Za rzą du ZMP,
16 stycz nia 2009, Głow no,
www.zmp.po znan.pl

MMiiaa  ssttaa  oocczzee  kkuu  jjąą  kkoonn  kkrree  ttóóww  ww  sspprraa  wwiiee  sszzppii  ttaa  llii
Zwią zek za ape lo wał o wła -

ści wą opie kę me dycz ną w
do mach po mo cy spo łecz nej
oraz wię cej środ ków na
szpi ta le po wia to we.

W sta no wi sku z 13 stycz -
nia 2009 r. Zwią zek wy ra ził
swo je za nie po ko je nie sy tu -
acją w DPS -ach, spo wo do -
wa ną bra kiem ure gu lo wa -
nych za sad fi nan so wa nia ze
środ ków NFZ świad czeń
zdro wot nych w pla ców kach,
a tak że kwe stią sta tu su za -
wo do we go per so ne lu me -
dycz ne go w nich za trud nio -
nych. W związ ku z tym za -
ape lo wał do mi ni stra zdro -
wia i pre ze sa NFZ o pod ję -
cie nie zwłocz nych dzia łań,
w tym opra co wa nie przez

NFZ pro duk tu „ca ło do bo -
wej opie ki w do mach po mo -
cy spo łecz nej”, gdyż obo -
wią zu ją ce roz po rzą dze nie
nie da je 24-go dzin ne go pie -
lę gniar skie go za bez pie cze -
nia świad czeń me dycz nych
w DPS -ach.

Jed no cze śnie ZPP po zy tyw -
nie za opi nio wał ini cja ty wę
mi ni stra zdro wia, prze wi du -
ją cą wspar cie szpi ta li po wia -
to wych. Za nie zro zu mia łe
uznał jed nak pro po zy cję po -
dzia łu 300 mln zł wspar cia
dla szpi ta li we dług pro por cji:
200 mln zł na 18 kli nik i 100
mln zł na 370 szpi ta li po wia -
to wych, su ge ru jąc pro por cję
od wrot ną. (mk)

www.zpp.pl

ZZPPPP  wwaallcczzyy  oo  ooppiieekkęę  mmeeddyycczznnąą  ww  DDPPSS--aacchh

19-20.03.2009, Ruda Śląska, Katowice
XXX Zgro ma dze nie Ogól ne Związku Miast Polskich, www.zmp.po znan.pl

22-24.04.2009, Mal moe
Zgro ma dze nie Ogól ne CEMR (Za rząd ZMP na pro mie), www.zmp.po znan.pl

14-15.05.2009, Poznań
Zgromadzenie Ogólne ZGW RP, www.zgwrp.org.pl

KALENDARIUM | Najbliższe wydarzenia

Kon went zwró cił uwa gę,
że pra ce nad no we li za cją
usta wy o dzia łal no ści po żyt -
ku pu blicz ne go i o wo lon ta -
ria cie, roz po czę te jesz cze w
2005 r., po zo sta ją wciąż na
eta pie kon sul ta cji i bio rąc
pod uwa gę roz le gły ob szar
dys ku to wa nych zmian, ko -
rzyst niej sze by ło by uchwa -
le nie no wej usta wy.

Kon went wy ra ził za nie po -
ko je nie w związ ku z pla na mi
ogra ni cze nia środ ków na re -
ali za cję przez sa mo rzą dy wo -
je wództw no wych za dań w
ra mach PFRON. Po nie waż od
stycz nia 2009 r. wła dze re gio -
nal ne są zo bo wią za ne zle cać

za da nia w za kre sie re ha bi li ta -
cji za wo do wej i spo łecz nej
osób nie peł no spraw nych fun -
da cjom i or ga ni za cjom po za -
rzą do wym, Kon went zwró cił
się do Peł no moc ni ka Rzą du
ds. Osób Nie peł no spraw nych
o wpro wa dze nie w pla nie fi -
nan so wym PFRON zmian,
któ re za pew nią wła ści we i do -
sta tecz ne re ali zo wa nie przez
sa mo rzą dy tych za dań.

Mar szał ko wie wnie śli o
ujed no li ce nie kur su eu ro dla
wszyst kich dzia łań PROW
wdra ża nych przez sa mo rzą dy
wo je wództw, a tak że o ob li -
cza nie li mi tów alo ka cji w try -
bie mie sięcz nym, jak to mia ło

miej sce w okre sie pro gra mo -
wa nia 2004-2006. Obec ny
spo sób ob li cza nia li mi tów z
okre so wym prze licz ni kiem
kur su po wo du je stra ty se tek
mi lio nów zło tych w ska li kra -
ju (np. kil ku ty go dnio wa, nie -
ko rzyst na dla sa mo rzą du, róż -
ni ca prze licz ni ka o 50 gr przy
272 mln eu ro alo ka cji dla woj.
ma ło pol skie go sta no wi stra tę
w wys. 160 mln zł, z któ rych
moż na by zre ali zo wać do dat -
ko wo ok. 300 pro jek tów).
Stąd też apel mar szał ków o
uwzględ nie nie ich sta no wi ska
w no we li za cji Roz po rzą dze -
nia MRiRW w spra wie po -
dzia łu środ ków PROW na la -
ta 2007-20013 z dn. 27 lu te go
2008 r. (z póź. zm).

Kon went za re ko men do wał
ZWRP przy ję cie pro jek tu
usta wy o po li ty ce miej skiej
i przed ło że nie go Ra dzie Mi -
ni strów do prac le gi sla cyj -
nych. Kon went za koń czy ło
uro czy ste pod pi sa nie przez
uczest ni ków tzw. „De kla ra cji
kra kow skiej”. (mk)

Kon went Mar szał ków Wo je wództw
RP, 15-16 stycz nia 2009, Wie licz -
ka, www.zwrp.pl

Samorządy tracą miliony
Konieczne jest pil ne ujed no li ce nie kur su eu ro dla
wszyst kich dzia łań PROW wdrażanych przez jst.

Na temat współpracy z NGO dyskutowali marszałkowie Władysław
Husejko (woj. zachodniopomorskie), Jan Kozłowski (woj. pomorskie) 
i Marek Nawara (woj. małopolskie)

An drzej Po raw -
ski: Za pis zin dy -
wi du ali zu je sy tu -
ację każ de go sa -
mo rzą du, ale też
po gor szy ich sy -
tu ację.



Z oka zji 10 rocz ni cy po wsta nia sa -
mo rzą du re gio nal ne go, mar szał ko -
wie wo je wództw spo tka li się z twór -
ca mi re for my ad mi ni stra cyj nej z
1999 ro ku, by po twier dzić słusz ność
jej za ło żeń oraz ko niecz ność jej do -
koń cze nia dla jed no znacz ne go uło -
że nia kom pe ten cji i od po wie dzial -
no ści wszyst kich struk tur pań stwa.

Pod czas ob cho dów ju bi le uszu,
zor ga ni zo wa nych w ra mach Kon -
wen tu Mar szał ków Wo je wództw
RP, uczest ni cy uchwa li li tzw. „De -
kla ra cję Kra kow ską”, któ ra pod -
kre śla mi sję sa mo rzą dów w kon -
stru owa niu no we go mo de lu pań -
stwa, re ali zu ją ce go za sa dę po moc -
ni czo ści, głę bo ko za ko rze nio ną w

tra dy cji chrze ści jań skiej i sta no -
wią cą nor mę eu ro pej ską. 

Do ku ment pod pi sa ny przez mar -
szał ków wszyst kich wo je wództw,
wy ra ża ich na dzie ję na szyb kie do -
koń cze nie pro ce su prze mian za po -
cząt ko wa ne go re for mą ad mi ni stra cji
sprzed 10 lat: „Ma my peł ne po czu -
cie od po wie dzial no ści za wy peł nia -

nie tej mi sji i je ste śmy świa do mi
ska li wy zwa nia z ja kim się mie rzy -
my. [...] Ce lem nad rzęd nym twór -
ców i wy ko naw ców pra wa ustro jo -
we go jest zbu do wa nie efek tyw ne go
sys te mu za rzą dza nia pań stwem.
Roz wią za nia ustro jo we po win ny za -
pew nić sa mo rzą do wi re gio nal ne mu
moż li wość wy ko rzy sta nia wła sne go
po ten cja łu oraz opty mal ne go wkom -
po no wa nia je go dzia łań w me cha ni -
zmy: kra jo wy i eu ro pej ski. Ce lem
tych dzia łań jest bu do wa go spo dar ki
opar tej na wie dzy i so li dar nej Eu ro -
py. Wie rzy my, że przy ję ty kie ru nek
dzia ła nia Par la men tu i Rzą du RP bę -
dzie kon se kwent nie wpro wa dza ny
w ży cie”.

Pod pi sa niu De kla ra cji to wa rzy -
szy ła uro czy sta de ba ta z udzia łem
prof. Mi cha ła Ku le szy i dr. Ja na Ol -
brych ta, któ ra od by ła się w Sa li Po -
sel skiej Zam ku Kró lew skie go na
Wa we lu oraz po prze dza ją ce ją spo -
tka nie z Me tro po li tą Kra kow skim
Ar cy bi sku pem Sta ni sła wem Dzi wi -
szem. (mk)

Konwent Marszałków Województw RP, 16
stycznia 2009, Kraków, www.malopolskie.pl

Dokończmy reformę sa mo rzą du terytorialnego

Uczest ni cy Kon wen tu Mar szał ków Wo je wództw RP za ży wa ją cy
świe że go po wie trza w prze rwie ob cho dów ju bi le uszu na Wa we lu

Pre zes Za rzą du ZWRP Jan Ko złow ski, dr Jan Ol brycht, mar sza łek
ma ło pol ski Ma rek Na wa ra oraz prof. Mi chał Ku le sza pod czas de ba ty
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WYDARZENIA

„Forum Samorzàdowe” 
to specjalistyczny miesi´cznik
poÊwi´cony dzia∏alnoÊci samorzàdów
terytorialnych ca∏ej Polski. 

„Fo rum Sa mo rzà do we” przed sta wia lu dzi i ich do Êwiad cze -
nia. Pro mu je oso by, któ re re ali zu jà no wa tor skie po my s∏y,
dba jà o roz wój swo je go mia sta, gmi ny, re gio nu i wspie ra jà
in we sty cje. „Fo rum Sa mo rzà do we” to ba za do brych prak -
tyk, ana li za wiel kich i ma ∏ych pro jek tów. Mie si´cz nik przed -
sta wia suk ce sy, pro po nu je cie ka we roz wià za nia co dzien -
nych trosk sa mo rzà dow ców. In for mu je o in sty tu cjach, or ga -
ni za cjach i fir mach, któ re wspó∏ pra cu jà z jed nost ka mi sa -
mo rzà du te ry to rial ne go. Przed sta wi cie le Re dak cji sà obec ni
na naj wa˝ niej szych spo tka niach bran ̋ y.

Prenumerata 2009

Wypełnij i odeślij faksem

Odnawialna 96 PLN  
(Roczna automatycznie odnawialna)

Terminowa 120 PLN 
(Roczna) 

Zamów 
prenumeratę  

Firma

Adres wysyłki

Imię i nazwisko

Telefon/fax

Liczba egz. Od kiedy (miesiąc) e-mail

NIP

Dział�

Podpis / Pieczęć

Data

FORUM  
SAMORZĄDOWE

n i e z a l e ż n y  m i e s i ę c z n i k  s a m o r z ą d u  t e r y t o r i a l n e g o

Mar szał ko wie za de kla ro wa li swo ją go to wość do usu wa nia wszel kich prze szkód, 
sto ją cych na dro dze do stwo rze nia efek tyw ne go sys te mu za rzą dza nia pań stwem.  
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OPINIE

Uznaliśmy, że w czasach recesji,
atrakcyjne stają się inwestycje
publiczne. Pla nu je my, tam gdzie to
moż li we, przy spie sze nie na bo rów
wnio sków w ra mach RPO. Po zwo -
li to roz po cząć in we sty cje z wy -

prze dze niem cza so wym. Fir my spe cja li stycz ne zy ska -
ją port fel za mó wień, a pro du cen ci np. ma te ria łów bu -
dow la nych zbyt na swo ją pro duk cję. Roz ma wia my ze
śro do wi ska mi przed się bior ców. To z ich stro ny pły ną
sy gna ły o re stryk cyj nej po li ty ce kre dy to wej ban ków.
Spo tka nie z przed sta wi cie la mi śro do wisk oko ło biz -
ne so wych i ban ko wych, wy ka za ło, że przede wszyst -
kim po trzeb ny jest wza jem ny dia log, ale też umie jęt -
ne wy ko rzy sty wa nie ta kich in stru men tów fi nan so -
wych, jak fun du sze po życz ko we i po rę cze nio we. Dla
wie lu po ten cjal nych be ne fi cjen tów pro ble mem jest
sfi nan so wa nie in we sty cji do cza su jej re fun da cji. Po -
stu lu je my więc w MRR o wpro wa dze nie sys te mu za -
li czek oraz przy spie sze nie pro ce su re fun da cji po nie -
sio nych kosz tów. To się oczy wi ście wią że ze spraw -
niej szym sys te mem roz li czeń fun du szy unij nych.

Chce my też wy stą pić do rzą du RP i Sejmu o pod ję -
cie dzia łań, któ re po zwo lą prze jąć sa mo rzą dom, od
Agen cji Nie ru cho mo ści Rol nych Skar bu Pań stwa, te -
re ny zlo ka li zo wa ne w są siedz twie waż nych wę złów
ko mu ni ka cyj nych i au to strad. Je ste śmy od po wie dzial -
ni za kre owa nie roz wo ju re gio nal ne go, a nie dys po nu -
je my grun tem. Gdy by te re ny na le ża ły do sa mo rzą dów,
te mo gły by je uzbro ić i sko mu ni ko wać. Pro ce du ry
ANR są dla po ten cjal nych in we sto rów za bój cze.

„Szczę śli we mia sto, któ re w
cza sie po ko ju oba wia się wo -
jen”. Ta ki XVI -wiecz ny na pis
wid nie je nad sa lą raj ców w świd -
nic kim mu zeum. Pre zy dent
uznał, że w myśl te go ha sła i my

po win ni śmy się przy go to wać na czas kry zy su, bo
tak ro bi każ dy do bry go spo darz. Dla te go jesz cze
pod ko niec 2008 r. prze pro wa dzi li śmy ana li zy i
roz mo wy. Wszyst ko po to, by ogra ni czyć wy dat ki
mia sta w naj mniej od czu wal ny spo sób dla miesz -
kań ców. Służ by ra tow ni cze ćwi czą i po zo ru ją wy -
pad ki, my zaś przy go to wa li śmy do ku ment, któ ry
po zo ru je kry zys. Chce my się przy go to wać, by nie
dzia łać im pul syw nie. 

Przy go to wa li śmy dwa wa rian ty oszczęd no ści
na wy pa dek, gdy by za bra kło w bu dże cie 10 lub
15 mln zł. Mu si my się li czyć z tym, że bę dą ma -
la ły wpły wy do bu dże tu mia sta cho ciaż by z ty tu -
łu po dat ków lo kal nych, czy też z po wo du gor -
szej sy tu acji świd nic kich firm. Ogra ni cze nia ma -
ją do tknąć przede wszyst kim wy dat ków bie żą -
cych, z któ rych moż na zre zy gno wać, ale nie in -
we sty cji. Świd ni ca mu si się roz wi jać i in we sto -
wać, bo wła śnie w do bie wid ma kry zy su, miej -
skie in we sty cje bę dą utrzy my wać bądź ge ne ro -
wać no we miej sca pra cy np. w bu dow nic twie.
Stąd tak du żo in we sty cji mia sto bę dzie re ali zo -
wa ło już w tym ro ku.

W ce lu zła go dze nia skut ków kry zy su trze ba
więc oszczę dzać i mą drze in we sto wać.

Co praw da na ra zie kry zys go -
spo dar czy jest bar dziej wy da rze -
niem me dial nym nie mniej pod -
cho dzi my do ewen tu al nych za gro -
żeń po waż nie. Po pierw sze na bie -
żą co ana li zu je my sy tu ację bu dże -

to wą mia sta, któ re w tym ro ku ma re kor do wy bu dżet
prze kra cza ją cy 400 mln zło tych, z cze go na in we sty -
cje prze zna cza my 100 mln zło tych. Je że li do te go do -
da my środ ki unij ne i in ne środ ki ze wnętrz ne, to w
cią gu 3 naj bliż szych lat po win ni śmy za in we sto wać
oko ło 800 mln zło tych. To po win no na krę cić ko -
niunk tu rę w Ko sza li nie i re gio nie, za pew nia jąc pra cę
i zle ce nia dla wie lu firm i osób. Po dru gie – po przez
roz mo wy z przed się bior ca mi, tak że ty mi któ rzy są
sku pie ni w Ra dzie Go spo dar czej dzia ła ją cej przy
Pre zy den cie Mia sta, po sia da my ak tu al ną wie dzę na
te mat kon dy cji lo kal ne go biz ne su. Pa trząc przez ten
pry zmat, kry zy su w sa mo rzą dzie na ra zie nie wi dać.
I ca ły czas mam na dzie ję, że nie bę dzie on tak głę bo -
ki jak nie któ rzy su ge ru ją. Zda ję so bie jed nak spra wę,
że ry nek ka pi ta ło wy jest ni czym na czy nia po łą czo ne
i je śli w któ rymś za brak nie pie nię dzy, po zo sta łe bę dą
mu sia ły wy rów nać po ziom. Naj waż niej szym za da -
niem sa mo rzą du w tak trud nej sy tu acji po win na być
ela stycz ność i spo koj ne re ago wa nie na sy tu ację, któ -
rą wy twa rza ry nek go spo dar czy. Do pó ki nie ma ja -
snych prze sła nek, w któ rym kie run ku bę dzie po dą żał
ewen tu al ny kry zys, wy ko ny wa nie ner wo wych ru -
chów jest nie wska za ne. Na pew no jed nak po trzeb ne
jest trzy ma nie rę ki na pul sie.

Jó zef Se be sta
mar sza łek wo je wódz twa opol skie go

Wal de mar Skór ski
za stęp ca pre zy den ta Świd ni cy

Mi ro sław Mi kie tyń ski
pre zy dent Ko sza li na
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Na czym po le ga ją Pa ni zda niem pro ble my ko mu -
ni ka cyj ne oby wa te li z in sty tu cja mi eu ro pej ski mi?

Oby wa te le nie iden ty fi ku ją się z in sty tu cja mi eu ro -
pej ski mi. Uwa ża ją, że od le gła Bruk se la jest po twor -
nie zbiu ro kra ty zo wa na i nie dzia ła na ich rzecz. To
myl na i krzyw dzą ca oce na. Jest to z jed nej stro ny
obiek tyw ny pro blem dzia ła nia in sty tu cji unij nych,
z dru giej nie wiel ka wie dza o pra cy i de cy zjach Ko mi -
sji i Par la men tu Eu ro pej skie go nie tyl ko wśród spo -
łe czeń stwa, ale na wet po li ty ków kra jo wych. Nie ma
też wy star cza ją cej, „eu ro pej skiej” in for ma cji w me -
diach, a te, któ re się po ja wia ją czę sto ma ją cha rak ter
sen sa cji lub stra sza ka. Wy ko rzy stu ją to czę sto wła -
dze pań stwo we, któ re wła sne nie po pu lar ne de cy zje
skła da ją na karb Bruk se li. I tak, gdy pol ski sejm
wpro wa dzał obo wiąz ko wą in sta la cję kas fi skal nych
w tak sów kach, uza sad nia no to żą da niem Unii Eu ro -
pej skiej. Tym cza sem ko nia z rzę dem te mu, kto szyb -

ko znaj dzie tak sów kę z ka są fi skal ną w eu ro pej skich
sto li cach. W Bruk se li lub Stras bur gu zna le zie nie ta -
kiej tak sów ki na praw dę nie jest ła twe. 

Ja ki jest po mysł na uspraw nie nie dia lo gu po -
mię dzy in sty tu cja mi i oby wa te la mi WE?

Ży je my w na tło ku prze róż nych in for ma cji, dla -
te go trze ba dzia łać wg za sa dy mniej mó wić,
a wię cej słu chać. Unia za le wa oby wa te la in for ma -
cja mi, ale zbyt rzad ko py ta go o zda nie lub pro si
o opi nię. 

I wła śnie za da niem Par la men tu jest za pro sić Eu -
ro pej czy ków do roz mo wy, skło nić oby wa te li, aby
włą czy li się w dia log z in sty tu cja mi eu ro pej ski mi.
Ich głos mu si być sły szal ny w Bruk se li, Stras bur gu
czy Luk sem bur gu. W mo im ra por cie we zwa łam in -
sty tu cje UE do opra co wa nia za sad pro wa dze nia ta -
kie go dia lo gu, w tym – po wo ły wa nia re pre zen tan -
tów spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, wska za nia me -
tod or ga ni zo wa nia kon sul ta cji oraz ich fi nan so wa -
nia. Cho dzi o znacz ne po sze rze nie licz by or ga ni za -
cji po za rzą do wych, któ re włą czą się i za bio rą głos
w spra wie każ dej de cy zji Unii Eu ro pej skiej, któ ra
do ty czy oby wa te li. Ta ka opi nia jest po trzeb -
na przed pod ję ciem de cy zji. Dia log to dzia ła nie
dwu stron ne, za tem – po za koń cze niu kon sul ta cji
i pro ce su le gi sla cyj ne go oby wa te le po win ni się do -
wie dzieć, któ re ze zgła sza nych po stu la tów zo sta ły
przy ję te, a któ rych nie uwzględ nio no. Po stu lo wa -

łam też o prze zna cze nie na te za da nia kon kret nych
środ ków.

Waż nym ele men tem ele men tem dia lo gu jest tzw.
ini cja ty wa oby wa tel ska, wpro wa dzo na przez Trak -
tat Li zboń ski. Zgod nie z nią mi lion oby wa te li
z kil ku państw UE mo że zgło sić pro po zy cję le gi -
sla cyj ną, któ ra na stęp nie KE, juz w po sta ci pro -
jek tu kon kret nej dy rek ty wy, przed sta wi PE.

Ja ką ro lę bę dą od gry wa ły w tym pro ce sie wła -
dze lo kal ne?

Ogrom ną! Szcze bel sa mo rzą do wy, za rów no re gio -
nal ny, jak i lo kal ny, jest naj waż niej szy. Tyl ko na tym
po zio mie mo że my w peł ni mó wić o funk cjo no wa niu
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Prze cież to wła dze sa -
mo rzą do we ma ją naj lep szy kon takt z or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi. Dla te go za mie rza my zo bo wią zać
wła dze kra jo we, ale przede wszyst kim re gio nal ne i lo -
kal ne do po pu la ry za cji idei oraz jak naj częst sze go od -
wo ły wa nia się do me to dy dia lo gu oby wa tel skie go. 

Ża łu ję, że pol skie re gio ny nie są sil niej obec ne i bar -
dziej wi docz ne w Bruk se li. Po win ni śmy po zbyć się
scep ty cy zmu wo bec władz re gio nal nych, rząd po wi -
nien dać re gio nom wię cej swo bo dy i moż li wo ści dzia -
ła nia na sce nie eu ro pej skiej. Pa mię taj my, że mą drze
pro wa dzo na po li ty ka re gio nal na to bu do wa nie ma łej
oj czy zny, z któ rą oby wa te le naj bar dziej się iden ty fi -
ku ją i o któ rej lo sy bę dą chcie li za dbać sa mi. Po win -
ni śmy im za ufać, mu si my za ufać sa mo rząd no ści.

Ge no we fa Gra bow ska
de pu to wa na do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, au tor ka ra por tu: Per spek ty wy
roz wo ju dia lo gu spo łecz ne go w ra -
mach trak ta tu li zboń skie go



Ze spół do spraw ustro jo wych jesz -
cze raz prze ana li zu je za pi sy pro jek tu
roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów w
spra wie wy na gra dza nia pra cow ni ków
sa mo rzą do wych. Roz po rzą dze nie jest
ak tem wy ko naw czym do obo wią zu ją -
cej od stycz nia usta wy o pra cow ni -
kach sa mo rzą do wych. Je go kształt
wzbu dza jed nak wie le wąt pli wo ści.
Nie zgod no ści do ty czą m.in. zbyt ni -
skie go wy na gro dze nia mi ni mal ne go
dla urzęd ni ków. Zda niem mi ni stra
Ada ma Lesz kie wi cza w prak ty ce pła ce
mi ni mal ne urzęd ni ków bę dą prze kra -
cza ły usta wo wą pła cę mi ni mal ną, gdyż
do otrzy my wa ne go przez nich wy na -
gro dze nia bę dą do li czo ne wszel kie go
ro dza ju do dat ki. O ile w tym wy pad ku
do dat ki wli czo ne w pen sję urzęd ni ka
wy da ją się ra to wać zgod ność usta wy z
in ny mi ak ta mi praw ny mi, o ty le wli -
cza nie do dat ku sta żo we go w skład
usta wo we go li mi tu pła cy dla sze fów
urzę dów, bu dzi wąt pli wo ści lo gicz ne.
Przy ta kich za pi sach usta wy, aby mógł
zo stać przy zna ny do da tek sta żo wy,
na le ża ło by tak zmniej szyć pod sta wo -
we wy na gro dze nie, by zsu mo wa ne z
do dat kiem mie ści ło się w li mi cie. Przy -
zna wa nie te go do dat ku nie mia ło by
więc w prak ty ce żad ne go sen su.

Zwró co no też uwa gę na pew ną nie -
spój ność w trak to wa niu skład ni ków
wy na gro dze nia, któ re na le żą się z
mo cy pra wa (np. ure gu lo wa nia kwe -
stii 13 pen sji, do da tek funk cyj ny).

Co da lej z pla na mi?
Na dal bez odpowiedzi zo sta je py ta -

nie o obo wią zek umiesz cza nia w do -
ku men tach stra te gicz nych ocen od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko. Sa mo rzą -
dy po raz ko lej ny za ape lo wa ły, aby mi -
ni ster stwo wy da ło opi nię praw ną,
któ ra po zwa la ła by na do da nie do bę -
dą cych w trak cie uchwa la nia pla nów,
stu diów i stra te gii za go spo da ro wa nia,
ra por tów za wie ra ją cych oce nę od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko, bez ko -
niecz no ści po wta rza nia ca łej pro ce du -
ry kon sul ta cyj nej. W tej chwi li nie
wia do mo czy ta kie po stę po wa nie jest
w peł ni zgod ne z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi. Ko niecz ność po wta rza nia
pro ce dur spo wo do wa ła by znacz ne
wy dłu że nie pro ce sów in we sty cyj nych
i pla ni stycz nych w gmi nach.

Kon tro wer sje wo kół re for my
Do ze spo łu ro bo cze go skie ro wa no

pro jekt au to po praw ki do rzą do we go
pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o

sys te mie oświa ty. Pro jekt za kła da m.in.
wpro wa dze nie do gim na zjów do dat ko -
wej go dzi ny lek cyj nej pod na zwą „edu -
ka cja dla bez pie czeń stwa”. Stro na sa -
mo rzą do wa zwró ci ła uwa gę na kosz ty
pro po no wa nych zmian i ko niecz ność
uzu peł nie nia ka dry na uczy ciel skiej. 

Przed sta wi ciel mi ni ster stwa Zbi -
gniew Mar ci niak uspo ka jał twier dząc,
że nie zmie ni się cał ko wi ta licz ba go -
dzin w gim na zjum, a do re ali za cji pro -
gra mu są przy go to wa ni na uczy cie le
PO, uczą cy do tej po ry w li ceum. Za -
cho dzi jed nak oba wa, że za da nie, a co
za tym idzie środ ki fi nan so we, zo sta ną
prze su nię te do in ne go szcze bla jst,
cze go mi ni ster stwo nie prze wi dzia ło.
Przed sta wi ciel mi ni ster stwa edu ka cji
od po wia dał też na py ta nia do ty czą ce
sze ścio lat ków. Mi ni ster stwo uwa ża, że
nie ma po trze by two rze nia no wych
od dzia łów dla 6 lat ków, któ rych ro dzi -
ce ze chcą po słać dziec ko do szko ły już
we wrze śniu te go ro ku. Mo gą one cho -
dzić do tych sa mych klas co 7 lat ki.

Nie osza co wa ne skut ki fi nan so we
Pod czas dys ku sji nad przy ję ciem za -

ło żeń do usta wy o ję zy ku mi go wym
przy go to wa nym w Mi ni ster stwie Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej stro na sa mo -
rzą do wa zwró ci ła się proś bą o osza co -
wa nie skut ków fi nan so wych pro jek tu
oraz zwró ci ła uwa gę na fakt, że za ło -
że nia usta wy obej mu ją tyl ko je den ob -
szar nie peł no spraw no ści.

– W za ło że niach czy ta my, że ma ją
być pro wa dzo ne dar mo we kur sy ję -
zy ka mi go we go. Chciał bym zwró cić
uwa gę, że nie ma cze goś ta kie go jak
„dar mo we” kur sy. Ktoś bę dzie mu -
siał za nie za pła cić. Do brze by by ło
już na tym eta pie wie dzieć kto – ar -
gu men to wał Wi told Kroch mal,
przed sta wi ciel UMP.

Stro na sa mo rzą do wa przed sta wi ła
sze reg uwag do pro jek tu usta wy o
świad cze niach pie nięż nych przy zna -
wa nych nie któ rym oso bom, któ rych
do ty czy ły pro ce sy na cjo na li za cji,
przy go to wa ne go w Mi ni ster stwie
Skar bu Pań stwa. Uzna no za nie ra -
cjo nal ne, że każ dy grunt skar bu
pań stwa prze ka za ny gmi nie ma być
ob cią żo ny kosz ta mi wpły wów. Za -
ape lo wa no o przy ję cie zu peł nie in -
ne go po dej ścia do ty czą ce go prze ka -
zy wa nia za dań sa mo rzą dom. 

– By ło by to ka ra nie ak tyw niej szych
sa mo rzą dów, któ re przej mo wa ły te te -
re ny i in we sto wa ły w nie. Ten spo sób
świad cze nia re kom pen sat uzna je my
za nie spra wie dli wy – mó wił Krzysz -
tof Iwa niuk, ze ZGWRP.

An drzej Po raw ski, se kre tarz
KWRiST, zwró cił uwa gę, iż obec nie
do cho dy z prze ka za nych gmi nie te re -
nów sta no wią 4 proc. do cho dów gmin. 

– Te środ ki są wy ko rzy sty wa ne na
za da nia wła sne – pod kre ślał dy rek tor
biu ra ZMP. Pro jekt ode sła no do ze -
spo łu ro bo cze go.

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, 28 stycz nia 2009, War sza wa

Pła ca urzęd ni ka po ni żej usta wo we go mi ni mum, do da tek sta żo wy
wli cza ny w skład wy na gro dze nia ob ję te go li mi tem, to głów ne
wąt pli wo ści do ty czą ce rozporządzenia o wynagrodzeniach.

Wy na gro dzenia do po praw ki
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Pro jek ty uzgod nio ne:
Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o Po li cji
(Rzą do we Cen trum Le gi sla cji),
Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy – Ko deks
wy kro czeń oraz nie któ rych in nych ustaw (Mi -
ni ster stwo Spra wie dli wo ści), 
Rzą do wy pro gram ochro ny cy ber prze strze ni RP
na la ta 2009-2011 (wer sja 1.04) (MSWiA), 
Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o in for ma ty -
za cji dzia łal no ści pod mio tów re ali zu ją cych
za da nia pu blicz ne, usta wy – Ko deks po stę po -
wa nia ad mi ni stra cyj ne go oraz zmia nie nie któ -
rych in nych ustaw (MSWiA), 
Pro jekt usta wy o in fra struk tu rze in for ma cji prze -
strzen nej (Głów ny Urząd Geo de zji i Kar to gra fii), 
Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o lecz nic -
twie uzdro wi sko wym, uzdro wi skach i ob sza -
rach ochro ny uzdro wi sko wej oraz o gmi nach
uzdro wi sko wych (Mi ni ster stwo Zdro wia), 
Spra woz da nie z re ali za cji usta wy o wy cho wa -
niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li -
zmo wi (Mi ni ster stwo Zdro wia), 
Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty -
ki Spo łecz nej w spra wie agen cji za trud nie nia, 
Pro jekt roz po rzą dze nia w spra wie po mo cy fi -
nan so wej udzie la nej za kła dom pra cy chro nio -
nej ze środ ków PFRON (MPiPS), 
Za ło że nia do usta wy o ję zy ku mi go wym

(MPiPS), 
Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej w spra wie zwro tu do dat ko -
wych kosz tów za trud nia nia pra cow ni ków nie -
peł no spraw nych, 
Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy o prze ciw -
dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie oraz nie któ -
rych in nych ustaw (MPiPS), 
Pro jekt roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów w
spra wie okre śle nia ro dza jów za dań po wia tów,
któ re mo gą być fi nan so wa ne ze środ ków
PFRON (MPiPS),
Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej w spra wie pro gra mów spe cjal nych, 
Au to po praw ki do pro jek tu no we li za cji usta wy
z dnia 18 lip ca 2001 r. Pra wo wod ne (Głów -
ny In spek to rat Sa ni tar ny), 
Pro gram roz wo ju fun du szy po życz ko wych i po rę -
cze nio wych dla ma łych i śred nich przed się -
biorstw w la tach 2008-2013 (Mi ni ster stwo Go -
spo dar ki), Pro jekt usta wy o sys te mie za rzą dza nia
kra jo wym pu ła pem emi sji ga zów cie plar nia nych
lub in nych sub stan cji (Mi ni ster stwo Śro do wi -
ska), 
Pro jekt Za rzą dze nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w
spra wie znie sie nia Ra dy do Spraw Zrów no wa -
żone go Roz wo ju (Mi ni ster stwo Śro do wi ska), 
Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry

w spra wie usta le nia gra ni cy por tu mor skie go
w Trze bie ży od stro ny lą du,
Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry
w spra wie szcze gó ło we go za kre su i form au -
dy tu ener ge tycz ne go oraz czę ści au dy tu re -
mon to we go bu dyn ku do ty czą cej speł nie nia
wy mo gów oszczęd no ści ener gii i wy zna cze -
nia wskaź ni ka kosz tów przed się wzię cia ter -
mo mo der ni za cyj ne go,
Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Roz wo ju Re -
gio nal ne go w spra wie udzie la nia przez PARP
po mo cy fi nan so wej na pro mo cję go spo dar -
czą Pol ski Wschod niej, stwo rze nie sie ci
współ pra cy cen trów ob słu gi in we sto ra, two -
rze nie i roz wój kla strów, two rze nie po li ty ki
roz wo ju re gio nal ne go w ra mach PO RPW
2007-2013,
Pro jekt usta wy o świad cze niach pie nięż nych
przy zna wa nych nie któ rym oso bom, któ rych
do ty czy ły pro ce sy na cjo na li za cji (Mi ni ster -
stwo Skar bu Pań stwa),
Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Edu ka cji Na -
ro do wej zmie nia ją cy roz po rzą dze nie w spra -
wie spo so bu pro wa dze nia przez pu blicz ne
przed szko la, szko ły i pla ców ki do ku men ta cji
prze bie gu na ucza nia, dzia łal no ści wy cho -
waw czej i opie kuń czej oraz ro dza jów tej do -
ku men ta cji,

Pro jekt roz po rzą dze nia Mi ni stra Rol nic twa i Roz -
wo ju Wsi w spra wie po dzia łu środ ków Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013.

Pro jek ty ode sła ne do ze spo łów: 
Pro jekt roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów w spra -
wie wy na gra dza nia pra cow ni ków sa mo rzą do -
wych (Kan ce la ria Pre ze sa Ra dy Mi ni strów),
Pro jekt usta wy o cen tral nej ewi den cji po jaz -
dów i cen tral nej ewi den cji kie row ców oraz o
zmia nie nie któ rych in nych ustaw (MSWiA), 
Pro jekt usta wy o sys te mie in for ma cji w
ochro nie zdro wia (Mi ni ster stwo Zdro wia), 
Pro jekt au to po praw ki do rzą do we go pro jek tu
usta wy o zmia nie usta wy o sys te mie oświa ty
oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw (druk
nr 1343) (MEN).

Pro jek ty za opi nio wa ne ne ga tyw nie:
Pro jekt uchwa ły zmie nia ją cy uchwa łę Ra dy Mi ni -
strów w spra wie usta no wie nia Pro gra mu wie lo -
let nie go pod na zwą  „Wzmoc nie nie Bez pie czeń -
stwa Zdro wot ne go Oby wa te li” (Mi ni ster stwo
Zdro wia),
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 osób fi zycz nych i osób praw nych od
nie któ rych do cho dów (przy cho dów).
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Ostat nie pro gno zy go spo dar cze
Ko mi sji Eu ro pej skiej prze wi du ją sil -
ny spa dek wzro stu go spo dar cze go w
Unii Eu ro pej skiej. Przy rost w ro ku
2008 sza cu je się na 1,4 proc., co sta -
no wi po ziom o po ło wę niż szy niż w
2007 r. W ro ku bie żą cym przy rost
mógł by osią gnąć naj wy żej 0,2 proc.,
a w 2010 r. prze wi dy wa ny jest na 1,1
proc. Przy nie zmie nio nej po li ty ce
zwięk szą się praw do po dob nie de fi -
cy ty bu dże to we, któ re z po zio mu po -
ni żej 1 proc. PKB w 2007 r. osią gną
po ziom 2,6 proc. w 2010 r. 

War to przy po mnieć, że rok 2007 był
wy jąt ko wo ko rzyst ny dla fi nan sów pu -
blicz nych państw UE. Rok wcze śniej
de fi cyt wy no sił 1,4 proc. PKB, a w
2005 r. aż 2,5 proc. unij ne go PKB.
Naj więk szy de fi cyt w sto sun ku do
pro duk tu kra jo we go brut to ca ły czas
ma ją Wę gry (5,5 proc.). Bli skie 3-proc.
de fi cy tu są Wiel ka Bry ta nia, Gre cja
czy Fran cja. Pol skę moż na za li czyć do
unij nych śred nia ków z de fi cy tem na
po zio mie 2 proc. PKB oraz dłu giem
pu blicz nym na po zio mie 45,2 proc.
PKB (re kor do we w tym wzglę dzie
Wło chy ma ją dług pu blicz ny na po zio -
mie 104 proc. PKB). 

Opra co wa nie wia ry god nych pro -
gnoz do ty czą cych fi nan sów pu blicz -
nych, zwłasz cza w od nie sie niu do
dłu gu pu blicz ne go, jest jed nak trud -
ne ze wzglę du na nie pew ność co do
kon se kwen cji, ja kie bę dą mia ły dla
bu dże tów środ ki po mo cy już wpro -
wa dzo ne przez rzą dy.

A rzą dy wy da ją mi liar dy
Pań stwa pod ję ły sze ro ko za kro jo ne

dzia ła nia by prze ciw dzia łać kon se -
kwen cjom kry zy su, tak in dy wi du al -

nie, jak i w ra mach wspól nej stra te gii
na po zio mie eu ro pej skim i mię dzy na -
ro do wym. Rząd USA zde cy do wał się
na na cjo na li za cję czę ści przed się -
biorstw znaj du ją cych się w trud nej
sy tu acji, po pod ję ciu na po cząt ku
paź dzier ni ka de cy zji o za ku pie przez
pań stwo obar czo nych ry zy kiem ak ty -
wów o war to ści 700 mld do la rów
ame ry kań skich. Ogło szo ne w tym sa -
mym okre sie w Eu ro pie róż ne pla ny
kra jo we re pre zen tu ją ra zem su mę aż
1 700 mld eu ro. Obej mu ją one gwa -
ran cje dla ope ra cji re fi nan so wa nia,
ale tak że ope ra cje do ka pi ta li zo wa nia
– na cjo na li za cji.

Pol ski rząd nie prze wi -
du je bez po śred niej po mo -
cy dla przed się bior ców i
sek to ra ban ko we go. Skut -
ki kry zy su ma ją ła go dzić
oszczęd no ści po czy nio ne
w mi ni ster stwach oraz ab -
sorp cja środ ków z UE.

Wy ko rzy sta nie środ ków
unij nych mo że na po tkać
jed nak na kil ka prze szkód, z któ rych
naj czę ściej wy mie nia się pro blem
po zy ska nia środ ków na pre fi nan so -
wa nie pro jek tów.

Po dob ne go zda nia jest Ko mi sja
Eu ro pej ska, któ ra przy go to wa ła pa -
kiet roz po rzą dzeń ma ją cy uła twić
do stęp do fun du szy unij nych.

– Po li ty ka spój no ści od gry wa w
tym kon tek ście klu czo wą ro lę. KE
za pro po no wa ła wa chlarz le gi sla cyj -
nych i nie le gi sla cyj nych środ ków
zmie rza ją cych do uła twie nia i przy -
spie sze nia re ali za cji pro gra mów re -
ali zo wa nych w ra mach po li ty ki spój -
no ści – wy ja śnia Jan Ol brycht, wi ce -
prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz wo ju

Re gio nal ne go Par la men tu Eu ro pej -
skie go.

Zwięk szyć za licz ki
Ko mi sja Eu ro pej ska prze sła ła do PE

pro jekt dwu krot ne go zwięk sze nia za li -
czek na pro gra my w 2009 r. dla Pol ski
i in nych kra jów człon kow skich w ce lu
zwięk sze nia płyn no ści fi nan so wej.

We wnio sku prze wi du je się wy pła -
ce nie do dat ko wych za li czek w 2009
r. w wy so ko ści 6,3 mld eu ro.

Na prze szko dzie w po zy ski wa niu
środ ków nie po wi nien sta nąć no wy
wskaź nik spłat za dłu że nia w sa mo rzą -

dach, któ re go wpro wa dze -
nie prze wi du je pro jekt
usta wy o fi nan sach pu -
blicz nych. Pro jekt usta wy
prze wi du je bo wiem utrzy -
ma nie re gu la cji znaj du ją -
cych się w obec nie obo wią -
zu ją cej usta wie o fi nan -
sach pu blicz nych. Zgod nie
z ty mi re gu la cja mi wy łą cza
się z li mi tu spła ty za dłu że -

nia zo bo wią za nia za cią ga ne w związ -
ku z re ali za cją pro gra mów współ fi nan -
so wa nych środ ka mi po cho dzą cy mi
z bu dże tu UE i środ ka mi EFTA.

Parlament Europejski pla nu je tak że
prze zna cze nie do dat ko wych środ ków
na bu dow nic two miesz ka nio we.
Zmia na do ty czy zwięk sze nia za kre su
in ter wen cji Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ob sza rze
wy daj no ści ener ge tycz nej miesz kal -
nic twa po przez udo stęp nie nie środ -
ków (do dat ko we 4 proc. cał ko wi tej
kra jo wej alo ka cji EFRR) na po pra wę
wy daj no ści ener ge tycz nej oraz na ter -
mo mo der ni za cję w miesz kal nic twie.
Pol ska sa ma okre śli typ bu dow nic twa

miesz ka nio we go, dla któ re go do stęp ne
bę dą do dat ko we środ ki.

Przy śpie sze nie pro ce dur
Ko lej ną pla no wa ną zmia ną jest

umoż li wie nie roz li cze nia czę ści kosz -
tów po nie sio nych przez be ne fi cjen ta
za po mo cą trzech me tod ry czał to wych:
kwo ty ry czał to wej, staw ki ry czał to wej
oraz stan dar do wych ska li kosz tów jed -
nost ko wych, co znacz nie uła twi roz li -
cza nie pro jek tów oraz zmniej szy na -
kład fi nan so wy zwią za ny z ad mi ni stra -
cją pro jek tu.

Ko mi sja Eu ro pej ska pro po nu je
tak że przy spie sze nia pro ce du ral ne
przy roz li cza niu tzw. du żych pro jek -
tów wy ma ga ją cych spe cjal nej ak cep -
ta cji Ko mi sji Eu ro pej skiej (do ty czy
to pro jek tów o war to ści po wy żej
50 mln eu ro oraz o war to ści po wy żej
25 mln eu ro w przy pad ku pro jek tów
do ty czą cych śro do wi ska na tu ral ne -
go). Prze sy ła nie wnio sku o płat ność
do Ko mi sji Eu ro pej skiej moż li we ma
być jesz cze przed ofi cjal nym za -
twier dze niem pro jek tu przez Ko mi -
sję, co po win no przy spie szyć wy ko -
na nie pro jek tu o kil ka mie się cy. 

Aby za pew nić mak sy mal nie wy ko -
rzy sta ne fun du szy, KE wy dłu ży ła czas
na osta tecz ne roz li cze nie pro jek tów z
po przed niej per spek ty wy bu dże to wej
o pół ro ku do po ło wy 2009.  

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

Zmia ny w roz po rzą dze niach Wspól not Eu ro -
pej skich: Roz po rzą dze nie (WE) nr 1083/2006
z 11 lip ca 2006 r. usta na wia ją ce go prze pi sy
ogól ne do ty czą ce Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go, Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go oraz Fun du szu Spój no ści;
Roz po rzą dze nie (WE) nr 1080/2006 z 5 lip ca
2006 r. w spra wie Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go; Roz po rzą dze nie
(WE) nr 1081/2006 z 5 lip ca 2006 r. w spra -
wie Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

Środ ki unij ne ma ją po wstrzy mać kry zys
Dwu krot ne zwięk sze nie środ ków na za licz ki, roz li cze nia czę ści kosz tów za po mo cą me tod 
ry czał to wych oraz do dat ko we środ ki na bu dow nic two miesz ka nio we to głów ne po my sły 
Ko mi sji Eu ro pej skiej w ra mach eu ro pej skie go pla nu na pra wy go spo dar czej.

PROBLEM 

Przy ję ty przez rząd w li sto pa dzie 2008 ro ku „Plan sta bil no ści i roz wo ju” za kła -
da na 2009 r. wy sła nie do KE wnio sków o re fun da cję po nie sio nych wy dat ków
na kwo tę 16,8 mld zł, w tym 6,57 mld zł w ra mach re gio nal nych pro gra mów
ope ra cyj nych oraz 2,39 mld zł z re gio nal ne go kom po nen tu PO Ka pi tał Ludz ki.

Fun du sze eu ro pej skie po mo gą zła go dzić wpływ kry zy su zwięk sza jąc do stęp ność środ ków fi nan so wych
i po bu dza jąc po pyt in we sty cyj ny w go spo dar ce. Przy czy nią się do te go rów nież przy go to wa ne w MRR
prze pi sy umoż li wia ją ce wszyst kim be ne fi cjen tom ubie ga nie się o za licz ki. Pie nią dze na ten cel – 5,3
mld eu ro – już są, a za licz ka z Bruk se li na 2009 r. mo że zo stać po więk szo na o do dat ko we 868 mln
eu ro w ra mach unij ne go pa kie tu an ty kry zy so we go. W 2008 r. uspraw nio no wy dat ko wa nie fun du szy
eu ro pej skich. Za sad ni cze zna cze nie mia ło do sto so wa nie ustaw śro do wi sko wych oraz pra wa za mó -
wień pu blicz nych do dy rek tyw unij nych. Przy go to wa li śmy rów nież ho ry zon tal ną usta wę po rząd ku ją -
cą sys tem wdra ża nia fun du szy eu ro pej skich. Dzię ki ak cji „Pro ste fun du sze”, zi den ty fi ko wa li śmy i
suk ce syw nie usu wa my utrud nie nia, ja kie na po ty ka ją be ne fi cjen ci ko rzy sta ją cy z do ta cji z UE.

ZDANIEM RZĄDU

Krzysz tof Het man
pod se kre tarz sta nu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Je że li za licz ki mia ła by przy śpie szyć i uła twić pro ces przy go to wa nia do re -
ali za cji in we sty cji to był by to bar dzo do bry po mysł. W wie lu przy pad kach,
gmi nom bra ko wa ło środ ków na przy go to wa nie do ku men ta cji, co jest w tej
chwi li dość kosz tow nym pro ce sem. Naj lep szym dla gmin roz wią za niem

by ło by po wią za nie za licz ki z pew no ścią otrzy ma nia środ ków na in we sty cje. Gdy by otrzy ma nie za -
licz ki nie wią za ło się z otrzy ma niem do ta cji z UE, za cho dzi ła by oba wa, że gmi nie za brak nie środ -
ków na re ali za cję pro jek tu. Wte dy otrzy ma ne pie nią dze bę dzie trze ba zwró cić, a do ku men ta cję
odło żyć na pół kę, co nie ste ty zda rza się w tej chwi li na zbyt czę sto. Ta ka pro ce du ra nie wie le mia ła
by wspól ne go z oży wia niem ko niunk tu ry. Py ta nie do ty czy też kwe stii kwa li fi ko wal no ści wy dat ków
re ali zo wa nych ze środ ków otrzy ma nych w ra mach za licz ki.
Je że li tych kil ka wąt pli wo ści zo sta nie speł nio ne to szer szy do stęp do za li czek na pew no przy czy ni
się do przy śpie sze nia in we sty cji i dla gmin bę dzie bar dzo do brym sy gna łem. Za licz ko wa nie win -
no tak że ob jąć PROW co uła twi gmi nom wiej skim peł ne wy ko rzy sta nie środ ków te go pro gra mu.

ZDANIEM SAMORZĄDU

Mariusz Poznański
wójt gminy Czerwonak, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

1700
mld euro

wy da dzą rzą dy państw 
eu ro pej skich na wal kę 

z kry zy sem
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Sa mo cho dy, kom pu te ry, na wet me -
ble i pa li wo na ta ką po moc ze stro ny
sa mo rzą dów mo że li czyć po li cja. W
ten spo sób wy peł nia ją one jed no ze
swych naj waż niej szych za dań ja kim
jest za pew nie nie po rząd ku pu blicz ne -
go i bez pie czeń stwa. Co praw da gmi -
ny mo gą two rzyć straż gmin ną (miej -
ską), któ rej kosz ty dzia ła nia po kry wa -
ne są z bu dże tu gmi ny ale to nie to sa -
mo co po li cja. Wia do mo bo wiem, że
za da nia stra ży miej skiej  kon cen tru ją
się przede wszyst kim wo kół kwe stii
po rząd ko wych, a upraw nie nia straż ni -
ków znacz nie od bie ga ją od tych, ja kie
po sia da ją po li cjan ci. Fak tu te go nie
zmie nia ją rów nież wspól ne pa tro le
straż ni ków i po li cjan tów, któ re wie le
sa mo rzą dów wpro wa dzi ło na swym
te re nie. Zwy kle jest to bo wiem ła ta nie
bra ku ją cych w po li cji eta tów.

Gmi no po móż
Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go

wspie ra ją po li cję do fi nan so wu jąc jej
dzia łal ność na swym te re nie. Od by wa
się to od lat i na ma so wą ska lę. Moż -
na za ry zy ko wać, że nie ma w kra ju
ko men dy, któ ra nie ko rzy sta ła by z ta -
kie go wspar cia, bo wiem jed nost ki sa -
mo rzą du te ry to rial ne go nie tyl ko ku -
pu ją ra dio wo zy i pa li wo, ale tak że ze
swych bu dże tów po kry wa ją wy dat ki
in we sty cyj ne na mo der ni za cje lub re -
mon ty, a póź niej ło żą rów nież na
utrzy ma nie i funk cjo no wa nie po ste -
run ków, ko mi sa ria tów czy ko mend.
Czy nią to wie dząc, że spraw nie funk -
cjo nu ją ca po li cja, to więk sze bez pie -
czeń stwo oby wa te li. Spon so ro wa nie
po li cji mo że od by wać się po przez
Fun dusz Wspar cia Po li cji co jest zgod -
nie z usta wą z 25 li sto pa da 2004 r. o

zmia nie usta wy o fi nan sach pu blicz -
nych, a Fun dusz ten za stą pił do tych -
cza so we środ ki spe cjal ne. Środ ki fi -
nan so we uzy ska ne przez po li cję od
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go,
zgod nie z usta wą o po li cji, są przy -
cho da mi Fun du szu Wspar cia Po li cji, a
ist nie nie sa me go Fun du szu ma za -
pew niać ja sno ści i przej rzy sto ści w fi -
nan so wa niu tej for ma cji szcze gól nie,
że tra fia ją tam po kaź ne środ ki. Dla
przy kła du w 2006 ro ku 21 gmin z wo -
je wódz twa ślą skie go prze ka za ły na
kon to Fun du szu 1,2 mln. zło tych.

Po li cjant po go dzi nach 
Jed nak gmi ny pła cąc chcą mieć

pew ność, że fi nan su ją po pra wę bez -
pie czeń stwa na swo im te re nie, a nie
tyl ko do tu ją po li cję w ogó le. Stąd po -
mysł, aby pła cić po li cjan tom za do -
dat ko wą służ bę na swo im te re nie.
Dziś wy kup po nadnor ma tyw nych
służb po li cjan tów stał się jed ną z naj -
pow szech niej szych prak tyk, któ re
sto su ją sa mo rzą dy, by zwięk szyć bez -
pie czeń stwo. W przy pad ku prze ka za -
nia środ ków za czas służ by prze kra -
cza ją cy nor mę okre ślo ną w usta wie o
po li cji oraz na na gro dę za osią gnię cia
w służ bie od by wa się to na za sa dach
za pi sa nych w po ro zu mie niu ja kie
gmi na czy też po wiat pod pi su ją z
wła ści wym ko men dan tem po wia to -
wym. Da je to gwa ran cję, że stróż
pra wa bę dzie peł nił służ bę na te re nie
gmi ny, któ ra za to za pła ci ła oraz w
okre ślo nych go dzi nach.

– Do dat ko wa służ ba jest po dej mo -
wa na przez chęt nych po li cjan tów,
któ rzy po świę ca ją na to wol ny czas,
po usta wo wym od po czyn ku. Pła cą za
to sa mo rzą dy. Po dob nie jak za służ bę

kon trak to wą. W tym przy pad ku pod -
pi sy wa ne są z funk cjo na riu sza mi
umo wy na okre ślo ny czas – wy ja śnia
Ja nusz Joń czyk z ze spo łu pra so we go
KWP w Ka to wi cach. Tyl ko w pierw -
szym pół ro czu 2008 ro ku sa mo rzą dy
z te go wo je wódz twa wspar li ślą ski
gar ni zon na kwo tę 5 mln zł. W tej
kwo cie na do dat ko wą służ bę stró żów
pra wa prze zna czo no 1 mln zł, zaś po -
li cjan tów kon trak to wych 1,6 mln zł.
Po nadnor ma tyw na służ ba po li cjan -
tów to śro dek, z któ re go sa mo rzą dy
chęt nie ko rzy sta ją. Do ty czy to za rów -
no du żych miast jak choć by Za brze,
któ re prze ka za ło w 2008 ro ku po li cji
600 tys. zł czy Gli wi ce, któ re prze zna -
cza ją na ten cel oko ło 300 tys. zł rocz -
nie, ale tak że kil ku ty sięcz nych miej -
sco wo ści. Przy kła dem mo że być li -
czą ca nie ca łe pięć ty się cy miesz kań -
ców gmi na Ko biór (woj. ślą skie).

– Od dwóch lat wy ku pu je my do dat -
ko we pa tro le, któ re są peł nio ne na te -
re nie Ko bió ra przez po li cjan tów z Ko -
men dy Po wia to wej Po li cji w Pszczy -
nie. Z jed nej stro ny wi dok po li cyj ne -
go mun du ru po wo du je, że miesz kań -
cy czu ją się bez piecz niej. Z dru giej
mun dur od stra sza po ten cjal nych
prze stęp ców. Szcze gól nie, że na te re -
nie Ko bió ra nie ma my żad ne go po ste -
run ki po li cji z wy jąt kiem re wi ru
dziel ni co we go, w któ rym pra cu je je -
den dziel ni co wy. Jest to za ma ło, dla -
te go czy ni my sta ra nia o to, by na na -
szym te re nie pra co wał jesz cze je den
dziel ni co wy opła ca ny z bu dże tu po li -
cji – mó wi Ste fan Ryt, wójt gmi ny
Ko biór. Nie za leż nie od te go rów nież
w tym ro ku wła dze miej sco wo ści, dla
zwięk sze nia bez pie czeń stwa, wy ku pi -
ły do dat ko we dy żu ry po li cjan tów.

– Pa tro le peł nio ne są zgod nie z
har mo no gra mem usta lo nym po mię -
dzy po li cją a gmi ną. Zwy kle są to
służ by noc ne, week en do we oraz w
cza sie waż niej szych uro czy sto ści –
do da je wójt Ste fan Ryt. 

Po dob ne po ro zu mie nia za wie ra ją
sa mo rzą dy w in nych re gio nach kra ju.
Dla przy kła du Skier nie wi ce na służ bę
po nadnor ma tyw ną prze zna czy ły w
ubie głym ro ku 100 tys. zł. Płat ne
służ by po li cji od by wa ją się tak że w
Je le niej Gó rze, Kar pa czu, Szklar skiej
Po rę bie, Pod gó rzy nie, Gry fo wie Ślą -
skim, Lwów ku, a naj wię cej jest ich w
okre sie wzmo żo ne go ru chu tu ry -
stycz ne go. Na płat ne służ by funk cjo -
na riu szy po sta wi ła tak że gmi na
Mirsk. Wy da na nie z bu dże tu oko ło
20 tys. zł. Za te pie nią dze trzy dni w
ty go dniu, naj czę ściej w week en dy, na
uli cach po ja wia ją się funk cjo na riu -
sze. Za ośmio go dzin ną, do dat ko wą
służ bę w po li cyj nym pa tro lu funk cjo -
na riusz do sta je 160 zł. 

Na problemy drogówka
Są gmi ny, któ re są go to we sfi nan so -

wać zwięk sze nie pa tro li kon kret nych
służb. Wła dzom Ra ci bo rza za le ża ło
na po li cjan tach dro gów ki stąd po ro -
zu mie nie mię dzy gmi ną Ra ci bórz i
Ko men dą Po wia to wą Po li cji, któ re
uwzględ nia zwięk sze nie licz by pa tro -
li dro gów ki. Ma to zwią zek z co raz
więk szym ru chem na dro gach, jak i
ma łą płyn no ścią ru chu, szcze gól nie
w re jo nach ob jaz dów zwią za nych z
re mon ta mi dróg. Łącz na kwo ta środ -
ków fi nan so wych prze zna czo na za
ca ły okres po ro zu mie nia wy no si 50
tys. zł, a staw ka za go dzi nę służ by
po li cjan ta wy no si 20 zł brut to. 

Od wie lu lat, po wiat po znań ski re -
ali zu je za da nia ma ją ce na ce lu
zwięk sze nie sku tecz no ści pra cy
funk cjo na riu szy Ko men dy Miej skiej
Po li cji w Po zna niu. �

Warto inwestować w policję
Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go wspie ra ją po li cję do fi nan so wu jąc jej dzia łal ność na swym 
te re nie. Od by wa się to od lat i na ma so wą ska lę. Samorządy nie tyl ko ku pu ją ra dio wo zy i pa li wo,
ale tak że ze swych bu dże tów po kry wa ją wy dat ki in we sty cyj ne na mo der ni za cje lub re mon ty.

Na te re nie na szej ko men dy peł nio ne są za rów no służ by po nadnor ma tyw ne
jak rów nież ma my dziel ni co wych kon trak to wych fi nan so wa nych przez sa -
mo rzą dy. Nie jest to je dy na for ma po mo cy, bo wiem dzię ki wspar ciu pię ciu
gmin: Mi ko łów, Orze sze, Or non to wi ce, Ła zi ska Gór ne, Wy ry oraz władz po -

wia tu mo gli śmy za ku pić pięć no wych ra dio wo zów, trzy z nich to ozna ko wa ne ra dio wo zy mar ki kia,
je den to ope ra cyj ny fiat bra vo oraz nie ozna ko wa ny opel vec tra. Ten sa mo chód jest wy po sa żo ny w
vi de ore je stra tor i po słu ży po li cjan tom ru chu dro go we go. Wszyst kie we szły do służ by w 2009 ro -
ku, zaś gmi ny prze ka za ły łącz nie na za kup i wy po sa że nie tych po jaz dów 138 000 zł. 

ZDANIEM POLICJI

nad ko mi sarz Ja cek Fir la
ko men dant KPP w Mi ko ło wie

Od dwóch lat wy ku pu je my do dat ko we pa tro le, któ re są peł nio ne 
na te re nie Ko bió ra przez po li cjan tów z Ko men dy Po wia to wej Po li cji 
w Pszczy nie. Z jed nej stro ny wi dok po li cyj ne go mun du ru po wo du je, 
że miesz kań cy czu ją się bez piecz niej. Z dru giej mun dur od stra sza po ten -

cjal nych prze stęp ców. Szcze gól nie, że na te re nie Ko bió ra nie ma my żad ne go po ste run ki po li cji
z wy jąt kiem re wi ru dziel ni co we go, w któ rym pra cu je je den dziel ni co wy. Jest to za ma ło, 
dla te go czy ni my sta ra nia o to, by na na szym te re nie pra co wał jesz cze je den dziel ni co wy 
opła ca ny z bu dże tu po li cji.

ZDANIEM SAMORZĄDU

Ste fan Ryt
wójt gmi ny Ko biór

TEMAT MIESIÑCA bezpieczeƒstwo



Na ukow cy z Uni wer sy te tu War -
szaw skie go twier dzą, że nie ma bez -
po śred nie go związ ku mię dzy za in sta -
lo wa niem ka mer i licz bą prze stępstw
po peł nia nych w da nym miej scu. Piotr
Re misz, ko men dant Stra ży Miej skiej

w To ma szo wie Ma zo wiec kim, mó wi
na to miast z prze ko na niem: – Tam,
gdzie są ka me ry, zmniej sza się licz ba
na pa dów i roz bo jów.

Z po cząt kiem obec ne go stu le cia
jak grzy by po desz czu za czę ły po ja -

wiać się w mia stach elek tro nicz ne
sys te my ob ser wo wa nia i kon tro lo -
wa nia nie bez piecz nych miejsc. W
Skier nie wi cach ta ki sys tem uru cho -
mio no w 2001 ro ku, w Piotr ko wie
Try bu nal skim rok póź niej, a w To -

ma szo wie Ma zo wiec kim ka me ry
za czę ły pod glą dać lu dzi w syl we -
stra ro ku 2005. Dzi siaj sys te my tak
zwa ne go mo ni to rin gu wi zyj ne go
ma ją już chy ba wszyst kie więk sze
mia sta.

Elek tro nicz ne oczy wi dzą le piej
Skąd u sa mo rzą dow ców ta prze -

moż na chęć pod glą da nia współ -
miesz kań ców? Sys te my mo ni to ro -
wa nia po wsta wa ły zwy kle w ra mach
lo kal nych pro gra mów po pra wia nia
bez pie czeń stwa, a więc od po wiedź
na su wa się sa ma: mo ni to ring uzna -
no za spo sób na zmniej sze nie licz by
prze stępstw.

Ka me ry in sta lo wa no w miej scach
nie bez piecz nych i tych uwa ża nych
za re pre zen ta cyj ne, po ło żo nych
przede wszyst kim w cen trach miast. 

– Wy bie ra li śmy je w opar ciu o wła -
sne ob ser wa cje i pły ną ce z nich wnio -
ski, po uprzed nim prze dys ku to wa niu
z po li cją – wspo mi na Piotr Re misz,
ko men dant Stra ży Miej skiej w To ma -
szo wie. – Pod uwa gę bra li śmy rów -
nież su ge stie miesz kań ców i moż li -
wość prze sy ła nia z da ne go miej sca
sy gna łu dro gą ra dio wą – do da je.

W to ma szow skiej Stra ży „słu ży”
obec nie dwa na ście ka mer.

�

Kamery jak strachy na wróble
Pol skie gmi ny co raz czę ściej się ga ją po no wo cze sne sys te my mo ni to rin gu wi zyj ne go, któ re 
ma ją uła twić pra cę po li cji i zwięk szyć bez pie czeń stwo w mia stach. Jak do tej po ry nie ma 
jed nak 100 proc. pew no ści sku tecz nego działania tej me to dy pre wen cji. 
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System monitoringu wizyjnego w dużej mierze zależy od skutecznej i szybkiej reakcji obserwatora

TEMAT MIESIÑCA bezpieczeƒstwo

� W bu dże cie te go po wia tu na rok
2009 na wspar cie po znań skiej po li cji
i po pra wę bez pie czeń stwa miesz kań -
ców te go po wia tu prze wi dzia no
kwo tę 260 tys. zł. Ko rzy sta ją na tym
rów nież sa mi po li cjan ci, bo wiem w
ubie głym ro ku na na gro dy dla stró -
żów pra wa prze ka za no su mę 6 tys.
zł, zaś 10 tys. zł. otrzy ma li zwy cięz -
cy kon kur su Dziel ni co wy Ro ku Po -
wia tu Po znań skie go.

Gmin ny dziel ni co wy 
Dziel ni co wi na zy wa ni są czę sto po -

li cjan ta mi pierw sze go kon tak tu. To
do nich zwy kle zwra ca ją się miesz -
kań cy ze swy mi pro ble ma mi. Kło pot
w tym, iż dziel ni co wych jest za ma ło,
a re wi ry są zbyt ob szer ne, aby w spo -
sób wła ści wy mo gli oni peł nić swo ją
służ bę. Stąd nie któ re sa mo rzą dy de -
cy du ją się na opła ce nie do dat ko wych
eta tów dziel ni co wych, z któ ry mi za -
wie ra ne są zwy kle kil ku let nie kon -
trak ty. Nie któ re gmi ny de cy du ją się
na wet na za stą pie nie stra ży miej skiej
dziel ni co wy mi. Tak uczy nio no w
Trze bi ni, gdzie z bu dże tu gmi ny jest
fi nan so wa nych kil ka eta tów dziel ni -
co wych. Rów nież wła dze Żor zde cy -
do wa ły się na dal sze fi nan so wa nie

po li cjan tów kon trak to wych. Łącz nie
jest to dzie sięć eta tów, któ re kosz tu ją
bu dżet mia sta rocz nie ok. 440 tys. zł.
Mia sto opła ca eta ty po li cji od po nad
dzie się ciu lat, kie dy roz wią za no w
Żo rach straż miej ską. Od tam te go
cza su po li cja prze ję ła obo wiąz ki
straż ni ków, a po li cjan ci kon trak to wi
pra cu ją ja ko dziel ni co wi.

Miesz kań cy Or non to wic przez la ta
by li ob słu gi wa ni przez stró żów pra wa
z są sied nie go Orze sza. Wła dze gmi ny
zde cy do wa ły się jed nak na sfi nan so -
wa nie re mon ty po miesz czeń dla po li -
cji. Dzię ki te mu przy go to wa no wła -
sny ko mi sa riat, w któ rym peł ni służ bę
czte rech dziel ni co wych kon trak to -
wych oraz kie row nik re wi ru.

– Gmi na, na ko lej ne 5 lat za war ła z
po li cją po ro zu mie nie, w ra mach któ -
re go z wła sne go bu dże tu sfi nan su je
czte ry eta ty dla po li cjan tów. Jest to
oko ło 190 tys. zł – wy ja śnia Alek san -
dra Mal czyk z Urzę du Gmi ny Or non -
to wi ce. Są więc gmi ny, któ re go to we
są na wet sfi nan so wać do dat ko we
eta ty, by le tyl ko na ich te re nie mun -
du ro wi by li bar dziej wi docz ni. Zda -
rza ją się jed nak mia sta, któ re uwa ża -
ją, że moż na te pie nią dze wy ko rzy -
stać w in ny spo sób i nie za mie rza ją

wy rę czać pań stwa w za pew nia niu
oby wa te lom bez pie czeń stwa. One
wo lą za in we sto wać w sys tem mo ni -
to rin gu czy też roz bu do wę struk tur
stra ży miej skiej. Więk szość jed nak
sta wia na po moc stró żom pra wa.

Po sta wi li na pre wen cję
Po pra wa bez pie czeń stwa to rów nież

wspól ne ak cje pre wen cyj ne. Zwy kle
są one or ga ni zo wa ne po przez sto wa -
rzy sze nia, w któ rych dzia ła ją przed -
sta wi cie le sa mo rzą dów, oświa ty, po li -
cji, or ga ni za cji spo łecz nych. Przy kła -
dem mo że być pro wa dzo na od pod
sze ściu lat na te re nie po wia tu po -
znań skie go ak cja „Bądź wi docz ny”.
Jest ona skie ro wa na do uczniów klas
pierw szych z te re nu po wia tu po znań -
skie go, któ rzy w cią gu tych sze ściu lat
otrzy ma li po nad dwa dzie ścia czte ry
ty się cy świa te łek i opa sek od bla sko -
wych. Na tym te re nie są rów nież or -
ga ni zo wa ne kon kur sy „Dziel ni co wy
Ro ku Po wia tu Po znań skie go” oraz
pro gram „Otwar ty ko mi sa riat”, któ ry
słu ży zmniej sze niu dy stan su po mię -
dzy po li cjan ta mi i miesz kań ca mi po -
wia tu. Z ko lei Sto wa rzy sze nie Bez -
piecz ny Po wiat Mi ko łow ski by ło jed -
nym z ini cja to rów pro gra mu edu ka -

cyj ne go „Bez piecz ny Świat Dziec ka”,
któ ry skie ro wa ny jest do naj młod -
szych. 

– Jed nym z naj waż niej szych przed -
się wzięć sto wa rzy sze nia był udział
w re ali za cji pro gra mu pro fi lak tycz -
ne go „Po tra fię Ki bi co wać Eu ro
2012”. Pro jekt skie ro wa ny jest do
uczniów wszyst kich gim na zjów po -
wia tu mi ko łow skie go, a je go głów ny
cel to na uka po zy tyw ne go ki bi co wa -
nia, bez prze mo cy – mó wi Hen ryk
Za wi szow ski, prze wod ni czą cy za -
rzą du Sto wa rzy sze nia Bez piecz ny
Po wiat Mi ko łow ski. 

Na te re nie Ja worz na od 2004 ro ku
jest re ali zo wa ny wspól nie przez wła -
dze mia sta, straż miej ską i po li cję pro -
gram Tar cza, któ re go głów nym ce lem
jest ogra ni cze nie  wy bry ków chu li gań -
skich oraz de wa sta cji i kra dzie ży mie -
nia na ob sza rze Ja worz na. Twór cy
pro gra mu prze ko nu ją, iż dzię ki je go
re ali za cji licz ba wy kro czeń i drob nych
prze stępstw znacz nie spa dła, zmniej -
szy ła się rów nież war tość nisz czo ne go
mie nia. Jed nak naj waż niej sze jest po -
czu cie bez pie czeń stwa oby wa te li, któ -
re trud no prze li czyć na pie nią dze.

Bo gu sław Ja strzęb ski
b.ja strzeb ski@fo rum sa mo rza do we.pl



� Po ja wia ły się w miej scach, w
któ rych po peł nia no naj wię cej wy -
kro czeń i drob nych prze stępstw –
naj pierw na cen tral nym pla cu mia -
sta, a na stęp nie w in nych punk tach,
roz miesz czo nych we wszyst kich kie -
run kach w sto sun ku do pl. Ta de usza
Ko ściusz ki. Po dob nie jest w Skier -
nie wi cach.

– Ma my szes na ście ka mer, któ re
ob ser wu ją new ral gicz ne re jo ny mia -
sta – in for mu je An na Wo liń ska, p.o.
rzecz ni ka pra so we go Urzę du Mia sta
w Skier nie wi cach.

– Ka me ry są za in sta lo wa ne w ryn -
ku przy ra tu szu, na ron dzie So li dar -
no ści, przy dwor cu ko le jo wym i au -
to bu so wym, w po bli żu szkół, ska te -
par ku i obiek tów han dlo wo -usłu go -
wych na osie dlu „Wi dok” – wy li cza
Sta ni sław Kraw czyk, ko men dant
Stra ży Miej skiej.

We dług Kraw czy ka, straż ni cy wie -
lo krot nie usta li li dzię ki mo ni to rin -
go wi kie row ców nie wła ści wie par -
ku ją cych sa mo cho dy i chu li ga nów
nisz czą cych np. zna ki dro go we.

Od stra sza ją czy nie?
Ko men dant to ma szow skiej Stra ży

Miej skiej rów nież mó wi o przy dat -
no ści mo ni to rin gu przy ła pa niu chu -
li ga nów nisz czą cych np. sa mo cho dy
czy skle po we wóz ki, spraw ców po -
bić i kra dzie ży. Za zna cza, że przy da -
je się on też w wy pad ku po waż nych
prze stępstw.

– By ło to pół to ra ro ku te mu w
miej skim par ku – opo wia da Re misz.
– Na mo ni to rze zo ba czy li śmy do ro -
słe go męż czy znę mo le stu ją ce go nie -
let nią dziew czyn kę. Zo stał oskar żo -
ny i sta nął przed są dem – koń czy.

Zda niem Re mi sza, ka me ry na pew -
no od stra sza ją prze stęp ców.

– Tam, gdzie są ka me ry, zmniej sza
się licz ba na pa dów czy roz bo jów –
mó wi z prze ko na niem. 

Z ko lei piotr kow scy po li cjan ci już
kil ka lat te mu zwra ca li uwa gę, że
spraw cy prze stępstw, dzia ła ją cy z
roz my słem, al bo sta ra ją się nie
wcho dzić ka me rom w oczy, al bo
prze no szą się tam, gdzie ka mer nie
ma. Mi mo to w re jo nie piotr kow -
skich dwor ców, znaj du ją cym się pod
elek tro nicz nym okiem, cią gle zda -
rza ją się bój ki i roz bo je.

Tym cza sem we dług na ukow ców z
Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu War -
szaw skie go nie ma bez po śred nie go
związ ku mię dzy za in sta lo wa niem
ka mer i zmniej sze niem się licz by
prze stępstw. Ta ki wnio sek wy ni kał
z ba dań prze pro wa dzo nych na czte -
rech war szaw skich skrzy żo wa -
niach. Licz ba po peł nia nych prze -
stępstw spa dła na wszyst kich
skrzy żo wa niach, ale naj więk szy
spa dek od no to wa no tam, gdzie
mię dzy jed nym ba da niem i dru gim
ka mer nie za in sta lo wa no. Zda niem
au to rów, czę sto po peł nia nym błę -

dem, przy wszel kie go ro dza ju ana li -
zach sku tecz no ści, jest pre zen to -
wa nie wy ni ków je dy nie dla ob sza ru
ob ję te go mo ni to rin giem, kie dy to
spa dek licz by prze stępstw mo że
być efek tem in nych dzia łań,
czy nie za leż nych pro ce sów. Co wię -
cej, jak za uwa żył Pa weł Wasz kie -
wicz z Ka te dry Kry mi na li sty ki Uni -
wer sy te tu War szaw skie go po dob ne
wy ni ki ba dań uzy ska no w Sta nach
Zjed no czo nych i Wiel kiej Bry ta nii,
któ re przo du ją w za sto so wa niu te -
go ty pu in sta la cji.

– Ba da nia bry tyj skie Fa ring to na i
We lsha wska zu ją jed nak na to, że
ist nie ją okre ślo ne za sto so wa nia, w
któ rych sys te my CCTV dzia ła ją
pre wen cyj nie. Obec ność ka mer za -
po bie ga prze stęp stwom w ga ra żach
i na par kin gach – są to miej sca, w
któ rych ich in sta la cja jest uza sad -
nio na. Nie stwier dzo no jed nak
wpły wu na licz bę prze stępstw po -
peł nia nych na ob sza rach otwar tych
– re la cjo nu je Pa weł Wasz kie wicz.

Strach przed Wiel kim Bra tem
In nym co raz czę ściej dys ku to wa -

nym te ma tem jest kwe stia ochro ny
da nych oso bo wych. W War sza wie
wy buchł skan dal po tym, jak w ga -
ze tach i por ta lach in ter ne to wych
opu bli ko wa no zdję cia na gie go
męż czy zny prze cha dza ją ce go się
uli ca mi mia sta. Po wsta ło py ta nie,
kto i na ja kich za sa dach ma do -
stęp do te go ma te ria łu i kto udo -
stęp nił zdję cia? Po dob ne wąt pli -
wo ści po wsta ły w Ło dzi, gdzie
opu bli ko wa no zdję cia z na pa du
ra bun ko we go.

– Brak jest do sta tecz nych re gu la -
cji do ty czą cych wy ko rzy sta nia sys -
te mów mo ni to rin gu wi zyj ne go w
pol skim sys te mie praw nym. Sta no -
wi to za gro że nie dla praw i wol no -
ści przy słu gu ją cych oby wa te lom
de mo kra tycz nych państw, o czym
świad czą opi sy wa ne przy kła dy
nad użyć – ko men tu je Pa weł Wasz -
kie wicz.

Wie le kon tro wer sji wzbu dza też
moż li wość śle dze nia oby wa te li
dzię ki ob ser wa cji na grań z mo ni -
to rin gu. Nie cho dzi tu tyl ko o oba -
wę wy krad nię cia na grań, co po ze -
szło rocz nym przy pad ku znik nię cia
da nych o kon tach ban ko wych 25
mi lio nów Bry tyj czy ków, któ re by ły
zgro ma dzo ne w urzę dzie HM Re -
ve nue and Cu stoms (za rzą dza ją -
ce go za sił ka mi wy cho waw czy mi
na dzie ci), ni ko go już chy ba nie
zdzi wi. 

W kra jach gdzie mo ni to ring wi -
zyj ny jest naj bar dziej upo wszech -
nio ny gło śno mó wi się o za gro że -
niu wol no ści oby wa tel skich i ła ma -
niu praw czło wie ka. Nie ule ga wąt -
pli wo ści, że kwe stia mo ni to rin gu
to rów nież spór po mię dzy zwięk -
sza niem po czu cia bez pie czeń stwa,

a po czu ciem wol no ści, któ re są
zwy kle od wrot nie pro por cjo nal nie
uwa run ko wa ne.

Mo ni to ring nie dzia ła bez lu dzi
Z ca łą pew no ścią mo ni to ring przy -

da je się w pew nych przy pad kach do
usta le nia spraw ców po peł nio nych
już wy kro czeń i prze stępstw. Zda -
niem na ukow ców z War sza wy, sys te -
my te mo gły by sku tecz niej zwięk -
szać po czu cie bez pie czeń stwa
miesz kań ców, ale jed nym z po wo -
dów ogra ni cza ją cych ta kie dzia ła nie
ka mer, mo że być nie wy star cza ją ce
ozna ko wa nie ob sza rów ob ję tych
mo ni to rin giem.

Naj czę ściej pod wa ża na jest sku -
tecz ność pre wen cyj na sys te mów.
Czy ka me ry nie są jed nak jak te
stra chy na wró ble – na po cząt ku
pta ki się ich bo ją, a póź niej przy -
zwy cza ja ją się i sia da ją stra chom na
ra mio nach?

W pol skich mia stach pro ble mem
by wa też brak lu dzi do ob słu gi za in -
sta lo wa ne go sys te mu.

– Pro blem sku tecz no ści sys te mu
mo ni to rin gu wi zyj ne go spro wa -
dza się do te go czy przed mo ni to -
ra mi są lu dzie, któ rzy sta le ob ser -
wu ją prze ka zy wa ny ob raz i czy ci
lu dzie po tra fią wy cią gnąć od po -
wied nie wnio ski i za re ago wać na
zda rze nia wi dzia ne na ekra nach –
twier dzi Piotr Ich niow ski, ko -
men dant Stra ży Miej skiej w
Oświę ci miu.

Z do świad czeń miast, któ re ma ją
naj bar dziej roz bu do wa ne sys te my
mo ni to rin gu i prze zna cza ją naj wię -
cej środ ków na ich ob słu gę wy ni ka,
że pro ble mem jest tak że od po wied -
nie mo ty wo wa nie pra cow ni ków do
wcze sne go re ago wa nia na za ist nia -
łą sy tu ację. Stąd bie rze się też nie -
wiel kie zna cze nie pre wen cyj ne go
cha rak te ru in sta la cji. Jak zwy kle
naj czę ściej za wo dzi tzw. czyn nik
ludz ki.

Ma riusz Ja ku bek
m.ja ku bek@fo rum sa mo rza do we.pl

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

Forum Samorządowe luty  2009 17

Sys te my CCTV są po strze ga ne przez po li ty ków i opi nię pu blicz ną, a tak że nie -
ste ty przez część śro do wi ska na uko we go, ja ko sku tecz ny śro dek wal ki z prze stęp czo ścią. Jest to
po wo dem sze ro kie go wy ko rzy sta nia ich za rów no przez sek tor pu blicz ny, jak i pry wat ny. Dzie je się
tak po mi mo wy so kie go kosz tu in we sty cji, jak i ob słu gi sys te mów. Świad czy to o szer szym pro -
ble mie zwią za nym z wdra ża niem dzia łań pre wen cyj nych w Pol sce – są one za zwy czaj nie wy star -
cza ją co przy go to wa ne i cha otycz nie re ali zo wa ne. Do mi nu je „ak cyj ność”, co mo że koń czyć się
tyl ko w je den spo sób – bra kiem fak tycz nych efek tów nie za leż nie od po no szo nych kosz tów.

ZDANIEM EKSPERTA
dr Pa weł Wasz kie wicz
Ka te dra Kry mi na li sty ki Uni wer sy te tu War szaw skie go

Po do kład nej ana li zie wy bra no 2 ob sza ry eks pe ry men tal ne (gdzie za in sta lo wa no ka me ry) i 2 ob sza ry
kon tro l ne (bez ka mer – po jed nym dla każ de go eks pe ry men tal ne go). Mia ło to zni we lo wać ry zy ko zwią za -
ne z prze pro wa dze niem po rów na nia wy ni ków tyl ko z jed ne go ob sza ru eks pe ry men tal ne go i kon tro l ne go.
Ist nie je bo wiem za gro że nie, że uzy ska ne wy ni ki by ły by przy pad ko we. Zo sta ły one wy bra ne z dwóch czę -
ści war szaw skiej Wo li róż nią cych się swo im cha rak te rem. Je den z czę ści śród miej skiej, gra ni czą cej z
Dwor cem Cen tral nym i ści słym cen trum mia sta, a dru gi z Mu ra no wa – oko li cy bli skiej Cen trum, ale o
cha rak te rze miesz kal nym. 
Ba da nia by ły pro wa dzo ne w ostat nim kwar ta le 2006 ro ku, czy li przed za mon to wa niem ka mer na ob -
sza rach eks pe ry men tal nych i po upły wie 12 mie się cy. W su mie ze bra no pra wie 850 an kiet (mi ni -
mum 100 an kiet dla każ de go z ob sza rów). Wy ni ki ba dań wik ty mi na cyj nych i po czu cia bez pie czeń -
stwa nie wy ka zu ją związ ku po mię dzy in sta la cją ka mer a licz bą po peł nia nych prze stępstw czy po czu -
ciem bez pie czeń stwa miesz kań ców.

FAKTY | Badania nie potwierdzają skuteczności monitoringu

Ka me ry w miej scach pu blicz nych: 17 sztuk (8 ka mer ru cho mych + 9 ka mer sta cjo nar nych),
3 sztuki ana lo go we z „di gi ta li zo wa nym” sy gna łem, 14 sztuk ka me ry IP

Ka me ry w szko łach: łącz nie 61 ka mer (Straż Miej ska ma sta ły do stęp do 45 ka mer), w 9 obiek -
tach ka me ry re je stru ją ob raz wo kół bu dyn ków szkol nych oraz przy wej ściach.

Ka me ry na zam ku pia stow skim: 5 sztuk (ka me ry IP)

Łącz nie w Oświę ci miu dzia ła ją: 83 ka me ry (Straż Miej ska ma sta ły do stęp do 67 ka mer)

W sys te mie dzia ła 14 kom pu te rów, ma cierz dys ko wa o po jem no ści 5 TB oraz dwa prze kaź ni ki ra dio we.

Wy so kość na kła dów oko ło: 800 000,00 zł

Obec ny koszt utrzy ma nia w ru chu: oko ło 10 000,00 zł rocz nie (nie od zwier cie dla praw dzi wych
na kła dów po nie waż część sprzę tu obej mu je ser wis gwa ran cyj ny)

PRZYKŁAD | Sys tem mo ni to rin gu w Oświę ci miu

TEMAT MIESIÑCA bezpieczeƒstwo
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WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Pro jekt ba daw czy „Mia sto Gdy -
nia w okre sie II woj ny świa to wej”
sta wia so bie ja ko głów ny cel in te -
gra cję miesz kań ców mia sta wo kół
usta le nia wo jen nych lo sów Gdy -
nian. 

Ogól ny bi lans II woj ny świa to wej
wska zu je, że naj więk sze ofia ry i
stra ty po nio sła lud ność cy wil na a
szcze gól nie miesz kań cy miast. Do -
tych cza so we usta le nia sta ty stycz -
ne wy ka zu ją, że spo śród wszyst -
kich państw, bio rą cych udział w tej
woj nie, naj więk sze stra ty ludz kie
po nio sła Pol ska. Wy nio sły one
16,07 proc. ogó łu oby wa te li II Rze -
czy po spo li tej. Nie mal w każ dej
pol skiej ro dzi nie pa mięć o II woj -

nie świa to wej jest prze ży ciem
trau ma tycz nym. 

Ma gi strat Gdy nii we współ pra cy
z Ar chi wum Pań stwo wym w
Gdań sku, In sty tu tem Pa mię ci Na -
ro do wej, Miej ską Bi blio te ką Pu -
blicz na w Gdy ni i Ośrod kiem
KAR TA w War sza wie stwo rzył
stro nę po świę co ną hi sto rii mia sta
pod czas II woj ny świa to wej. Stro -
na jest ele men tem pro jek tu ba daw -
cze go, któ ry ma się opie rać w du -
żej mie rze na ak tyw no ści sa mych
miesz kań ców, a tak że na ukow ców
i na uczy cie li. Stro na oprócz do -
kład nych wy li czeń strat po wsta -
łych wy ni ku woj ny za wie ra wie le
do dat ko wych in for ma cji, map,

wspo mnień, wy cin ków ga zet i do -
ku men tów władz oku pa cyj nych.
Or ga ni zo wa ne są pu blicz ne
(otwar te) spo tka nia z miesz kań ca -
mi mia sta, słu żą ce po pu la ry za cji
pro jek tu, po zy ski wa niu wo lon ta -
riu szy i źró deł in for ma cji słu żą -
cych re ali za cji pro jek tu. Pla no wa -
ne jest umiesz cze nie na stro nach
in ter ne to wych pro jek tu ma te ria -
łów, słu żą cych pro wa dze niu lek cji
hi sto rii w szko łach

Hi sto ria to waż ny ele ment toż sa -
mo ści każ dej spo łecz no ści, mia sta,
po wia tu czy gmi ny. Ufun do wa nie
por ta lu, któ ry da miesz kań com moż -
li wość za po zna nia się z hi sto rią mia -
sta, uzu peł nie nia jej o hi sto rie swo -

ich przod ków, współ two rze nia za -
war tych na nim in for ma cji to świet ny
po mysł na bu do wa nie trwa łe go wi ze -
run ku i toż sa mo ści oraz in te gra cję
miesz kań ców. Por tal za ło żo ny przez
ma gi strat Gdyń ski, choć za wie ra
jesz cze wie le nie do cią gnięć, jest kro -
kiem w od po wied nim kie run ku. 

www.2woj na.gdy nia.pl
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Pro blem: pa sa że ro wie jeż dżą cy
na ga pę z po wo du ogra ni czo nej
moż li wo ści za ku pu bi le tów
Roz wią za nie: umoż li wie nie pa -
sa że rom za ku pu bi le tu elek tro -
nicz ne go za po mo cą te le fo nu
ko mór ko we go

Usłu ga „Płać ko mór ką za bi let”
umoż li wia pa sa że rom za kup bi le tu
cza so we go w do wol nym cza sie i
miej scu, bez ko niecz no ści po sia da -
nia przy so bie go tów ki czy szu ka -
nia punk tów sprze da ży. To bar dzo
wy god ny spo sób, uła twia ją cy pa sa -

że rom ży cie w sy tu -
acjach, gdy do stęp do
bi le tów jest ogra ni czo -
ny, jak godziny nocne
czy dni świą tecz ne.

Wa run kiem, ja ki mu -
szą speł nić chęt ni do ko -
rzy sta nia z usłu gi, jest
po sia da nie przez nich
te le fo nu w sie ci Plus lub
Play oraz kon ta w ban ku
Ci ti Han dlo wy lub tzw.
elek tro nicz nej port mo -
net ki, czy li przed pła to -
we go kon ta w sys te mie

mPay. Pa sa żer mu si je dy nie
wy brać w ko mór ce bez płat ny
nu mer, za wie ra ją cy kod in te -
re su ją ce go go bi le tu cza so we -
go (20, 40, 60 lub 90-mi nu to -
we go), a na leż ność zo sta nie
po bra na bez po śred nio z je go
kon ta ban ko we go, lub z kon ta
w sys te mie mPay.

Za sto so wa nie ta kie go roz -
wią za nia przy czy ni ło się do
wzro stu sprze da ży bi le tów
cza so wych (w cią gu mie sią ca

od dnia wpro wa dze nia usłu gi,
sko rzy sta ło z niej po nad 10

tys. war sza wia ków), a tak że do po -
ka za nia ZTM ja ko fir my otwar tej
na no win ki tech nicz ne, wy cho dzą -
cej na prze ciw ocze ki wa niom pa sa -
że rów.

Je dy na trud ność przy re ali za cji pro -
jek tu po le ga ła na ko niecz no ści za -
war cia wie lu uzgod nień po mię dzy 4
part ne ra mi, co prze ło ży ło się na dłu -
gość ne go cja cji. Oprócz wy dat ku ok.
12 tys. zł na spot re kla mo wy, Zarząd
Transportu Miejskiego nie po niósł
jed nak żad nych kosz tów zwią za nych
z wpro wa dza niem usłu gi, któ re w
więk szo ści po kry li part ne rzy.
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Zna le zie nie cie ka we go spo so bu na
wy pro mo wa nie mia sta nie jest za da -
niem ła twym, szcze gól nie w sy tu acji,
gdy nie ma ono wy raź nie utrwa lo ne -
go zna ku roz po znaw cze go lub in -
nych uni kal nych wa lo rów. 

Co mo gą zro bić aglo me ra cje, któ re
nie ma ją sy ren ki jak War sza wa czy
Mię dzy na ro do wych Tar gów jak Po -
znań? 

Ory gi nal ne roz wią za nie zna la zła
Je le nia Gó ra, któ ra go ści ła pierw szą

edy cję Kar ko no skie go Fe sti wa lu
Świa tła. O tym, jak wiel ką moc
przy cią ga nia mo że mieć świetl na
dio da, świad czy ogrom ne za in te re -
so wa nie, z ja kim przy ję to fe sti wal,
któ ry w Je le niej Gó rze od wie dzi ło
aż 20 ty się cy lu dzi. 

W cza sie je go trwa nia uli ce pod -
miej skich Cie plic zy ska ły nie zwy -
kły, ba śnio wy cha rak ter, dzię ki
efek tow nym ilu mi na cjom bu dyn -
ków i miej skiej zie le ni, któ rym to -
wa rzy szy ły licz ne atrak cje w po sta -
ci wy staw, ulicz nych spek ta kli i
hap pe nin gów, a tak że po ka zów la -
se ro wych, po łą czo nych z kon cer ta -
mi mu zy ki elek tro nicz nej oraz „cu -
dów świa tła”, wy cza ro wa nych dla
naj młod szych przy uży ciu ho lo gra -
mów. 

Fe sti wal, bę dą cy pierw szą te go ty -
pu im pre zą w Pol sce, ma być co -
rocz ną, do dat ko wą atrak cją tu ry -
stycz ną, pro mu ją cą mia sta re gio nu

ja ko wzor co we pod wzglę dem za -
sto so wa nia no wa tor skich me tod
oświe tle nia. Skie ro wa ny jest tak że
do bur mi strzów, ar chi tek tów i pod -
mio tów od po wie dzial nych za ilu mi -
na cję prze strze ni pu blicz nej, dla
któ rych przy go to wy wa ne są spe -
cjal ne warsz ta ty, po świę co ne pro fe -
sjo nal nym spo so bom oświe tla nia
i upięk sza nia miast.

Więk szość kosz tów zwią za nych
z or ga ni za cją Fe sti wa lu po nio sły fir -
my pro du ku ją ce oświe tle nie. Je le nia
Gó ra, bę dą ca go spo da rzem im pre -
zy, zy ska ła na to miast wi ze ru nek
„mia sta do bre go świa tła”, zwięk -
sze nie atrak cyj no ści tu ry stycz nej
i świet ny spo sób na pro mo cję me -
dial ną. (mk)

Kar ko no ski Fe sti wal Świa tła, 9-11 stycz nia
2009, Je le nia Gó ra – Cie pli ce, 
www.kar ko no ski fe sti wal swia tla.pl

KKaarr  kkoo  nnoo  sskkii  FFee  ssttii  wwaall  ŚŚwwiiaa  ttłłaa  ww  JJee  llee  nniieejj  GGóó  rrzzee  ii  CCiieepplliiccaacchhSPOSÓB 
NA PROMOCJĘ

Le szek Ru ta,
dy rek tor Za rzą du
Trans por tu 
Miej skie go
Warszawa
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Cy fro we ma py są pod sta wą sys te mu
in for ma cji prze strzen nej, na zy wa ne -
go rów nież sys te mem in for ma cji te re -
no wej. Sys tem ten obej mu je nie tyl ko
pe łen za sób in for ma cji prze strzen nej,
ale rów nież środ ki za pew nia ją ce do -
stęp do nich. Przed ośmio ma la ty po -
wstał po mysł bu do wy eu ro pej skiej in -
fra struk tu ry in for ma cji prze strzen nej
zgod nie z unij ną dy rek ty wą IN SPI -
RE, któ ra zo bo wią zu je pań stwa
człon kow skie do bu do wy in fra struk -
tu ry in for ma cji prze strzen nej zin te -
gro wa nej z sys te mem wła ści wym dla
ca łej wspól no ty. Dzię ki te mu miesz -
kań cy Eu ro py otrzy ma ją lep sze moż li -
wo ści wy szu ki wa nia in for ma cji o śro -
do wi sku i in nych za gad nie niach bez -
po śred nio przez in ter net. Wy szu ki wa -
nie da nych udo stęp nio nych po -
wszech nie bę dzie bez płat ne. 

Prze strzeń bez ta jem nic
Dla Pol ski re ali za cja tej dy rek ty wy

to ko niecz ność utwo rze nia Pol skiej
In fra struk tu ry In for ma cji Prze strzen -
nej ja ko część eu ro pej skie go sys te -
mu. W na szym kra ju za da nie to jest
re ali zo wa ne w ra mach pro jek tu o na -
zwie Geo por tal, któ re go głów nym ce -
lem jest bu do wa kra jo wej in fra struk -
tu ry in for ma cji prze strzen nej w po -
sta ci por ta lu in ter ne to we go da ją ce go
użyt kow ni kom do stęp z jed ne go
miej sca do cy fro wej in for ma cji ka ta -
stral nej i geo prze strzen nej. Wy ma ga
to jed nak ze bra nia da nych z róż nych
baz, ich usys te ma ty zo wa nia i ujed no -
li ce nia. Aby stwo rzyć ta ki sys tem na
szcze blu kra jo wym po trzeb ne są geo -
por ta le two rzo ne przez po szcze gól ne
sa mo rzą dy. To jed nak wy ma ga prze -
kształ ca nia map ana lo go wych w cy -
fro we. Pro wa dze nie i udo stęp nia nie
da nych w ta kiej for mie jest zde cy do -

wa nie bar dziej efek tyw ne, a w przy -
pad ku ma py ewi den cji grun tów i bu -
dyn ków oraz ma py za sad ni czej jest
wręcz ko niecz ne.

– Głów ny mi za le ta mi map cy fro -
wych (nu me rycz nych) są: ła twiej -
sza i szyb sza ak tu ali za cja, au to ry za -
cja wpro wa dza nych zmian i jej czy -
tel ność. Spo rzą dza nie wy ry sów te -
ma tycz nych, jak dział ki ewi den cyj -
ne czy uzbro je nie te re nu, od by wa
się przez włą cza nie po szcze gól nych
warstw, a nie jak to ma miej sce przy
ma pach ana lo go wych, gdzie pre cy -
zyj nie skła da się po szcze gól ne na -
kład ki i wy ko nu je ko pie na kse ro -
gra fie. W przy pad ku nu me rycz nej
ma py ewi den cyj nej moż li we jest
spraw ne po rów na nie czę ści gra ficz -
nej z czę ścią opi so wą Ewi den cji
Grun tów i Bu dyn ków (EGiB) – mó -
wi Grze gorz Spy chal ski z Pra cow ni
ma py nu me rycz nej Po wia to we go
Ośrod ka Do ku men ta cji Geo de zyj -
nej i Kar to gra ficz nej Sta ro stwa Po -
wia to we go w Mi ko ło wie.

Kom plek so wa in for ma cja
Od 2005 r. po wiat mi ko łow ski po sia -

da peł ną nu me rycz ną ma pę dzia łek
ewi den cyj nych li czą cą po nad 56 tys.
par ce li, zaś w 2006 ro ku pod pi sa no
umo wę z Głów nym Geo de tą Kra ju do -
ty czą cą bu do wy kra jo we go geo por ta lu
www.Geo por tal.gov.pl. Sys tem ten ma
na ce lu ze bra nie da nych za war tych w
ka ta strze nie ru cho mo ści i księ gach
wie czy stych z ca łe go kra ju. Do ce lo wo
ma umoż li wiać wy da wa nie wy pi sów i
wy ry sów za po śred nic twem in ter ne tu.
Pod pi sa nie umo wy wią za ło się z do -
sto so wa niem ist nie ją cych baz do wy -
mo gów wdra ża ne go sys te mu.

Po sia da nie ta kie go zin for ma ty zo wa -
ne go ar chi wum w du żym stop niu skra -

ca czas wy szu ki wa nia do ku men tów. W
przy go to wa niu jest tak że po ro zu mie nie
z Urzę dem Mar szał kow skim w spra wie
Geo gra ficz ne go Sys te mu In for ma cji
Prze strzen nych, któ re co raz czę ściej są
wy ko rzy sty wa ne w ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, bo wiem po zwa la ją wy mie niać
da ne po mię dzy urzę da mi. SIP jest pod -
sta wo wą ba zą wie dzy spo łe czeń stwa
in for ma cyj ne go. W sys te mie za war te są
in for ma cje o te re nie, za go spo da ro wa -
niu prze strzen nym, ochro nie śro do wi -
ska, go spo dar ce wod nej, rol nic twie,
dro gach i waż nych obiek tach, ta kich
jak: urzę dy, za kła dy opie ki zdro wot nej,
pla ców ki edu ka cji, za byt ki itp. Znaj du -
ją się w nim rów nież in for ma cje waż ne
z punk tu wi dze nia za rzą dza nia kry zy -
so we go (szpi ta le, nie bez piecz ne ru ro -
cią gi, li nie ener ge tycz ne, zbior ni ki
wod ne itp.). 

SIP jest źró dłem in for ma cji za rów no
dla ad mi ni stra cji, służb pu blicz nych,
dla róż nych pod mio tów go spo dar czych,
jak i dla po szcze gól nych oby wa te li. Ma
sze ro kie za sto so wa nie w za rzą dza niu
kry zy so wym, bo wiem dzię ki tym da -
nym ła two moż na zlo ka li zo wać miej sce
zda rze nia i prze ka zać te da ne do jed no -
stek ra tow ni czych. Dzię ki in for ma cjom
po zy ska nym od za rzą dów dróg moż na
na bie żą co pro jek to wać naj krót szą tra -
sę do jaz du do te go miej sca z uwzględ -
nie niem utrud nień na dro gach. Moż na
rów nież uzy skać da ne do ty czą ce przy -
łą czy w bu dyn kach naj bliż szych miej -
sca ja kie goś wy pad ku, zaś na pod sta wie
in for ma cji po zy ska nych z ba zy PE SEL,
ra tow ni kom moż na udo stęp nić da ne o
licz bie osób za miesz ka łych w da nym
bu dyn ku i ich wie ku.

Sys tem się roz ra sta
Dzia ła już Ma zo wiec ki Sys tem In -

for ma cji Prze strzen nej (MSIP), Pod -

la ski Sys tem In for ma cji Prze strzen -
nej czy też Szcze ciń ski Sys tem In for -
ma cji Prze strzen nej, któ ry zbu do wa -
ny zo stał z po nad 500 zbio rów róż -
ne go ro dza ju da nych od in for ma cji
geo de zyj nych, po dzia łów ad mi ni -
stra cyj nych, za pi sów pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, uzbro je -
nia te re nu po in for ma cje o mie niu
ko mu nal nym czy in we sty cjach. Po -
dob ne roz wią za nie wpro wa dzi ły Ka -
to wi ce, któ re chcą do 2010 ro ku
stwo rzyć cy fro wą ma pę za sad ni czą
mia sta. Sys te my te mają umoż li wiać
po zy ski wa nie, za rzą dza nie i ana li zo -
wa nie du żych zbio rów da nych prze -
strzen nych oraz za pew niać szyb ki
do stęp do nich.

– Ko rzy sta jąc z nich zwięk sza się
spraw ność funk cjo no wa nia ad mi ni -
stra cji pu blicz nej na wszyst kich jej
szcze blach, uspraw nia się dzia ła nie
służb za rzą dza nia kry zy so we go, uła -
twia po dej mo wa nie de cy zji w pro ce -
sach pla ni stycz nych. Nie bez zna cze -
nia jest rów nież to, iż pod no si to
atrak cyj ność in we sty cyj ną i tu ry stycz -
ną da ne go ob sza ru – wy li cza Adam
Wil kosz, in for ma tyk spe cja li zu ją cy się
w przy go to wy wa niu Sys te mów In for -
ma cji Prze strzen nej dla jst. 

Sys tem in for ma cji prze strzen nej
Gdań ska po zwa la ko rzy sta jąc z sie ci
na uzy ska nie peł nej in for ma cji o prze -
strze ni miej skiej, umoż li wia prze glą -
da nia pla nu mia sta, wy szu ki wa nia ad -
re sów lub obiek tów na ob sza rze mia -
sta czy też ge ne ro wa nia wy dru ków w
wy bra nym for ma cie gra ficz nym. W
Zie lo nej Gó rze miesz kań cy ma ją moż -
li wość za po śred nic twem prze glą dar ki
in ter ne to wej (www.zie lo na -go ra.pl)
uzy skać in for ma cje do ty czą ce za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta,
od na leźć po szu ki wa ny ad res. Wi docz -
ny jest tak że po dział dzia łek wraz z ich
nu me rem, po wierzch nią oraz ty pem
za bu do wań.

Bo gu sław Ja strzęb ski
b.ja strzeb ski@fo rum sa mo rza do we.pl

Geoportal – cyfrowa informacja o przestrzeni
W do bie spo łe czeń stwa in for ma tycz ne go pa pie ro we ma py co raz czę ściej za stę po wa ne są 
przez ma py cy fro we, któ re sta ją się po pu lar nym spo so bem opi su prze strze ni. Geoportal da je
użyt kow ni kom do stęp z jed ne go miej sca do cy fro wej in for ma cji ka ta stral nej i geo prze strzen nej.
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Nu me rycz na ma pa za sad ni cza w po łą cze niu ze spe cjal nie zmo dy fi ko wa ny -
mi zdję cia mi lot ni czy mi tzw. or to fo to ma pą sta je się ide al nym na rzę dziem

do two rze nia Sys te mu In for ma cji Prze strzen nej. 
Pro dukt ta ki mo że stać się po tęż nym na rzę dziem wy ko rzy sty wa nym tak że przez jed nost ki za rzą -
dza nia kry zy so we go, po li cję, straż po żar ną oraz in ne in sty tu cje i słu żyć po pra wie bez pie czeń stwa
w re gio nie. 
Gdy udo stęp nio ny zo sta je w in ter ne cie, słu ży miesz kań com w szyb kiej orien ta cji w te re nie i z
pew no ścią pro mu je re gion, któ re go wa lo ry mo gą być le piej za uwa żo ne przez przy szłych in we -
sto rów.

ZDANIEM PRAKTYKA

Grze gorz Spy chal ski 
z Pra cow ni ma py nu me rycz nej Po wia to we go 
Ośrod ka Do ku men ta cji Geo de zyj nej i Kar to gra ficz nej 
Sta ro stwa Po wia to we go w Mi ko ło wie

Pod sta wą SIP są da ne geo de zyj ne i aby da ne te mo gły być ła two do stęp ne mu si zo stać stwo rzo ny jed no li ty
sys tem in for ma tycz ny. Pierw szym kro kiem mu si być wy ko na nie in wen ta ry za cji ist nie ją cych da nych w ce lu
wy ła pa nia wszyst kich uste rek. Moż na to zro bić wy ko rzy stu jąc pro gram Mi cro Sta tion. W dal szych pra cach
przy two rze niu zbio ru da nych moż na wy ko rzy stać ofe ro wa ny przez Te le ko mu ni ka cję Pol ską SA sys tem te le -
tran smi sji PO LPAK -T. Rów nie po pu lar na jest ofe ro wa na przez fir mę Geo ma tic tech no lo gia opie ra ją ca się na
roz wią za niach firm Orac le (ba za da nych), Ben tley (Geo Outlo ok) Sys tem czy ESRI Corp. Przy ob słu dze SIP
wy ko rzy sty wa ne są pro gra my Geo Me dia Pro fes sio nal i Geo Me dia We bMap, któ re da ją moż li wość udo stęp -
nie nia da nych z SIP po przez in tra ne to we stro ny WWW przy po mo cy ich prze glą da rek.  
Do stęp do da nych za war tych z Sys te mie In for ma cji Prze strzen nej mo że się od by wać za po śred nic -
twem tzw. Kio sku Geo in for ma cyj ne go. Urzą dze nie ta kie za mon to wa ne zo sta ło w Urzę dzie Mar szał -
kow skim w Opo lu. Za je go po śred nic twem moż na za po znać się z za so ba mi, ba za mi i pro duk ta mi,
któ re znaj du ją się w Opol skim Sys te mie In for ma cji Prze strzen nej. Kiosk po ka zu je ma py w po sta ci
pa pie ro wej, ra stro wej i cy fro wej. Oprócz „kio sku” dzia ła por tal, na któ rym pre zen to wa ne są wszyst kie
in for ma cje zwią za ne z go spo dar ką prze strzen ną. Opol skie roz wią za nie ma cha rak ter pi lo ta żo wy i zo -
stał wdro żo ny we współ pra cy z Pań stwo wym In sty tu tem Geo lo gii w War sza wie.
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Forum Samorządowe luty  200920

PRAKTYKI UNIJNE

Przy po mo cy wspar cia fi nan so we -
go z fun du szu unij ne go, we wsi An -
to niów na Opolsz czyź nie zbu do wa -
no pierw sze „cen trum wsi” w gmi -
nie Ozi mek. Przy go to wa niem pro -
jek tu za ję ła się Gru pa Od no wy Wsi,
w skład któ rej we szli soł tys oraz
przed sta wi cie le ra dy so łec kiej,
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, Szko ły
Pod sta wo wej w An to nio wie i ra dy
ro dzi ców.  

– Ja ko je dy na gru pa w gmi nie uzy -
ska li śmy środ ki w tam tej edy cji pro -
gra mu Od no wa Wsi – mó wi Li lia na
Strzel czyk, pro wa dzą ca pro jekt, by -
ły li der Gru py Od no wy Wsi.

Be ne fi cjen tem pro jek tu „Nasz Za -
pie cek – wieś An to niów; tu znaj -
dziesz dom, są sia da i przy jaźń” by ła
gmi na Ozi mek. Ko or dy na to rzy
współ pra co wa li w trak cie przy go to -
wa nia i re ali za cji przed się wzię cia z
De par ta men tem Rol nic twa i Roz wo -
ju Wsi Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Opol skie go. W re mi -
zie stra żac kiej po wsta ła świe tli ca, w
oko li cy oraz wo kół szko ły zbu do wa -
no plac spor to wo -re kre acyj ny.

Za ło że nia
Przed się wzię cie by ło od po wie dzią na

po trze bę zor ga ni zo wa nia prze strze ni,
w któ rej miesz kań cy wsi mo gli by
wspól nie spę dzać czas. Ośro dek miał
za chę cić przed się bior ców do ak tyw no -
ści na rzecz swo je go są siedz twa.

– Re ali za cja pro jek tu mia ła być
bodź cem do roz wi ja nia róż nych
form ak tyw no ści miesz kań ców An -
to nio wa w za kre sie kul tu ry, spor tu i
re kre acji, co w kon se kwen cji mia ło
przy czy nić się do więk szej in te gra cji
spo łecz no ści wsi. Tym ce lom ma słu -
żyć „cen trum wsi” czy li od re mon to -
wa na świe tli ca wiej ska  i urzą dzo ny
od pod staw plac spor to wo -re kre -
acyj ny. Ce le te zo sta ły w peł ni zre ali -
zo wa ne – tłu ma czy An drzej Wol ny,
kie row nik Re fe ra tu Ochro ny Śro do -
wi ska i Roz wo ju Wsi w Urzę dzie
Gmi ny i Mia sta w Ozim ku, ko or dy -
na tor pro jek tu. 

Gmi na wnio sko wa ła o do fi nan so -
wa nie pro jek tu z Eu ro pej skie go
Fun du szu Orien ta cji i Gwa ran cji
Rol nej w wy so ko ści 212 388 zł.
Osta tecz nie otrzy ma na kwo ta –
194 506,20 zł. – wy ni ka ła z rze czy -
wi stych kosz tów re ali za cji przed się -
wzię cia. Z bu dże tu gmi ny Ozi mek
do ło żo no do re ali za cji pro jek tu
102 117,27 zł.  

Re ali za cja 
Za do ta cję z fun du szu unij ne go

oraz środ ki wła sne gmi ny urzą dzo -
no w re mi zie stra żac kiej świe tli cę
wiej ską, za go spo da ro wa no te ren
wo kół niej oraz wo kół szko ły, a
tak że zbu do wa no plac spor to wo -
-re kre acyj ny. Prze pro wa dzo ne zo -
sta ły licz ne pra ce re mon to we: na -
pra wa po kry cia da cho we go, wy -
mia na pod łóg, tyn ków i drzwi, a
tak że od świe że nie ścian. Za ple cze
so cjal ne wraz z kuch nią zo sta ły
od po wied nio wy po sa żo ne. W tro -
sce o bez pie czeń stwo miesz kań -
ców wy mie nio no in sta la cję wod -
no -ka na li za cyj ną i ga zo wą. Wy ło -
żo ne zo sta ły no we chod ni ki i pły ta
bo iska. Wo kół ośrod ka sta nę ło

ogro dze nie, a na traw ni kach za sa -
dzo no zie leń. W po bli żu sta nął
plac za baw dla dzie ci.

Ko or dy na to ra mi pro jek tu by li pra -
cow ni cy Urzę du Mia sta i Gmi ny
Ozi mek, ale ol brzy mi wkład w je go
re ali za cję mie li rów nież miesz kań cy
An to nio wa dzia ła ją cy w ra mach
Gru py Od no wy Wsi.

– Miesz kań cy An to nio wa stwo rzy -
li „Plan roz wo ju wsi” – wy my śli li
kon cep cję wy ko rzy sta nia pu stych
po miesz czeń i te re nu przy szkol ne -
go. Ak tyw nie uczest ni czy li w re ali -
za cji pro jek tu wy ko nu jąc drob ne
pra ce po moc ni cze – po twier dza An -
drzej Wol ny.

– Na szą chlu bą jest bo isko spor to -
we na osie dlu „Zie lo nym”. Jest tam
bo isko do pił ki noż nej, siat ków ki,
ko szy ków ki, te ni sa oraz plac za -
baw. Ca ły kom pleks zo stał
zbu do wa ny wła snym
sump tem przy współ pra cy
miej sco wych firm i za an -
ga żo wa niu miesz kań ców
An to nio wa – opo wia da Li -
lia na Strzel czyk.

Te sło wa po twier dza soł -
tys An to nio wa, Ber nard
Kur da, mó wiąc o in nych
za słu gach lo kal nej lud no ści
i efek tach jej pra cy na rzecz
po wsta nie „Na sze go Za -
piec ka”.

– Bo isko jest efek tem ak -
tyw no ści spo łecz no ści lo -
kal nej, miesz kań cy An to -
nio wa prze pra co wa li set ki
go dzin przy rów na niu pla -
cu, trans por cie, rów na niu
zie mi, sia niu tra wy, ukła da -
niu kost ki bru ko wej – przy zna je
Ber nard Kur da. – Na wy po sa że nie
kom plek su w po trzeb ny sprzęt spor -
to wy otrzy ma li śmy środ ki z Urzę du
Gmi ny.

Wnio ski
– My ślę, że dzię ki re ali za cji te go

pro jek tu za rów no miesz kań cy An to -
nio wa, jak i po zo sta łych na szych
wio sek uwie rzy li w moż li wość po -
pra wy wi ze run ku swo je go oto cze nia
i zmian w ży ciu spo łecz no -kul tu ral -
nym – pod su mo wu je An drzej Wol ny.

Oczy wi ście nie oby ło się bez prze -
szkód i nie do pa trzeń.

– Był to je den z pierw szych ta kich
pro jek tów w gmi nie. W trak cie re ali -
za cji wy szło du żo rze czy, któ re na
eta pie pla no wa nia prze oczy li śmy. W
pro jek cie nie uwzględ ni li śmy mię -

dzy in ny mi oświe tle nia we wnętrz ne -
go i ze wnętrz ne go oraz wy po sa że nia
świe tli cy – opo wia da Ber nard Kur -
da. – Ja ko Gru pa Od no wy Wsi wy -
stę po wa li śmy o środ ki do róż nych
or ga ni za cji i spon so rów. Z otrzy ma -
nych środ ków fi nan so wych wy ko na -
li śmy oświe tle nie we wnątrz świe tli -
cy i oświe tle nie pla cu przy świe tli cy
oraz wy po sa że nie świe tli cy. Jed na z
firm ma lar skich z so łec twa wy ko na -
ła nie od płat nie mo zai kę ozdob ną
we wnątrz świe tli cy.

Z aspek tem or ga ni za cyj nym miesz -
kań cy po ra dzi li so bie bez pro ble mu. 

– Z Za piec ka moż na ko rzy stać za -
wsze gdy jest ta ka po trze ba, np. do
zor ga ni zo wa nia ja kiejś uro czy sto ści
do mo wej czy dla zor ga ni zo wa nej
gru py – mó wi Kur da. – Za po rzą dek
i ład w świe tli cy od po wia da go spo -

darz. Jest to oso ba, któ ra
miesz ka przy świe tli cy i wy -
ko nu je swo je za da nia zgod -
nie z opra co wa nym re gu la mi -
nem świe tli cy.

Re ali za to rzy pro jek tu
zgod nie przy zna ją, że Nasz
Za pie cek speł nia swo ją
funk cję kul tu ral no -in te gra -
cyj ną. Co ro ku od by wa ją się
tu cy klicz ne im pre zy: do -
żyn ki wiej skie, za ba wy kar -
na wa ło we, fe sty ny i tur nie je
spor to we. Ob cho dzo ny jest
dzień mat ki i oj ca, dzień ko -
biet, mi ko łaj ki oraz dzień
stra ża ka. 

– W świe tli cy swo je spo tka -
nia ma ze spół folk lo ry stycz ny
„Opol skie Dzioł chy”, od by -
wa ją się tu rów nież za ję cia z

ae ro bi ku. Do dys po zy cji miesz kań -
ców są m.in. sto ły do ping pon ga i bi -
lar da, a tak że ki no do mo we wraz z te -
le wi zo rem – mó wi soł tys An to nio wa.

Po za mknię ciu pro jek tu ośro dek
był mo der ni zo wa ny ze środ ków, któ -
re UG prze zna cza co ro ku na roz wój
wiej skich świe tlic oraz za pie nią dze
od spon so ra, a tak że przy po mo cy
wła snych za so bów miesz kań ców.
Wy ko na no za da sze nie nad drzwia mi
wej ścio wy mi, po wsta ła in sta la cja
od pro wa dza nia wo dy desz czo wej.
Wzbo ga co no oświe tle nie ze wnętrz -
ne, a wo kół Za piec ka sta nę ło ozdob -
ne ogro dze nie. Kom pleks ku chen ny
zo stał wy po sa żo ny w na kry cia sto ło -
we, lo dów kę, zmy war kę do na czyń i
in ne.

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

Spo so bem na ak ty wi za cję lud -
no ści wiej skiej jest stwo rze nie
prze strze ni, w któ rej są sie dzi
mo gli by spę dzać ra zem czas,
re ali zo wać swo je po my sły i
współ pra co wać z są sia da mi.

Ber nard Kur da:
Z Za piec ka moż na
ko rzy stać za wsze
gdy jest ta ka po -
trze ba, np. do
zor ga ni zo wa nia
ja kiejś uro czy sto -
ści do mo wej czy
dla zor ga ni zo wa -
nej gru py.

Pro jekt „Nasz Za pie cek – wieś An to niów; 
tu znaj dziesz dom, są sia da i przy jaźń”
War tość do fi nan so wa nia: 194 506,20 zł
Re gion: wo je wódz two opol skie
Pro gram i dzia ła nie: Eu ro pej skie go Fun du -
szu Orien ta cji i Gwa ran cji Rol nej, dzia ła nie
2.3 SPO – ROL Od no wa wsi oraz za cho wa -
nie i ochro na dzie dzic twa kul tu ro we go
Rok re ali za cji: 2005-2006
Pro jek to daw ca: Gmi na Ozi mek

Wiej ska świe tli ca spo so bem 
na in te gra cję miesz kań ców

Centrum wsi to sposób na zachęcenie mieszkańców do działania na rzecz społeczności
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ROZWÓJ GOSPODARCZY

W 2008 ro ku od pra wio no z lot ni ska
w Py rzo wi cach pra wie 2,5 mln pa sa -
że rów, co da je wzrost o 21,6 proc. w
po rów na niu z ro kiem po przed nim. To
re kor do wy wy nik, z da nych biu ra pra -
so we go lot ni ska wy ni ka, że Py rzo wi ce
są dru gim po kra kow skich Ba li cach
por tem re gio nal nym w na szym kra ju,
zaj mu ją rów nież dru gą po zy cję po lot -
ni sku w War sza wie pod wzglę dem ob -
słu gi ru chu czar te ro we go. 

Gór no ślą skie To wa rzy stwo Lot ni cze
SA, któ re za rzą dza por tem nie kry je
opty mi zmu. Na po cząt ku stycz nia
przed sta wio no plan roz wo ju lot ni ska
do 2032 ro ku. GTL sta wia na roz wój
in fra struk tu ry. No wa dro ga star to wa,
ko lej ne pły ty po sto jo we i ter mi nal car -
go – te za da nia, współ fi nan so wa ne ze
środ ków unij nych, prze wi dzia no w
pierw szym eta pie prac na la ta 2008-
2012. No wy, trze ci ter mi nal (w za leż -
no ści od dy na mi ki wzro stu ilo ści pa -
sa że rów) mo że po wstać oko ło 2015
ro ku. Ist nie je rów nież moż li wość po -
sta wie nia tym cza so we go obiek tu na
po trze by Eu ro 2012. Naj więk szym
udzia łow cem GTL jest sa mo rząd wo -
je wódz twa ślą skie go.

– Roz wój lot ni ska w Py rzo wi cach
na le ży do prio ry te to wych za dań za -
rzą du wo je wódz twa – pod kre śla mar -
sza łek Bo gu sław Śmi giel ski. 
– To wi zy tów ka re gio nu i bar dzo

waż ny ele ment sie ci ko mu ni ka cyj nej.
30 mln zło tych z bu dże tu wo je wódz -
twa za bez pie czy li śmy na te go rocz ne
in we sty cje. Z ge ne ral ne go ma ster pla -
nu wy ni ka wręcz świe tla na przy -
szłość dla po łu dnio we go por tu Pol ski
– kon klu du je mar sza łek.

Zmia ny na do bre
Mi nio ny rok był dla Py rzo -

wic prze ło mo wy. We wrze -
śniu wdro żo no m.in. je den z
naj no wo cze śniej szych na
świe cie sys te mów łącz no ści i
uru cho mio no no wy sys tem
wspo ma ga nia lą do wa nia
przy ogra ni czo nej wi docz no -
ści. Za dba no rów nież o spój -
ny pro mo cyj ny wi ze ru nek
lot ni ska. W grud niu za rząd
GTL za twier dził lo go wraz z
no wą na zwą. Od stycz nia lot -
ni sko to Ka to wi ce Air port.

– Na zwa GTL SA wpro wa -
dza ła dez orien ta cję. Dla te go
po sta no wio no upro ścić znak
roz po znaw czy – tłu ma czy
rzecz nik pra so wy por tu, Ce za -
ry Orzech. – Pra ce nad lo go trwa ły
pra wie rok, ale je ste śmy za do wo le ni z
efek tu. Ko lo ro wa li te ra K, któ rą wień -
czy lot ni cze skrzy dło, na wią zu je w
swo ich bar wach do her bu wo je wódz -
twa ślą skie go (żół ta i nie bie ska), a
tak że od po wia da seg men tom ryn ku
lot ni cze go: ruch biz ne so wy to ko lor
nie bie ski, czar te ro wy – żół ty, a ni sko -
kosz to wy, czy li zwią za ny z ta ni mi li -
nia mi lot ni czym – zie lo ny.

Sieć po łą czeń
Pro gno zy dla ka to wic kie go lot ni ska

są ra czej opty mi stycz ne. Mi mo za po -
wie dzi kry zy su na ryn ku prze wo zów
lot ni czych, w tym ro ku prze wi dy wa ny

jest 10 proc. wzrost ilo ści pa sa że rów.
– Sy tu acja na ryn ku roz wi ja się

bar dzo dy na micz nie – za uwa ża Ce -
za ry Orzech. – Sta ra my się umoc nić
ja ko cen trum czar te ro we Pol ski. 

Ak tu al nie z Ka to wi ce Aiport ope -
ru je pięć li nii re gu lar nych, któ re ob -
słu gu ją 35 po łą czeń do 12 eu ro pej -
skich państw oraz 28 prze woź ni ków
czar te ro wych łą czą cych Ka to wi ce
m.in. z kra ja mi Azji i Afry ki. W
stycz niu Py rzo wi ce ja ko pierw szy
re gio nal ny port w Pol sce za in au gu -
ro wa ło no we po łą cze nie lot ni cze z
Ki jo wem, ta niej li nii Wizz Air. Ry -
ana ir ma naj praw do po dob niej od
mar ca roz po cząć lo ty do Bo lo nii. 

– Trwa ją roz mo wy z kil ko ma in ny -
mi prze woź ni ka mi – do da je rzecz nik
lot ni ska.

Roz wój gmi ny
We dług, Grze go rza Cza pli, wój ta

gmi ny Oża ro wi ce, gmi ny, w któ rej
le żą Py rzo wi ce mię dzy na ro do we lot -
ni sko to pre stiż dla gmi ny i szan sa
na roz wój, ale nie ste ty bar dziej po -
ten cjal na niż kon kret na. 

– Więk sze ko rzy ści są dla re gio nu
niż dla gmi ny. Port lot ni czy jest usta -
wo wo zwol nio ny z po dat ku od nie ru -

cho mo ści, a wo kół, mi mo
pla nów roz bu do wy, wciąż
nie po wsta ją ho te le, biu row -
ce, ma ga zy ny, cen tra han -
dlo we, za jaz dy i re stau ra cje.

Gmi na nie cze ka z za ło -
żo ny mi rę ka mi i szu ka in -
we sto rów. 

– W ro ku 2003 utwo rzo no
gmin ną stre fę ak tyw no ści
go spo dar czej. Przy szli in we -
sto rzy mo gą li czyć na zwol -
nie nia po dat ko we i za pew -
nie nie do stęp no ści do po -
trzeb nych me diów. Na ra zie
przed się bior cy wy ra ża ją
umiar ko wa ne za in te re so wa -
nie, po wsta ła sta cja pa liw –
mó wi Grze gorz Cza pla.

Spra wy w swo je rę ce bio -
rą miesz kań cy oko lic ter mi na lu. W
ubie głym ro ku wo kół por tu wy ro sło
osiem pry wat nych par kin gów i
wciąż po wsta ją no we. Wójt uwa ża,
że to do bry po mysł na biz nes i li czy
na to, że dzię ki lot ni sku w Py rzo wi -
cach bę dzie wię cej miejsc pra cy dla
miesz kań ców gmi ny, do któ rej na le -
ży sie dem oko licz nych wsi. 

– Na ra zie w por cie i w fir mach lot -
ni sko wych jest za trud nio nych pra -
wie 1800 osób, z te go za le d wie 150
miesz ka w gmi nie. Pra ca na lot ni sku
na pew no wią że się z od po wied ni mi
kwa li fi ka cja mi, ale gmi na chce in -
we sto wać w ich pod no sze nie wśród
miesz kań ców. Ja ga Ko la wa

Uskrzydlone Ożarowice
Lot ni sko w Py rzo wi cach to je den z naj bar dziej dy na micz nie
roz wi ja ją cych się por tów lotniczych w Pol sce. Przy lot ni sku 
ca ła gmi na Ożarowice ma szansę na rozwój.

Kra ków bę dzie miał pla żę. Wy dział Ar -
chi tek tu ry i Urba ni sty ki Urzę du Mia sta Kra -
ko wa wy dał po zwo le nie na bu do wę pla ży
pod Wa we lem. In we sty cja obej mu je rów nież
tym cza so we za ple cze pla ży z czę ścią ga -
stro no micz ną, pa le cu mow ni cze dla pły wa -
ją ce go ba se nu, a tak że drew nia ny po dest –
ta ras z ażu ro wą kon struk cją sta lo wą. Pla no -
wa ne jest tak że oświe tle nie te re nu pla ży i
na pra wa ist nie ją cych scho dów na alej kach
Bul wa ru Wo łyń skie go. www.kra kow.pl

Aqu apark w Su wał kach. 27 stycz nia
2009 był ostat nim dniem skła da nia ofert
na bu do wę Miej skie go Cen trum Usług
Pu blicz nych, Kul tu ry i Spor tu – Aqu apark
z pły wal nią  w Su wał kach. Wpły nę ło 14
ofert w tym 3 od przed się bior ców su wal -
skich. Naj tań sza to 44 mln 987 tys. zł, a
naj droż sza 67 mln 160 tys. zło tych. Ko -
mi sja prze tar go wa spraw dzi zgod ność
ofert z wa run ka mi prze tar gu i za ok. dwa
ty go dnie wy ło ni zwy cięz cę prze tar gu.

Mię dzy na ro do we cen trum roz li czeń fi -
nan so wych w Szcze ci nie. Uni Cre dit Gro -
up stwo rzy ośro dek wspar cia w stra te gii biz -
ne so wej dla au striac kich, nie miec kich i pol -
skich ban ków. Me dio lań ski bank za in we stu -
je w pro jekt 18,5 mln zł i stwo rzy 430
miejsc pra cy. O wy bo rze Szcze ci na na sie -
dzi bę no wej fi lii prze są dzi ło są siedz two z
gra ni cą nie miec ką, ma ła kon ku ren cja ryn ko -
wa i do stęp do wy kwa li fi ko wa nej ka dry pra -
cow ni czej. Dla mia sta po wsta nie ośrod ka
jest ele men tem re ali za cji stra te gii po zy ski -
wa nia in we sto rów i ko lej nym kro kiem w
stro nę stwo rze nia cen trum usłu go we go dla
Eu ro py Za chod niej. 
www.pa iz.gov.pl 

Trze ci park tech no lo gicz ny w Ka to wi -
cach. W Pol sce i za  gra ni cą opu bli ko wa no
już ogło sze nia o sprze da ży pierw szych 12
z 40 hek ta rów grun tu prze zna czo nych pod
Park, któ ry pla no wo po wsta nie na Ślą sku za
pięć lat. Wa lo rem tej lo ka li za cji jest ma ła
od le głość od skrzy żo wa nia au to stra dy A4 i
dro gi łą czą cej Pod be ski dzie z War sza wą,
tzw. wę zła Murc kow ska. Wy ni ki prze tar gu
bę dą zna ne w po ło wie mar ca. W par ku bę -
dą roz wi jać się fir my z bran ży te le ko mu ni -
ka cyj nej, elek tro nicz nej, me dycz nej, bio -
tech no lo gicz nej, mo to ry za cyj nej i eko lo -
gicz nej. 

Dell z Li me rick do Ło dzi. Firm Dell, do -
staw ca kom pu te rów na ska lę świa to wą za -
pla no wa ła prze pro wadz kę z Ir lan dii do fa bry -
ki w Pol sce. W wy ni ku tej zmia ny, któ ra bę -
dzie stop nio wo prze pro wa dza na w cią gu ro -
ku, pra cę stra ci 1900 za trud nio nych w Li -
me rick. Ope ra cja przy nie sie kor po ra cji 3
mld do la rów oszczęd no ści. Pro jek ta mi z za -
kre su roz wo ju pro duk tów i in ży nie rii prze -
my sło wej na dal bę dą kie ro wać pra cow ni cy z
Li me rick. 

INWESTYCJE

Po wiat: tar no gór ski
Wo je wódz two: ślą skie
Wójt: Grze gorz Cza pla
Prze wod ni czą cy Ra dy: Jó zef Pier ni karz
Ob szar: 4372 ha
Licz ba miesz kań ców: 5401
Do cho dy bu dże tu gmi ny: 13 189 076 zł
Wy dat ki bu dże tu gmi ny: 16 689 076 zł

DOSSIER | Gmina Ożarowice

We dług władz gmi ny Oża ro wi ce, gmi ny, w któ rej le żą Py rzo wi ce mię dzy na ro do we lot ni sko
to pre stiż dla gmi ny i szan sa na roz wój, ale nie ste ty bar dziej po ten cjal na niż kon kret na

Grzegorz Czapla:
Pra ca na lot ni sku
na pew no wią że
się z od po wied ni -
mi kwa li fi ka cja -
mi, ale gmi na
chce in we sto wać
w ich pod no sze -
nie wśród miesz -
kań ców.
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Upraw nie nia i obo wiąz ki pra cow ni -
ków sa mo rzą do wych w za kre sie pra wa
pra cy okre śla usta wa z 21 li sto pa da
2008 r. o pra cow ni kach sa mo rzą do -
wych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Prze -
pi sy te go ak tu nor ma tyw ne go nie re gu -
lu ją jed nak za sad od po wie dzial no ści
pra cow ni ków zwią za nych z uży wa niem
w to ku pra cy skład ni ków mie nia pra co -
daw cy, w szcze gól no ści za sad od po wie -
dzial no ści od szko do waw czej pra cow ni -
ków. W po wyż szym za kre sie, na pod sta -
wie art. 43 ust. 1 usta wy o pra cow ni -
kach sa mo rzą do wych, za sto so wa nie
znaj dą wła ści we prze pi sy ko dek su pra -
cy. Od po wie dzial ność pra cow ni ka za
szko dę wy rzą dzo ną pra co daw cy re gu -
lu ją prze pi sy art. 114-122 k.p.

Prze słan ka mi uza sad nia ją cy mi od -
po wie dzial ność ma te rial ną pra cow -
ni ka są:

– za ist nie nie szko dy, przy czym jej
za kres spro wa dza się do rze czy wi stej
stra ty po nie sio nej przez pra co daw cę,

– bez praw ne i za wi nio ne (w for mie
umyśl nej lub nie umyśl nej) za cho wa -
nie się pra cow ni ka,

– zwią zek przy czy no wy mię dzy
bez praw nym i za wi nio nym dzia ła -
niem lub za nie cha niem pra cow ni ka,
a za ist nia łą szko dą.

Nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy -
ko na nie ja kie go kol wiek obo wiąz ku

pra cow ni cze go, któ re go wy ni kiem
jest szko da pra co daw cy, po wo du je
od po wie dzial ność pra cow ni ka. Wi -
na pra cow ni ka mo że przy brać po -
stać wi ny umyśl nej, to zna czy ce lo -
we go za cho wa nia zmie rza ją ce go do
wy rzą dze nia szko dy al bo wi ny nie -
umyśl nej, w po sta ci ra żą ce go nie -
dbal stwa lub nie do ło że nia na le ży tej
sta ran no ści względ nie lek ko myśl no -
ści. Pra cow nik po no si od po wie -
dzial ność za szko dę wy rzą dzo ną
pra co daw cy tyl ko w przy pad ku, gdy
uchy bie nie obo wiąz kom pra cow ni -
czym po zo sta je w nor mal nym
związ ku przy czy no wym z po wsta -
niem szko dy (art. 115 k.p.).

For ma wi ny pra cow ni ka ma wpływ
na wy so kość od szko do wa nia. W przy -
pad ku nie umyśl nej wi ny pra cow ni ka,
od szko do wa nie na rzecz pra co daw cy
usta la się w wy so ko ści wy rzą dzo nej
szko dy, nie mo że ono prze wyż szać
kwo ty trzy mie sięcz ne go wy na gro dze -
nia przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi w
dniu wy rzą dze nia szko dy. Je że li pra -
cow nik umyśl nie wy rzą dził szko dę
pra co daw cy, jest obo wią za ny do jej
na pra wie nia w peł nej wy so ko ści.

Na le ży pod kre ślić, że re gu la cja k.p.
w za kre sie szko dy wy rzą dzo nej pra -
co daw cy bę dzie mia ła za sto so wa nie
je dy nie w przy pad ku, gdy szko da
jest na stęp stwem dzia ła nia lub za -
nie cha nia pra cow ni ka w ra mach
obo wiąz ków, wy ni ka ją cych z łą czą -
ce go stro ny sto sun ku pra cy. 

Ko deks pra cy po za od po wie dzial -
no ścią pra cow ni ka za szko dę wy rzą -
dzo na pra co daw cy, wpro wa dza
szcze gól ny re żim od po wie dzial no ści
za mie nie po wie rzo ne pra cow ni ko -
wi. Pra cow nik, któ re mu po wie rzo no

mie nie z obo wiąz kiem zwro tu al bo
do wy li cze nia od po wia da, zgod nie z
art. 124 § 1 i § 2 k.p., w peł nej wy so -
ko ści za szko dę w tym mie niu.

Mie niem po wie rzo nym pra cow ni ko -
wi są zgod nie z art. 124 § 1 pkt. 1 i 2
pie nią dze, pa pie ry war to ścio we lub
kosz tow no ści, na rzę dzia i in stru men ty
lub po dob ne przed mio ty, a tak że środ -
ki ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i
obu wie ro bo cze. Na pod sta wie art.
124 § 2 k.p. moż na po wie rzyć pra cow -
ni ko wi tak że in ne mie nie. W kon se -
kwen cji pra co daw ca mo że po wie rzyć
pra cow ni ko wi np. te le fon ko mór ko wy
lub lap top z obo wiąz kiem zwro tu.

Ko niecz nym wa run kiem od po wie -
dzial no ści w oma wia nym re żi mie
jest po wie rze nie pra cow ni ko wi mie -
nia. W przy pad ku sprzę tu służ bo we -
go dla uzna nia, że do szło do po wie -
rze nia mie nia wy star czy, we dług po -
glą dów wy ra żo nych w orzecz nic -
twie, po kwi to wa nie przy ję cia sprzę -
tu przez pra cow ni ka.

Prze słan ki od po wie dzial no ści pra -
cow ni ka za po wie rzo ne mie nie są toż -
sa me z prze słan ka mi okre ślo ny mi w
art. 114-115 k.p. Ina czej jed nak roz -
kła da się cię żar do wo du za ist nie nia
prze sła nek. Na pod sta wie art. 124 § 3
k.p. w zw. z art. 116 k.p. pra co daw ca
jest zo bo wią za ny wy ka zać fakt po -
wsta nia szko dy w mie niu po wie rzo -
nym oraz jej wy so ko ści. W za kre sie
po zo sta łych prze sła nek tj. bez praw -
no ści, wi ny i związ ku przy czy no we go
mię dzy za wi nio nym dzia ła niem lub
za nie cha niem pra cow ni ka a szko dą,
prze pis art. 124 § 3 k.p. sta tu uje do -
mnie ma nie za ist nie nia wy mie nio nych
prze sła nek. Pra cow nik mo że więc
uwol nić się od od po wie dzial no ści za
szko dę tyl ko wte dy, gdy wy ka że, że
szko da po wsta ła z przy czyn od nie go
nie za leż nych, a w szcze gól no ści,
wsku tek nie za pew nie nia przez pra co -
daw cę wa run ków umoż li wia ją cych
za bez pie cze nie po wie rzo ne go mie nia.

Pra cow ni cy mo gą rów nież na pod sta -
wie umo wy przy jąć wspól ną od po wie -
dzial ność ma te rial ną za mie nie po wie -
rzo ne im łącz nie. W przy pad ku za war -
cia umo wy o wspól nej od po wie dzial -
no ści, każ dy z pra cow ni ków od po wia -
da za szko dę w mie niu po wie rzo nym w
czę ściach okre ślo nych w umo wie.

Re asu mu jąc, pra cow nik sa mo rzą do -
wy, któ ry np. ko rzy sta jąc ze służ bo -
we go lap to pa w trak cie wy ko ny wa nia
swo ich obo wiąz ków pra cow ni czych
uszko dzi go, po nie waż uży wał sprzę tu
w spo sób nie zgod ny z in struk cją ob -
słu gi, jest od po wie dzial ny wo bec pra -
co daw cy za wy rzą dzo ną szko dę. W
przy pad ku gdy pra cow nik od po wia da
za szko dę na za sa dach ogól nych, od -
po wie dzial ność pra cow ni ka bę dzie
ogra ni czo na do rze czy wi stej stra ty
pra co daw cy, np. kosz tów na pra wy
lap to pa, a od szko do wa nie mo że być
ogra ni czo ne do kwo ty trzy mie sięcz -
ne go wy na gro dze nia w przy pad ku
nie umyśl no ści. Je że li na to miast lap -
top zo stał pra cow ni ko wi po wie rzo ny
z obo wiąz kiem zwro tu, od szko do wa -
nie bę dzie obej mo wa ło za rów no rze -
czy wi stą stra tę, jak i utra co ne ko rzy -
ści w peł nej wy so ko ści. 

Je że li jed nak pra cow nik ko rzy stał
z lap to pa pra wi dło wo, a uszko dze -
nie na stą pi ło wsku tek zda rzeń nie -
za leż nych od pra cow ni ka, np. wa dy
me cha nicz nej sprzę tu lub je go zu ży -
cia, nie po nie sie od po wie dzial no ści
za szko dę, gdyż je go za cho wa nie nie
bę dzie bez praw ne oraz nie bę dzie
mu moż na przy pi sać wi ny.

Czy pra co daw ca mo że za żą dać
od szko do wa nia je śli pra cow nik

sa mo rzą do wy ze psu je sprzęt służ bo -
wy, np. ko mór kę, lap to pa, sa mo chód?

Czy przy dzie la jąc sprzęt służ -
bo wy moż na prze nieść część

od po wie dzial no ści za nie go na pra -
cow ni ka?

?

?

Krzysztof Lange 
radca prawny, 
Kancelaria prawna
Chałas i Wspólnicy

Nie moż na po wo ły wać „peł nią cych
obo wiąz ki”. Sa mo rzą dy nie mo gą ob -
cho dzić wy ma gań kwa li fi ka cyj nych
sto su jąc for mu łę „peł nią cy obo wiąz ki”
– uznał WSA w Lu bli nie. W czerw cu
ubie głe go ro ku za rząd po wia tu w Łu -
ko wie spe cjal ną uchwa łą po wie rzył
„peł nie nie obo wiąz ków” dy rek to ra do -
mu po mo cy spo łecz nej na czas okre -
ślo ny. Kan dy dat nie speł niał m.in. wy -
mo gu co naj mniej 3-let nie go sta żu
pra cy w po mo cy spo łecz nej oraz spe -
cja li za cji z za kre su or ga ni za cji po mo cy
spo łecz nej. De cy zję sa mo rzą du za -
kwe stio no wał wo je wo da, a za skar żo -
ną de cy zję po twier dził WSA. Zda niem
sę dziów, za rząd po wia tu nie miał pod -

sta wy do pod ję cia uchwa ły o po wo ła -
niu dy rek to ra, a za trud nie nie sze fa do -
mu po mo cy spo łecz nej wy ma ga zor ga -
ni zo wa nia kon kur su. Wy móg prze pro -
wa dze nia otwar te go i kon ku ren cyj ne -
go na bo ru na sta no wi sko kie row ni cze
w ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej ma
cha rak ter bez względ ny i usta wa nie
prze wi du je w tym za kre sie żad nych
wy jąt ków. (III SA/Lu 413/08 – Wy rok
WSA w Lu bli nie).

http://orze cze nia.nsa.gov.pl

In fra struk tu ra i Śro do wi sko – na bór
wnio sków. Do 27 lu te go 2009 r. bę dzie
moż na skła dać wnio ski o do fi nan so wa -
nie w ra mach trzech dzia łań Pro gra mu

In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2007-
2013. Mi ni ster stwo Śro do wi ska cze ka
na wnio ski do kon kur sów o wspar cie fi -
nan so we pro jek tów w za kre sie: 

– Dzia ła nia 1.1 „Go spo dar ka wod -
no -ście ko wa w aglo me ra cjach po wy -
żej 15 tys. RLM” – kwo ta prze zna -
czo na na kon kurs 200 mln eu ro.

– Dzia ła nia 2.1 „Kom plek so we
przed się wzię cia z za kre su go spo dar -
ki od pa da mi ko mu nal ny mi ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem od pa dów
nie bez piecz nych” – kwo ta prze zna -
czo na na kon kurs 100 mln eu ro.

– Dzia ła nia 2.2 „Przy wra ca nie te -
re nom zde gra do wa nym war to ści
przy rod ni czych i ochro na brze gów

mor skich” – kwo ta prze zna czo na na
kon kurs wy no si 50 mln eu ro.

www.mrr.gov.pl. 

Przy do ta cjach nie mo że być dys -
kry mi na cji. Je że li wszy scy wnio sko -
daw cy speł nia li okre ślo ne uchwa łą
ra dy mia sta kry te ria do przy zna nia
do fi nan so wa nia, nie moż na róż ni co -
wać ich upraw nień. Tak orzekł WSA
w Bia łym sto ku (I SA/Bk 310/2008).
Cho dzi ło o uchwa łę w spra wie
udzie le nia z bu dże tu mia sta do ta cji
na pra ce kon ser wa tor skie, re stau ra -
tor skie i ro bo ty bu dow la ne przy za -
byt ku wpi sa nym do re je stru za byt -
ków. http://orze cze nia.nsa.gov.pl

AKTUALNOŚCI PRAWNE

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

?

CCzzyy  pprraaccoowwnniikk  ooddppoowwiiaaddaa  zzaa  uusszzkkooddzzeenniiee  ssłłuużżbboowweeggoo  sspprrzzęęttuu??PRAWNIK RADZI
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Piotr Sił ka: Czy mar ke ting te ry to -
rial ny rze czy wi ście jest wart ty le
uwa gi, ile mu się po świę ca w ostat -
nim cza sie? Czy nie jest to tyl ko
mo da?

Szy mon Si kor ski: Bu do wa nie re -
pu ta cji sa mo rzą du, mia sta, czy re -
gio nu to pod sta wo wy ele ment stra -
te gii roz wo ju mia sta. Jed nym z ka -
no nicz nych ha seł mar ke tin gu jest:
„wy róż nij się lub zgiń”. 

To sa mo ty czy się miast. Każ da z
jed no stek sta wia so bie prze cież ja -
kieś ce le: przy cią -
gnię cie in we sto rów,
przy cią gnię cie tu ry -
stów, zwięk sze nie
licz by miesz kań ców
czy bu do wa nie jak
naj wyż sze go po zio -
mu sa tys fak cji u lu -
dzi, któ rzy ży ją już
na te re nie da nej jed -
nost ki te ry to rial nej. I
sa mo rząd, któ ry wy -
bie ra któ ryś z po wyż -
szych ce lów stra te -
gicz nych, mu si mieć
ar gu men ty, by ów cel
zre ali zo wać – nie pod le ga to żad nym
mo dom. Na rzę dzia mar ke tin gu i pu -
blic re la tions słu żą re ali za cji za ło żo -
nych ce lów. 

Lu dwig Wit t gen ste in na pi sał, że
„to, co niena zwa ne, nie ist nie je”.
Nie po tra fi my na zwać rze czy, o któ -
rej nie wie my. Nie bę dę wie dział o
tym, że naj lep sze kar pie są w Do li -
nie Ba ry czy, że pol ską sto li cą ce ra -
mi ki jest Bo le sła wiec, w koń cu, że
Wro cław jest Mia stem Spo tkań, do -
pó ki mi ktoś o tym nie po wie. A każ -
da z jed no stek te ry to rial nych ma
dość spo rą kon ku ren cję w swo im
seg men cie, to też od po wied nie spo -
zy cjo no wa nie da ne go mia sta/re gio -
nu sta je się sztu ką.

Ja kie for my pro mo cji sa mo rzą dów,
jed no stek sa mo rzą do wych obec nie
są naj bar dziej sku tecz ne i naj czę -
ściej wy ko rzy sty wa ne? 

Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne są
zde cy do wa nie kam pa nie bil l bo ar do -
we i na rzę dzia z za kre su BTL, w tym
po li gra fia. Oprócz te go sa mo rzą -
dow cy z chę cią za ma wia ją stra te gie,
któ re po ak cep ta cji Ra dy tra fia ją na
pół kę, lub do szu fla dy. Od ra dzam
po wyż szych prak tyk. 

Pro jek to wa nie kam pa nii bez zna -
jo mo ści efek tyw no ści da ne go me -
dium, bądź bez za ko twi cze nia prze -
ka zu w nad rzęd nej idei – mi ja się z

ce lem. Nie raz spo ty kam się z prak -
ty ką „re ali za cji bu dże tów” – czy li
po pro stu wy ko rzy sta nia bu dże tu
pro mo cji dla „świę te go spo ko ju”.
Za zwy czaj koń czy się to bez sen -
sow ną kam pa nią bil bor do wą bądź
nie za pla no wa ny mi emi sja mi w TVN
Me teo. 

Co do sku tecz no ści – na le ży roz -
pa try wać każ dą sy tu ację in dy wi du -
al nie. Za du żo czyn ni ków jest tu
zmien nych, efek tyw ność kam pa nii
mie rzyć się bę dzie w za leż no ści od

ce lów ja kie sta wia przed
so bą mia sto/re gion. Ze
swo jej stro ny mo gę na
pew no po le cać na rzę dzie
naj tań sze, a naj bar dziej
nie do ce nia ne – czy li pu -
blic re la tions. Ale to mu -
si wią zać się ze zmia ną fi -
lo zo fii bu do wa nia kam -
pa nii pro mo cyj nych. A
ten pro ces trwa.

Co po win no się brać
pod uwa gę two rząc stra -
te gię pro mo cji re gio nu
czy mia sta? 

Przede wszyst kim po ten cjał. Mo -
im zda niem każ de mia sto jest wy -
jąt ko we. Na wet naj mniej sze mia -
stecz ka ma ją coś, czym war to się
po chwa lić. Je że li nie są to przed -
mio ty za li cza ne do do rob ku kul tu -
ry ma te rial nej, mo gą to być lu dzie,
mo gą być to uni kal ne w ska li kra ju
im pre zy. 

Dru gą z pod staw kre acji stra te gii
jest wy ty cze nie ce lów. Trze ba ja sno
zde fi nio wać co chce my osią gnąć.
De fi niu je my więc ce le dłu go - i krót -
ko fa lo we. Pod sta wą wy bo ru prze ka -
zu, a co za tym idzie ca łej stra te gii,
jest ana li za kon ku ren cji. I pra wi dło -
we ulo ko wa nie toż sa mo ści mia sta
czy re gio nu wła śnie na tle kon ku -
ren cji.

Któ re z re gio nów, miast na świe -
cie ma naj lep szy PR? Jak wy glą da -
ją na tym tle do świad cze nia Pol -
skich sa mo rzą dów? Ja kie błę dy są
naj czę ściej po peł nia ne? Któ rą jed -
nost kę w Pol sce moż na po sta wić za
wzór? 

Oczy wi ście Pa ryż, No wy Jork,
Mo skwa, Szan ghaj, Lon dyn, czy
Ber lin. Ma ją „naj lep szy PR” po nie -
waż są mia sta mi nie zwy kle bo ga ty -
mi kul tu ro wo, hi sto rycz nie, ar chi -
tek to nicz nie itp. Pro szę pa mię tać –
PR to in for ma cja. O tych mia stach
ma my naj wię cej in for ma cji, po nie -

waż są praw dzi wy mi me tro po lia mi,
któ re ma ją na praw dę wie le do za -
ofe ro wa nia. 

War to się sku pić na mia stach i re -
gio nach zna nych pra wie wszyst kim,
ale któ re są kil ka na ście, kil ka dzie -
siąt ra zy mniej sze niż wzmian ko wa -
ne po wy żej. Z ta kich miast na pew -
no war to za zna czyć Bu ny ol, któ re
zna my za spra wą Woj ny Po mi do ro -
wej. Dzię ki zwa rio wa ne mu po my -
sło wi na im pre zę (woj na na po mi do -
ry), co rocz nie ów re gion od wie dza ją
mi lio ny tu ry stów. Cie ka wy przy kład
tak że sta no wi Mo un ta in View, czy li
świa to wa sto li ca no wych tech no lo -
gii. Aż trud no uwie rzyć, że za le d wie
dwa dzie ścia lat te mu nie by ła tam
pra wie nic... 

W Pol sce je stem pod wra że niem
te go, co zro bił w ubie głym ro ku Bo -
le sła wiec. Mia sto o dość nie cie ka -
wej re pu ta cji za in we sto wa ło w im -
pre zę pt. „Marsz Gli no lu dów”. I o
tej im pre zie mó wio no w TVP, TVN,
pi sa ło więk szość me diów re gio nal -
nych. Oprócz te go za wzór war to
po sta wić tak że Ole śni cę, któ ra ja ko
pierw sze mia sto do 50 tys. miesz -
kań ców za in we sto wa ła w zauto ma -
ty zo wa ne biu ro pra so we oraz po -
wia do mie nia sms dla lo kal nej spo -

łecz no ści. Na ra zie co do wy ko rzy -
sty wa nie tych na rzę dzi, moż na mieć
pew ne za strze że nia, ale... nie od ra -
zu Rzym zbu do wa no.

Z ja kim kosz ta mi po win ny się 
li czyć sa mo rzą dy, przy opra co wy wa -
niu stra te gii pro mo cji a na stęp nie
jej re ali za cji? Czy są ja kieś źró dła 
fi nan so wa nia ta kich dzia łań? 

Opra co wa nie stra te gii to koszt rzę -
du mi ni mum 20 000. Jed nak su ge ro -
wał bym sa mo rzą dom nie do koń ca
świa do mym swo ich ce lów, na po czą -
tek prze pro wa dze nie kon sul ta cji ze
spe cja li sta mi, któ re to są o nie bo
tań sze. Je stem wro giem two rze nia
stra te gii „do szu flad”. 

Co zaś się ty czy fi nan so wa nia 
– pod roz wa gę su ge ru ję two rze nie
part nerstw. Stra te gia jed nost ki sa -
mo rzą do wej po win na two rzo na być
dla do bra wszyst kich pod mio tów
ope ru ją cych w re gio nie – tak że biz -
ne so wych. Bar dzo czę sto in te re sy
sa mo rzą dów i biz ne su są zbież ne.
War to two rzyć kla stry, któ re bę dą
wspól nie wspie rać uży tecz ne kam -
pa nie pro mo cyj ne.

Dzięki uprzejmości www.regioportal.pl

Jak budować reputację samorządu
O bu do wa niu re pu ta cji sa mo rzą du, mia sta, czy re gio nu i o sku tecz nym

mar ke tin gu te ry to rial nym z Szy mo nem Si kor skim roz ma wia Piotr Sił ka,
redaktor naczelny portalu RegioPortal.pl.

Szy mon Si kor ski 
dy rek tor Agen cji Pu blic Re la tions Pu bli con

Urodzony 8 czerwca 1982 roku. Ab sol went Dzien ni kar stwa i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej 
oraz Fi lo zo fii na Uni wer sy te cie Wro cław skim. Dok to rant Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych 
Uni wer sy te tu War szaw skie go. Wi ce pre zes za rzą du Pol skie go Sto wa rzy sze nia Pu blic 
Re la tions.
Z bran żą Pu blic Re la tions zwią za ny za wo do wo od 6 lat. Wy kła dow ca wie lu uczel ni 
wyż szych, mię dzy in ny mi Uni wer sy te tu Wro cław skie go (In sty tu tu Dzien ni kar stwa 
i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej). 
Do rad ca sa mo rzą do wy i szko le nio wiec. Po pu la ry za tor in ter ne tu.
Pre zes klu bu pił kar skie go z niż szej li gi roz gryw ko wej OKS Orzeł Paw ło wi ce Wro cław. 
Czło nek Ini cja ty wy Firm Ro dzin nych.

Strategia jednostki
samorządowej
powinna być
tworzona dla 
dobra wszystkich
podmiotów
operujących w
regionie – także
biznesowych
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Samo rzą dow cy gra ją cy w
XVII Fi na le Wiel kiej Or kie -
stry Świą tecz nej Po mo cy,
prze ści ga li się w po my słach
na zbiór kę pie nię dzy.

Z cie ka wą ini cja ty wą wy -
stą pił wójt gmi ny Nie po ręt,
Sła wo mir Ma zur, prze ka zu -
jąc na li cy ta cję swo ją funk cję,
czy li „Dzień Wój to wa nia”,
umoż li wia ją cy szczę śli we mu
na byw cy ko rzy sta nie, w do -
wol nie wy bra nym dniu, ze
wszyst kich przy wi le jów wło -
da rza gmi ny. Na po dob ny po -
mysł wpadł tak że Zbi gniew
Miel cza rek, ofia ru ją cy „Jed -
no dnio wą Funk cję Bur mi -
strza Mia sta Dą bie” do wy -
ko rzy sta nia pod czas czerw -
co wych ob cho dów świę ta
mia sta, a tak że bur mistrz No -

we go Tar gu Ma rek Fryź le -
wicz, któ re go zwy cięz ca au -
kcji za stą pi w peł nie niu obo -
wiąz ków w pri ma apri lis.

Oprócz swo ich funk cji sa -
mo rzą dow cy wy sta wia li na
sprze daż rów nież nie zwy kłe
obiek ty, jak choć by ory gi nal -
ne krze seł ko ze Sta dio nu Le -
gii War sza wa prze ka za ne
przez pre zy den ta Eł ku To ma -
sza An dru kie wi cza czy Miej -
ski Ra tusz w Oła wie. Na -
byw ca naj waż niej sze go bu -
dyn ku w mie ście wpraw dzie
nie mo że się do nie go wpro -
wa dzić, ale przez rok bę dzie
je go ho no ro wym wła ści cie -
lem na pod sta wie cer ty fi ka tu
pod pi sa ne go przez bur mi -
strza Oła wy Fran cisz ka Paź -
dzier ni ka.

Spor to wym du chem wy ka za -
li się rad ni z Dzier żo nio wa,
roz gry wa jąc mecz pił ki noż nej
z po li cjan ta mi. Dru ży na sa mo -
rzą dow ców w skła dzie: Fer dy -
nand Ar de li, Krzysz tof Twar -
dak, Krzysz tof Kręt, Ro man
Ga brow ski, Ja nusz Cą ber, Ma -
te usz Ce gieł ka, Ma rek Chmie -
lew ski, Grze gorz Po wą ska,
Mar cin Ko stuś, Ry szard Bucz -
ki, To masz Wło dek i An drzej
Bo li sę ga prze gra ła wpraw dzie
1:4, ale i tak li czył się cel spo -
tka nia – zbiór ka pie nię dzy na
rzecz wcze sne go wy kry wa nia
no wo two rów u dzie ci. (mk)

XVII Fi nał Wiel kiej Or kie stry 
Świą tecz nej Po mo cy, 11 stycz nia
2009 r., www.wosp.org.pl

Wójt gmi ny Nie po ręt Sła wo mir Ma zur gra tu lu je
swo je mu „jed nio dnio we mu za stęp cy” zwy cię stwa
w li cy ta cji

Starosta oławski Marek Szponar, sekretarz Oławy
Ewa Szczepanik, burmistrz Franciszek Październik i
zastępca burmistrza Zenon Leja

Pra cow ni cy Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz -
twa Ku jaw sko -Po mor skie go
wzię li  udział w ak cji ho no -
ro we go od da wa nia krwi,
prze pro wa dzo nej przez byd -
go skie Cen trum Krwio daw -
stwa i Krwio lecz nic twa. 

W ak cji uczest ni czy ło w
su mie 26 osób. Oprócz pra -
cow ni ków sa mo rzą do wej
ad mi ni stra cji wo je wódz twa
wzię li w niej tak że udział
pra cow ni cy ma gi stra tu To ru -
nia oraz Urzę du Wo je wódz -
kie go. Urzęd ni cy da li przy -
kład miesz kań com, chcąc
za chę cić do od da wa nia krwi,
szcze gól nie w chwi li, gdy z
po wo du in fek cji wi ru so wych
do ty ka ją cych krwio daw ców,
w szpi ta lach ca łe go re gio nu
za czy na bra ko wać te go cen -

ne go le ku. Służ by pu blicz ne
za ape lo wa ły, by oso by z
szcze gól nie po szu ki wa ną
gru pą krwi „0”, je śli tyl ko są
zdro we i do brze się czu ją,
zgła sza ły się do punk tów
krwio daw stwa. (mk)

Ak cja ho no ro we go od da wa nia
krwi, 27 stycz nia 2009, To ruń,
www.ku jaw sko -po mor skie.pl

UUrrzzęęddnniiccyy  ddaallii  pprrzzyykkłłaadd  –– oodd  ddaa  llii  hhoonnoorroowwoo  kkrreewwSSaammoorrzząąddyy  zzaa  ggrraałłyy  ww  OOrr  kkiiee  ssttrrzzee

W wo je wódz twie wiel ko -
pol skim oraz ku jaw sko -po -
mor skim uro czy ście ob cho -
dzo no rocz ni cę wy bu chu Po -
wsta nia Wiel ko pol skie go.

Ofi cjal ne uro czy sto ści pań -
stwo we od by ły się 27 grud nia
pod Po mni kiem Po wstań ców
Wiel ko pol skich w Po zna niu
(woj. wiel ko pol skie). Udział

w nich wzię li pre zy dent Lech
Ka czyń ski, pre mier Do nald
Tusk, mar szał ko wie Sej mu i
Se na tu, pry mas Pol ski oraz
mar sza łek wo je wódz twa
wiel ko pol skie go Ma rek Woź -
niak, wo je wo da wiel ko pol ski
Piotr Flo rek i pre zy dent Po -
zna nia Ry szard Gro bel ny. 

Punk tem kul mi na cyj nym

uro czy sto ści by ło mul ti me -
dial ne wi do wi sko ar ty stycz ne
„27grud nia.pl”, w któ rym
udział wzię ło kil ku set ak to -
rów, tan ce rzy, śpie wa ków, mu -
zy ków i sta ty stów. Wi do wi sko
obej rza ło kil ka ty się cy osób. 

Na za koń cze nie uro czy sto -
ści pod po mni kiem od czy ta -
no apel po le głych i zło żo no
wień ce.

W dniach 6-7 stycz nia w
Ino wro cła wiu (woj. ku jaw -
sko -po mor skie) mia ły miej sce
wo je wódz kie ob cho dy wy bu -
chu po wsta nia. Or ga ni za to rzy
przy go to wa li oko licz no ścio wą
wy sta wę i ple ne ro wą re kon -
struk cje walk po wstań czych.
Od sło nię to tak że ta bli cę nie -
zna ne go po wstań ca. (rp)

Ob cho dy 90 rocz ni cy wy bu chu 
Po wsta nia Wiel ko pol skie go, 
27 grud nia 2008, Po znań; 
7 stycz nia 2009, Ino wro cław

RRoocczz  nnii  ccaa  wwyy  bbuu  cchhuu  ppoo  wwssttaa  nniiaa  wwiieellkkooppoollsskkiieeggoo

Samorządowcy z kujawsko-pomorskiego z uśmiechem oddawali krew

Główne uroczystości miały miejsce w Poznaniu

Prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza przemawia na Rynku

W Inowrocławiu jak przed 90-ciu laty szturmowano gmach poczty

W ak cji uczest ni czy ło w su mie 
26 osób
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Dziś Je rzy Za ją ka ła jest człon kiem
Za rzą du Związ ku Gmin Wiej skich
RP, człon kiem Ko mi te tu Re gio nów
Unii Eu ro pej skiej w Bruk se li i nie -
prze rwa nie od 19 lat wój tem gmi ny
Łu bian ka. Swo ją ka rie rę za wo do wą
roz po czął jed nak w ad mi ni stra cji
pań stwo wej. Po stu diach pod jął pra cę
na sta no wi sku re fe ren ta w Urzę dzie
Wo je wódz kim w To ru niu, gdzie
awan so wał na sta no wi sko in spek to ra
wo je wódz kie go. Na stęp nie ja ko se -
kre tarz urzę du pra co wał w Urzę dach
Gmin w Lu bi czu i Łu bian ce. W 1992
ro ku za an ga żo wał się w two rze nie
Związ ku Gmin Wiej skich RP i wszedł
w skład pierw sze go za rzą du związ ku.
Od po ło wy 2004 ro ku re pre zen tu je
gmi ny wiej skie w bruk sel skim Ko mi -
te cie Re gio nów Unii Eu ro pej skiej. W
obec nej ka den cji prze wod ni czy Ko -
mi sji DE VE, ds. Zrów no wa żo ne go
Roz wo ju, w któ rej za kre sie dzia ła nia
znaj du ją się spra wy o pod sta wo wym
zna cze niu dla przy szło ści gmin wiej -
skich i roz wo ju re gio nal ne go.

Trud ne do bre go po cząt ki
Wie dza i od po wied nia prak ty ka

sprzy ja ją by ciu do brym sa mo rzą -
dow cem, a cza sy kie dy Je rzy Za ją ka -
ła roz po czy nał pra cę w gmi nie,
umoż li wi ły mu zdo by cie róż no rod -
nych do świad czeń na wie lu płasz -
czy znach sa mo rząd no ści. 

– Pa mię tam, że za czy na li śmy z nie -
wiel kim współ czyn ni kiem wo do cią -
go wa nia i śla do wym ka na li za cji i te -
le fo ni za cji w gmi nie. Bez wy sy pi ska
od pa dów, bez sal gim na stycz nych, z
grzą ski mi dro ga mi, a o chod ni kach,
czy in ter ne cie na wet nie by ło mo wy
– wspo mi na Je rzy Za ją ka ła. –
Uskrzy dle ni war to ścia mi wol nej
Rzecz po spo li tej nie zwłocz nie po dej -
mo wa li śmy wy zwa nia o ogrom nej
ska li. Szyb ko roz po zna li śmy ścież ki

po zy ski wa nia fun du szy ze wnętrz -
nych i wdro ży li śmy pro gra my wo do -
cią go wa nia i te le fo ni zo wa nia gmi ny
– mó wi. Dziś gmi na Łu bian ka nie
przy po mi na już tej z po cząt ku lat
90. Wójt przy zna je, że wciąż jest
wie le do zro bie nia, ale wy ra ża też
go to wość do po dej mo wa nia ko lej -
nych wy zwań, bo nie ma dla nie go
więk szej sa tys fak cji niż ta, wy ni ka -
ją ca z moż li wo ści udzia łu w po zy -
tyw nych zmia nach w gmi nie. Od
wie lu lat je go sta ra nia i za an ga żo wa -
nie do ce nia ją miesz kań cy gmi ny,
naj bliż si współ pra cow ni cy oraz lo -
kal ne śro do wi sko sa mo rzą do we. 

– Je rzy Za ją ka ła zdo był za ufa nie i
sym pa tię miesz kań ców Łu bian ki
przede wszyst kim dzię ki sze ro ko za -
kro jo nym dzia ła niom na rzecz
wspól ne go do bra, ja kim jest gmi na –
mó wi Zbi gniew Cy wiń ski, prze wod -
ni czą cy Ra dy Gmi ny Łu bian ka. – W
Łu bian ce lu dzie do strze ga ją wy re -
mon to wa ne dro gi, no we chod ni ki i
bo isko dla mło dzie ży i to wła śnie
spra wia, że sza nu ją i po pie ra ją dzia -
ła nia sa mo rzą do we wój ta – do da je.

Dba o kon takt z miesz kań ca mi
To, co we dług Je rze go Za ją ka ły

uła twia osią ga nie do brych wy ni ków
w pra cy sa mo rzą do wej, to otwar tość
na kon struk tyw ną dys ku sję z miesz -
kań ca mi, part ne ra mi spo łecz ny mi i
go spo dar czy mi oraz umie jęt ność
dia gno zo wa nia pro ble mów i wdra -
ża nia dzia łań je roz wią zu ją cych. 

– W śro do wi sku sa mo rzą do wym ce -
ni my wój ta Za ją ka łę przede wszyst -
kim za otwar tość, wy jąt ko wą kul tu rę
oso bi stą i wy so kie stan dar dy spra wo -
wa nia urzę du – mó wi prze wod ni czą -
cy Ra dy Gmi ny. – Nie bez zna cze nia
jest rów nież fakt, że w wy jąt ko wo
sku tecz ny spo sób dba o pre stiż Łu -
bian ki – do da je. Sam wójt pod kre śla,

że istot na dla wła ści we go wy peł nia -
nia za wo do wych obo wiąz ków jest
rów nież zdol ność do pra cy in ter dy -
scy pli nar nej. - Każ dy wójt po wi nien
mieć z jed nej stro ny umie jęt ność do -
bre go kon tak tu z miesz kań ca mi, z
dru giej zaś pa mię tać, że de kla ra cje
moż na skła dać tyl ko wte dy, kie dy ist -
nie ją re al ne moż li wo ści re ali za cji zo -
bo wią zań – mó wi. 

Umie po dej mo wać trud ne de cy zje
Naj trud niej sze de cy zje dla wój ta

to te po dej mo wa ne w sy tu acjach, w
któ rych pra wo al bo stan fak tycz ny
nie po zwa la sku tecz nie i osta tecz nie
roz wią zać ludz kich pro ble mów. 

– Mi mo wie lu lat pra cy i wspa nia -
łych osią gnięć pol skich sa mo rzą dów
nie je ste śmy wol ni od pro ble mów.
Wśród nich jest m.in. cią głe nie do sza -
co wa nie kosz tów za dań re ali zo wa -
nych przez gmi ny. W tym za kre sie
szcze gól nie do kucz li we jest uru cha -
mia nie wła snych środ ków gmin na za -
da nia oświa to we nie znaj du ją ce po -
kry cia w sub wen cji oświa to wej – wy -
ja śnia. – Ta sy tu acja jest wy ni kiem nie
tyl ko ogra ni czo nych moż li wo ści bu -
dże tu pań stwa, ale przede wszyst kim
nie chę ci rzą dzą cych do okre śle nia
stan dar dów edu ka cyj nych. In nym
pro ble mem jest brak zro zu mie nia
więk szo ści par la men tar nej dla po trze -
by rów no wa że nia moż li wo ści roz wo -
jo wych ob sza rów wiej skich i miej -
skich – do da je. Je rzy Za ją ka ła sprzy -
mie rzeń ców w wal ce z trud no ścia mi
na tu ry sa mo rzą do wej upa tru je za rów -
no w miesz kań cach Łu bian ki, jak i w
rad nych gmi ny. Przy zna je, że miesz -
kań cy gmi ny od lat są bar dzo efek tyw -
ni w pro wa dze niu wła snych spraw
oraz w ak tyw no ści oby wa tel skiej, a
rad ni gmi ny przyj mu ją po sta wy pro ro -
zwo jo we i od waż nie po dej mu ją am -
bit ne wy zwa nia.

Z opty mi zmem pa trzy w przy szłość
Wśród naj więk szych wy zwań,

przed ja ki mi sto ją wła dze Łu bian ki,
jest za koń cze nie w cią gu naj bliż -

szych lat pro ce dur usta na wia nia
miej sco wych pla nów za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go oraz zre ali zo -
wa nie pla nu in we sty cyj ne go z za kre -
su sze ro ko ro zu mia nej in fra struk tu -
ry dro go wej wraz z sie cią chod ni ków
i dróg ro we ro wych. Ce lem obec nych
i przy szłych dzia łań sa mo rzą do wych
wój ta Za ją ka ły jest też dal sza po pra -
wa stan dar du usług pu blicz nych w
za kre sie edu ka cji, ochro ny zdro wia i
kul tu ry. Wójt li czy, że ich efek tem bę -
dzie osią gnię cie przez gmi nę tem pa
przy ro stu miesz kań ców do po zio mu,
co naj mniej 5 proc. rocz nie. Je rzy
Za ją ka ła chęt nie po dej mu je trud ne
wy zwa nia o wie lo let nim okre sie
spraw dzal no ści. Przy kła dem ta kiej
ak tyw no ści jest za ini cjo wa na przed
la ty wi zja zmia ny cha rak te ru gmi ny
z ty po wo rol ni czej w osad ni czo -rol -
ni czą, ze wska za niem na prio ry te to -
we trak to wa nie miesz kal nic twa
wzglę dem po zy ski wa nia no wych
pod mio tów go spo dar czych. 

– Przy znam, że przez pierw sze kil -
ka lat od czu wa łem po trze bę du że go
wa że nia słów i du żą ostroż ność, że -
by nie po wie dzieć nie chęć ze stro ny
ów cze snych miesz kań ców dla ta kie -
go prze obra że nia – mó wi wójt. –
Dzi siaj czy sta eko lo gicz nie, jak na
wa run ki pol skie, gmi na Łu bian ka
ma du że moż li wo ści roz wo jo we
zwięk sza jąc znacz nie do cho dy z po -
dat ku do cho do we go od osób fi zycz -
nych, a wie lu miesz kań ców po pra -
wi ło swo ją sy tu ację fi nan so wą
sprze da jąc mniej wy daj ne grun ty
rol ne na dział ki bu dow la ne – do da je.

Wy trwa ły ma ra toń czyk
Licz ne obo wiąz ki wy ni ka ją ce z pia -

sto wa nych przez Je rze go Za ją ka łę
sta no wisk na tu ral nie wpły wa ją na je -
go ży cie pry wat ne. Sam przy zna je, że
ma wiel kie szczę ście, bo je go naj bliż -
si ro zu mie ją, że pra ca, ja ką wy ko nu je
jest nie tyl ko spo łecz nym obo wiąz -
kiem, ale też je go pa sją i speł nie niem.
Za mi ło wa nie do ak tyw no ści fi zycz -
nej, a w szcze gól no ści do bie gów dłu -
go dy stan so wych i te ni sa ziem ne go,
po ma ga wój to wi pra co wać na wy so -
kich ob ro tach każ de go dnia. Rocz nie
Je rzy Za ją ka ła prze bie ga od 1500 do
2000 km i wciąż znaj du je w tym spo -
rcie upodo ba nie i ra dość. Te go rocz ny
ma ra ton bę dzie już 18 w je go bie go -
wej ka rie rze.

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

Wójt, któ ry dba o pre stiż gmi ny

Jerzy Zająkała jest zapalonym maratończykiem. Z rodziną podczas Maratonu Solidarności

Je rzy Za ją ka ła od 19 lat jest wój tem gmi ny Łu bian ka. Ce lem je go dzia łań sa mo rzą do wych jest
sta ła po pra wa stan dar du usług pu blicz nych w za kre sie edu ka cji, ochro ny zdro wia i kul tu ry.

Wy kształ ce nie: mgr ad mi ni stra cji (UMK To ruń – 1982), MBA (Le Moy ne Col le ge, Sy ra cu se, 
NY – USA – 1996. Po stu diach roz po czął pra cę w Urzę dzie Wo je wódz kim w To ru niu  Wiek: 55
Ro dzi na: żo na Ga brie la (tech nik bu dow la ny), dzie ci: Mar cin (31), Kin ga (24), Ja kub (18), Ka ta -
rzy na (10)  Je stem sa mo rzą dow cem od: 1990  Je stem wój tem od: 1990  Wy nik w ostat -
nich wy bo rach: I tu ra – 84 proc.

CV | Jerzy Zająkała, wójt Łubianki

Je rzy Za ją ka ła wój tem gmi ny Łu bian ka jest od 19 lat. W pra cy kie ru je się za sa dą, że to czło -
wiek i je go po trze by de ter mi nu ją dzia ła nia po dej mo wa ne w ra mach wspól no ty sa mo rzą do wej.



Naj cie kaw szy pe tent...
Pa rę lat te mu gmi na Al wer nia

otrzy ma ła do ta cje na mo der ni za cję
kil ku sta rych ko tłow ni wę glo wych
w szko łach i przed szko lach na ga zo -
we. In for ma cja o tym zo sta ła za -
miesz czo na w lo kal nej pra sie. Nie -
dłu go po tem w ra mach przy jęć
stron przy je chał do mnie, z od le głe -
go o kil ka na ście ki lo me trów mia sta,
eme ry to wa ny gór nik. Mu sia łem wy -
słu chać je go do syć dłu gie go wy wo -

du, jak to gmi na re zy gnu jąc z opa la -
nia wę glem, przy czy nia się do nisz -
cze nia prze my słu gór ni cze go. 

Naj nud niej sze za ję cie w pra cy...
Bar dziej ce nię so bie dzia ła nia i pra -

cę w te re nie niż pod pi sy wa nie ster ty
pism i spra woz dań. Jest to jed nak nie -
roz łącz nym ele men tem dzi siej szej
pra cy. Zwy kle zaj mu ję się tym już po
go dzi nach pra cy urzę du. Wte dy moż -
na spo koj nie za po znać się z tre ścią
pism przy cho dzą cych i wy cho dzą -
cych. Gdzieś w bu dyn ku sły chać tyl ko
ci chy szum pra cu ją ce go od ku rza cza.

Naj waż niej szy dzień w ro ku... 
Ży cie sa mo rzą du prze bie ga w cy -

klach rocz nych. Waż nym dniem jest
pod su mo wa nie po przed nie go ro ku
za koń czo ne gło so wa niem Ra dy
Miej skiej nad wy ko na niem bu dże tu

za rok ubie gły czy li ab so lu to rium.
Jed nak dla sa mo rzą dow ca naj waż -
niej sze jest osią gnię cie suk ce su, za -
mknię cie ja kie goś eta pu, od da nie
no we go obiek tu do użyt ku. 

Z ra cji obo wiąz ków służ bo wych
nie za wsze mo gę po zwo lić so bie na
dłuż szy urlop. Je śli już go bio rę to
jest to za zwy czaj kil ka dni. 

Naj chęt niej wy jeż dżam do Za ko -
pa ne go. Ko cham gó ry i wę drów ki po
szla kach tu ry stycz nych. Ma rzy mi
się wej ście na Ry sy. La tem gó ry są

uro cze, a pięk ne wi do ki na dłu go zo -
sta ją w pa mię ci. 

Gdy mam krót szy urlop to chęt nie
wy po czy wam w miej scu za miesz ka -
nia. Mo je Mia sto Ma ków Ma zo wiec -
ki jest bar dzo atrak cyj ne tu ry stycz -
nie. Spa ce ru ję po oko licz nych la sach
i te re nach zie lo nych wzdłuż rze ki
Orzyc. 

Wię cej cza su spę dzam rów nież na
dział ce, gdzie np. przy ko sze niu tra -
wy, czy in nych pra cach moż na zna -
ko mi cie wy po cząć. 

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

Od cza su ob ję cia funk cji Bur mi strza
Gmi ny nie mam zbyt du żo wol ne go
cza su. Pra ca bur mi strza jest bar -
dzo ab sor bu ją ca, a czas na jej wy ko -
ny wa nie jest nie nor mo wa ny. Wie le
też cza su na le ży po świę cać na re pre -
zen to wa nie swo jej gmi ny na ze wnątrz
np. spo tka nia oko licz no ścio we, świę -
ta pań stwo we i śro do wi sko we, im pre -
zy kul tu ral no -oświa to we itp.

A gdy już znaj dę czas wol ny to w
za leż no ści od po ry ro ku i dłu go ści
dnia wy ko nu ję: wio sną i la tem, gdy
dni są dłu gie, pra cu ję w przy do mo -
wym ogród ku, ho du ję kwia ty do -
nicz ko we, wte dy też wy ko rzy stu ję
kil ka dni urlo pu wy po czyn ko we go i
od kil ku lat w tym cza sie wy jeż dżam
na wy ciecz ki za gra nicz ne, a przy tej
oka zji ro bię mnó stwo zdjęć. 

Zi ma sprzy ja wy ko ny wa niu róż -
nych prac do mo wych, nie kie dy za le -
głych, du żo czy tam, oglą dam pro gra -
my te le wi zyj ne, w tym du żo pu bli cy -
stycz nych i in for ma cyj nych. Lu bię
po dró żo wać swo im sa mo cho dem. 

Bo le ję nad jed nym, że nie mo gę
po świę cać ty le cza su swym wnu -
kom, ile bym chcia ła.

GGddyy  nniiee  jjeesstteemm  bbuurrmmiissttrrzzeemm......
KKrryy  ssttyy  nnaa  KKaacc  ppuu  rraa
bbuurr  mmiissttrrzz  ggmmii  nnyy  BBrrookk  
wwoojj..  mmaazzoowwiieecckkiiee

33  xx  NNAAJJ……

JJaa  nnuusszz  SSzzaajj
zzaa  ssttęępp  ccaa  bbuurr  mmii  ssttrrzzaa  LLuu  bbaa  cczzoo  wwaa
wwoojj..  ppooddkkaarrppaacckkiiee

KKwweessttiioonnaarriiuusszz

Po cho dzę z: Lu ba czo wa

Wiek: 47 lat

Wy kształ ce nie: wyż sze

Mo ja ro dzi na to: żo na i trójka 
dzie ci

W lu dziach ce nię: praw do mów ność
i fa cho wość

Naj bar dziej nie lu bię: za kła ma nia

Ja kim je stem sze fem: pro szę za py -
tać pra cow ni ków, ale chy ba wy ma -
ga ją cym

Mo je miej sce na wy po czy nek: lu bię
gó ry i po zna wa nie nie zna nych miejsc

Mój ży cio wy suk ces: wy da je mi się,
że zbu do wa nie pew ne go sza cun ku
u lu dzi

Naj więk sze ma rze nie: wy cho wać
dzie ci uczci wych oby wa te li i dobrze
wy kształ co nych

Książ ka/film, do któ rych za wsze
wra cam: film „Sa mi Swoi”

Mój au to ry tet: nie mam okre ślo -
nych, mo że nim być każ dy uczci wy
i na swój spo sób mą dry czło wiek

Mot to ży cio we: nie zra żać się nie po -
wo dze nia mi i iść cią gle do przo du

Naj więk szy wy na la zek ludz ko ści:
kom pu ter

Do bry sa mo rzą do wiec to: czło wiek
ma ją cy do bry kon takt z ludź mi, fa -
cho wiec, wy ma ga ją cy rze tel nej pra -
cy od sie bie i od pod wład nych

Gdy bym nie był tym, kim je stem,
był bym: pew nie mu zy ku ją cym bu -
dow lań cem

JJaann  RRyy  cchhlliikk
bbuurr  mmiissttrrzz  ggmmii  nnyy  AAll  wweerr  nniiaa  
wwoojj..  mmaałłooppoollsskkiiee

PO GODZINACH
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Krystyna Kacpura wol ne chwi le naj chęt niej
spę dza w przy do mo wym ogród ku

Janusz Szaj najbardziej lubi odpoczynek 
w górach i sportowe emocje

Janusz Jankowski najchętniej odpoczywa
w polskich Tatrach

Jan Rychlik najbardziej ceni sobie pracę 
w terenie

„Forum Samorzàdowe” to specjalistyczny miesi´cznik poÊwi´cony
dzia∏alnoÊci samorzàdów terytorialnych ca∏ej Polski

napisz do nas: redakcja@forumsamorzadowe.pl

JJaa  nnuusszz  JJaann  kkooww  sskkii
bbuurr  mmiissttrrzz  MMiiaa  ssttaa  
MMaa  kkóóww  MMaa  zzoo  wwiieecc  kkii  
wwoojj..  mmaazzoowwiieecckkiiee
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Co raz czę ściej na ła mach
pra sy i w te le wi zji po ja wia ją
się in for ma cje o prze stęps -
twach umyśl nych wój tów,
bur mi strzów i pre zy den tów.
Na gła śnia nie tych nie po ko ją -
cych fak tów, skła nia do kil ku
re flek sji – praw nych i etycz no -
-mo ral nych. Po pierw sze, czy
świat ko rup cji za gnieź dził się
w or ga nach sa mo rzą do wych i
wśród ich pra cow ni ków. Po
dru gie, czy pra wo i or ga ny ści -
ga nia są przy go to wa ne do ja -

sne go i pre cy zyj ne go okre śla -
nia wi ny i jej orze ka nia.
Ostat nie przy kła dy oskar ża -
nia pu blicz ne go kil ku zna -
nych pre zy den tów i bur mi -
strzów du żych miast, ro bie nie
te le wi zyj ne go show nie wiem
cze mu ma słu żyć. Zwłasz cza,
że kil ka przy kła dów cią gną -
cych się la ta mi (bez wy ro -
ków) pro ce sów, skan da licz nie
świad czy, iż są dy i pro ku ra tu -
ry dzia ła ją śla ma zar nie i nie -
pro fe sjo nal nie.

Po ja wia się py ta nie, czy po -
sta wie nie, czę sto nie zwe ry fi -
ko wa nych za rzu tów po win -
no skut ko wać zrze cze niem
się funk cji wy bie ral nej? 

Jak są dzi wie lu cy wi li stów
na sze pra wo w tym wzglę -

dzie wy ma ga zmian do sto so -
wa nia stan dar dów praw nych
do ota cza ją cej nas rze czy wi -
sto ści. Trans pa rent ność wła -
dzy wy bie ral nej to jed no, a
czy tel ne i spraw ne dzia ła nie
or ga nów pra wa to dru gie.
Czę sto sta wia ne za rzu ty nie
we ry fi ku ją się po zy tyw nie w
trak cie to czą ce go w śli ma -
czym tem pie pro ce su. Czę -
sto, też ma ją one cha rak ter
ze msty po li tycz nej lub ludz -
kiej.

Po ja wia się też trze ci
aspekt – brak za ufa nia,
zmniej sze nia mo ty wa cji do
po dej mo wa nia de cy zji ry zy -
kow nych, zwłasz cza w za -
kre sie po li ty ki ryn ku nie ru -
cho mo ści i in we sty cji. 

Nie bro nię słusz nie ska za -
nych sa mo rzą dow ców, bro -
nię na to miast po są dza nych
w wy ni ku po mó wień i nie -
sku tecz nych dzia łań wy mia -
ru spra wie dli wo ści. Bo nikt
już nie mó wi o krzyw dach
mo ral nych osób, co do któ -
rych wy su wa no nie zwe ry fi -
ko wa ne za rzu ty. Pań stwo
pra wa nie mo że do pro wa -
dzać do zda rzeń nie mo ral -
nych. Czy za każ dym ra zem
mu si być uru cha mia ny me -
cha nizm spo łecz ny w po sta ci
po rę cze nia przez au to ry te ty i
oso by za ufa nia spo łecz ne go
wo bec za trzy ma nych?  To
tak jak by w Pol sce są dy cze -
ka ły, ja ka jest re ak cja spo -
łecz na, a do pie ro wte dy po -
dej mu ją de cy zję. 

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

TTee  mmii  ddaa  ww  UUrrzzęę  ddzziiee

U pod staw re for my sa mo -
rzą du te ry to rial ne go le ży za -
sa da po moc ni czo ści. W 1990
roku jej treść czer pa li śmy z
en cy kli ki „Qu adra ge si mo
An no” Piu sa XI: „nie spra -
wie dli wo ścią, szko dą spo -
łecz ną i za kłó ce niem po rząd -
ku jest za bie rać mniej szym i
niż szym spo łecz no ściom te
za da nia, któ re mo gą speł nić,
i prze ka zy wać je spo łecz no -
ściom więk szym i wyż szym”.
W 1998 r. przed wpro wa dze -

niem sa mo rzą du po wia to we -
go i sa mo rzą du wo je wódz twa
prze ko ny wa no nas, że no we
struk tu ry bę dą uzu peł nie -
niem do brze funk cjo nu ją cych
sa mo rzą dów gmin nych. Za -
pew nia no, że w od róż nie niu
od PRL -u po wsta ją cy sys tem
nie two rzy hie rar chicz nej
dra bi ny. Gmi ny nie bę dą pod -
po rząd ko wa ne po wia tom, a
sa mo rzą dy gmin ne i po wia to -
we nie bę dą pod le gać sa mo -
rzą dom wo je wództw. Po -
szcze gól ne ka te go rie sa mo -
rzą dów mia ły dzia łać na rów -
no le głych płasz czy znach. 

Od 1999 r. zda rzy ły się rze -
czy, któ re prze czą tym
obietnicom. Po ma łu prze le wa
się cza ra go ry czy. Nie daw no

wi dzia łem nie za do wo le nie
rad nych gmin nych, po de cy zji
ra dy po wia tu, któ ra zde cy do -
wa ła o li kwi da cji – w 4 mia -
stach –za miej sco wych od dzia -
łów wy dzia łu ko mu ni ka cji
sta ro stwa. I to po mi mo znacz -
ne go wkła du fi nan so we go,
któ re wno si ła gmi na w utrzy -
ma nie u sie bie jed nej z tych 4
pla có wek. Rad nym gmi ny
szcze gól nie za le ża ło na ist nie -
niu tej pla ców ki ze wzglę du
na du żą od le głość mia sta od
sto li cy po wia tu. Dla kon tra stu
war to za uwa żyć, że w 2008 r.
w jed nym z po wia tów w Ma -
zo wiec kiem utwo rzo no po -
dob ny od dział za miej sco wy
dla „do bra wszyst kich miesz -
kań ców za miesz ku ją cych

miej sco wo ści naj bar dziej od -
da lo ne od sto li cy po wia tu”. 

Mó wi my prze cież o za da niu
pu blicz nym, któ re do 1998 r.
na le ża ło do gmin! Skom pu te -
ry zo wa ne urzę dy miej skie i
gmin ne spraw dzi ły się przy
wy da wa niu no wych do wo -
dów oso bi stych. Zgod nie z
za sa dą po moc ni czo ści mo gą
wy ko ny wać ta kie za da nia.
Rów nież te, któ re zo sta ły im
za bra ne w 1999 r. Nie dzi wi w
tej sy tu acji ini cja ty wa miast
pre zy denc kich po ni żej 100
tys. miesz kań ców, któ re
chcia ły stać się mia sta mi na
pra wach po wia tu. Je że li
miesz kań cy ma ją po trze bę lub
obo wią zek za ła twie nia ad mi -
ni stra cyj nych spraw, to naj -
bliż szy jest im urząd gmi ny.

Czesław Tomalik
prezes Zarządu ZGŚO

GGddzziiee  jjeesstt  oobbiiee  ccaa  nnaa  ppoo  mmoocc  nnii  cczzoośśćć??
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Nie mo głem uwie rzyć wła -
snym uszom. „Ban ki nie są i
nie bę dą ce lem po mo cy ze
stro ny rzą du” – po wie dział
Do nald Tusk.

Pod mio tem po mo cy ma ją
być lu dzie i ma łe i śred nie
przed się bior stwa, gdyż „go -
spo dar ka ma prze trwać naj -
trud niej szy okres ak tyw nie,
a nie tyl ko przez kon sump -
cję środ ków”. Toż to ja kaś

pro po da żo wa he re zja! A co
z oży wia niem po py tu?

„Rząd – stwier dził da lej
Pan Pre mier – nie jest za in te -
re so wa ny, że by ko go kol wiek
w sek to rze ban ko wym wspo -
ma gać. Je ste śmy bar dzo kon -
ser wa tyw ni pod tym wzglę -
dem i za kła da my, że to ban ki
są od te go, by udzie lać po ży -
czek i po mo cy, a nie od wrot -
nie”. I w tym mo men cie za -
czą łem za cho dzić w gło wę,
kto w Kan ce la rii Pre mie ra
czy ta mo je ar ty ku ły?

Ale naj więk sze mo je zdu -
mie nie wy wo ła ło na stę pu ją -
ce stwier dze nie Pa na Pre -
mie ra: „Je śli prze ana li zo wać

wszyst kie moż li we pod po -
wie dzi, ja kie po ja wia ją się w
tej prze strze ni pu blicz nej, to
jak że wie le z nich ma cha -
rak ter ewi dent nie lob by -
stycz ny. Jest bar dzo dużo in -
sty tu cji czy pod mio tów ży cia
go spo dar cze go i fi nan so we -
go, któ re w cza sie kry zy su
chcia ły by sko rzy stać z pie -
nię dzy pu blicz nych (…) Jest
ca ła gru pa in sty tu cji i eks -
per tów, któ rzy bi li by bra wa,
gdy by rząd dał du żo i szyb ko
wska za nym pod mio tom. Ale
na to, niech nikt nie li czy”.

Zgod nie ze spi sko wą teo rią
dzie jów rzą dzą cy po kłó ci li się
o ka sę i Pan Pre mier „po go nił”

co bar dziej „na mol nych”
„neo li be ra łów”, w głę bi któ -
rych, jak u Pa na Pro fe so ra
Sach sa, ode zwa ła się tę sk no ta
za in ter wen cjo ni zmem. Ja wo -
lę jed nak teo rie wol no ryn ko -
we od spi sko wych. Jak pod po -
wia da Pra wo Mur phy’ego „lu -
dzie po stę pu ją ra cjo nal nie do -
pie ro wów czas, gdy wszyst kie
in ne me to dy za wio dą”. Mo że
do szli śmy do tej gra ni cy i ju tro
ra no Pan Pre mier, gdy się już
wy śpi, nie zmie ni te go sen -
sow ne go zda nia na bez sen -
sow ne, jak to się mu wcze śniej
zda rza ło, pod wpły wem nie -
któ rych „pod mio tów ży cia go -
spo dar cze go” oraz ja kiejś
„gru py in sty tu cji i eks per tów”.

Robert Gwiazdowski
www.blog.gwiazdowski.pl

PPrree  mmiieerr  oo  bbaann  kkaacchh  ii  eekkss  ppeerr  ttaacchh
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„Fo rum Sa mo rządo we” to ogól no -
pol ski mie sięcz nik sa mo rzą du te ry -
to rial ne go. Pu bli ko wa ne w „Fo rum
Sa mo rzą do wym” ma te riały sta no -
wią ba zę do świad czeń, któ re są
cen ną wska zów ką przy po dej mo wa -
niu de cy zji sa mo rzą do wych.
Miesięcznik in for mu je o moż li -
wościach po zy ski wa nia funduszy
unijnych, spo so bach roz wi ja nia
działal no ści sa mo rzą do wej, promuje
aktywnych samorządowców. 




