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KRONIKA KRAJOWA

Efektywność energetyczna oraz
przeciwdziałanie zmianom klimatu to
dziś jedne z największych wyzwań,
przed jakimi stoi Europa, Polska, ale
i także polskie miasta. Dlatego temu
tematowi była poświęcona międzyna-
rodowa konferencja „Miasto 2010”,
cyklicznie odbywająca się w Katowi-
cach. 

Ponad 350 przedstawicieli miast
z całej Europy podpisało rok temu
Porozumienie Burmistrzów (Cove-
nant of Maorys). Zobowiązali się do
przekroczenia celu energetycznego
Unii Europejskiej zakładającego
ograniczenie emisji dwutlenku węgla
o 20% do roku 2020.

PROJEKT NORWESKI

Podczas posiedzenia komisji
konkursowej złożonej z przedstawi-
cieli i ekspertów ZMP, ZPP, ZGW RP
14 kwietnia br. w Poznaniu wyłoniono
finalistów tegorocznej edycji konkur-
su „Samorządowy Lider Zarządzania
2010 – usługi techniczne”. 

KRONIKA ZAGRANICZNA

Aktywność organizacji pozarzą-
dowych oraz młodzieży we współpra-
cy polsko-niemieckiej była przedmio-
tem kolejnego spotkania samorzą-
dowców z obu krajów. Seminarium
odbyło się w Krzyżowej i Głogowie,
18 i 19 marca 2010 r. pod hasłem Pa-
miętając, razem patrzeć w przyszłość. 

Kolejne posiedzenie Polsko-Nie-
mieckiej Grupy Roboczej, która od
prawie 15 lat koordynuje współpracę
między Związkiem Miast Polskich
i Sekcją Niemiecką Rady Gmin i Re-
gionów Europy (CEMR), odbyło się
18 marca br. w Krzyżowej.

MIASTA JUBILEUSZOWE

Od 1994 r. staramy się o dofi-
nansowanie inwestycji z funduszy
unijnych. Dotychczas pozyskaliśmy
11 175 648 zł. Kolejne wnioski na kil-
ka milionów złotych uzyskały pozy-
tywne oceny wstępne i są w trakcie
opracowywania. Tylko w ubiegłym ro-
ku gmina i spółki komunalne pozy-
skały dotacje o łącznej wartości
5,7 mln zł mówi w roku jubileuszu
750-lecia Ostrzeszowa burmistrz tego
miasta, Stanisław Wabnic. 

Na okładce: Prezydent Lech
Kaczyński na Kongresie 20-lecia
Samorządu Terytorialnego. 
Fot. J. M. Czajkowski
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Urodził się 18 czerwca 1949 r. w Warsza-

wie. Ukończył Wydział Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Warszawskiego. Po obro-
nie pracy magisterskiej, w 1971 r., przepro-
wadził się do Sopotu, by podjąć pracę na-
ukową w Zakładzie Prawa Pracy na Uni-
wersytecie Gdańskim. 

W latach 1996–1997 był profesorem nad-
zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego, a od
1999 – profesorem na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1976 r., odpowiadając na apel KOR-u,
podjął akcję zbierania pieniędzy dla repre-
sjonowanych robotników. W 1977 r. podjął
współpracę z Biurem Interwencji Komitetu
Obrony Robotników. Rok później związał
się z Wolnymi Związkami Zawodowymi.
Prowadził szkolenia i wykłady dla robotni-
ków z zakresu prawa pracy i historii. Pisy-
wał w niezależnym „Robotniku Wybrzeża”
oraz kolportował wśród robotników pisma
„Robotnik” i „Biuletyn Informacyjny KSS
KOR”. 

W Sierpniu’80 został doradcą gdańskie-
go Międzyzakładowego Komitetu Strajko-
wego w Stoczni Gdańskiej. Był autorem
części zapisów porozumień sierpniowych,
a także części statutów „Solidarności”.
W 1981 r. był delegatem na I Zjazd Krajowy
„Solidarności”. W stanie wojennym został
internowany. Od 1982 r. był w gdańskim
„sztabie” Lecha Wałęsy. Od 1985 r. wchodził
w skład regionalnej Rady Pomocy Więź-
niom Politycznym w Gdańsku. We wrze-
śniu 1988 r. brał udział w rozmowach opo-
zycji z przedstawicielami władz w Magda-
lence pod Warszawą. Od grudnia 1988 r. zo-
stał członkiem Komitetu Obywatelskiego
przy Lechu Wałęsie. Uczestniczył w obra-
dach okrągłego stołu w zespole do spraw
pluralizmu związkowego.

W wyborach parlamentarnych w czerw-
cu 1989 r. zdobył mandat senatora ziemi
gdańskiej. W okresie od 12 marca do
31 października 1991 r. pełnił funkcję mini-
stra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii
Prezydenta RP. Nadzorował prace Biura
Bezpieczeństwa Narodowego. Z pracy
w Kancelarii Prezydenta RP odszedł po
konflikcie z Lechem Wałęsą i szefem jego
gabinetu Mieczysławem Wachowskim. 

W wyborach parlamentarnych w 1991 r.
zdobył mandat posła na Sejm I kadencji
z listy Porozumienia Centrum z okręgu no-
wosądeckiego. 

14 lutego 1992 r. został wybrany na pre-
zesa Najwyższej Izby Kontroli. Funkcje tę
pełnił do 1995 r. 

12 czerwca 2000 r. został powołany
przez premiera Jerzego Buzka na stanowi-
sko ministra sprawiedliwości. 

W 2001 r. stanął na czele Komitetu Kra-
jowego „Prawo i Sprawiedliwość”. Uzyskał
mandat posła na Sejm IV kadencji z okrę-
gu gdańskiego. Pełnił funkcję przewodni-
czącego sejmowej Komisji Odpowiedzial-
ności Konstytucyjnej.

18 listopada 2002 r. wygrał w bezpośred-
nich wyborach na Prezydenta m.st. Warsza-
wy. Rządy w stolicy rozpoczął pod hasłami
zlikwidowania układów korupcyjnych oraz
przywrócenia ładu i porządku. Podjął sku-
teczne działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa w mieście. 1 sierpnia 2004 r.
w 60. rocznicę wybuchu powstania warszaw-
skiego otworzył Muzeum Powstania War-
szawskiego. Mandat Prezydenta Stolicy zło-
żył w przeddzień objęcia urzędu Prezyden-
ta RP. Stało się to 23 października 2005 r. 

Prezydent Lech Kaczyński zmarł
10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

(EPE)

Prezydent Lech Kaczyński 

28 maja 2009 r. spotkanie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z samorządowcami w Pałacu
Prezydenckim. Prezydent odznaczył samorządowców Krzyżami Oficerskimi Orderu Odro-
dzenia Polski. Fot. J. Proniewicz
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Zadania dla miast
Lech Kaczyński, jako prezydent Warszawy,

brał udział w spotkaniach Związku Miast Pol-
skich oraz ważnych wydarzeniach dla polskiego
samorządu. Podczas I Kongresu Miast Pol-
skich, 14 listopada 2003 r., zwrócił uwagę, że
ZMP jest organizacją o szczególnym znaczeniu.
Ma na swoim koncie sukcesy, ale wiele pozo-
staje jeszcze do zrobienia. 

– Spotykamy się w istotnym dla naszego kra-
ju momencie, jakim jest wejście do UE. Z punk-
tu widzenia samorządów – mówił prezydent
– ma to istotne znaczenie, bo samorządy odgry-
wają znaczącą rolę w UE. Ważne jest, aby pol-
skie miasta dobrze się do tej roli przygotowały.

Wspólna Rzeczpospolita
28 maja 2009 r. do Pałacu Prezydenckiego

zostali zaproszeni polscy samorządowcy. Prezy-
dent Lech Kaczyński odznaczył samorządowców
Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski. 

Powiedział wtedy, że obok wyborów
z 1989 r. drugą ważną datą był 27 maja
1990 r., czyli dzień pierwszych w powojennej
historii wolnych wyborów powszechnych, w któ-
rych wyłoniono władze gmin. 

– Nie byłoby dzisiejszej Polski bez olbrzy-
miej, twórczej energii, którą wyzwoliła samo-
rządowa reforma, bez ogromnego wysiłku
i osiągnięć samorządowców – mówił. Dodał, że
samorządy są fundamentem i jednym z najważ-

niejszych ośrodków umacniających społeczeń-
stwo obywatelskie, ducha wspólnotowego,
ideę solidarnej współpracy dla Polski jako „jed-
nej, wspólnej, naszej Rzeczypospolitej”. 

Samorząd to państwo
– Byłem prezydentem Warszawy i chyba ni-

gdy nie czułem tak wielkiej władzy w swoich rę-
kach jak wtedy. 

– Moje osobiste poglądy na temat samo-
rządu w ciągu ostatnich 20 lat uległy pewnej
ewolucji. Tak, jak w 1990 r. byłem całkowicie
za powołaniem samorządu gminnego, tak by-
łem sceptyczny, gdy idzie o starostów jako or-
gany wybieralne. W latach 1997–1998 wyda-
wało mi się to pewną przesadą. Dziś mamy
starostów pochodzących z elekcji i Polska się
od tego nie zawaliła. Jak dotąd samorząd wo-
jewódzki i powiatowy sprawdza się, choć wy-
maga większego upowszechnienia. 

– Zawsze istnieje napięcie między kompe-
tencjami przekazywanymi przez rząd a pie-
niędzmi, które za tym idą lub nie. Jak świat
światem tak było i pewnie tak już zostanie,
choć wymaga to uregulowania. 

– Bez zaangażowania, uczciwości i dbało-
ści o tzw. małą ojczyznę ludzi samorządu Pol-
ska nie osiągnie takiego rezultatu, jaki mogła-
by osiągnąć. 

– Czasem przeciwstawia się samorząd pań-
stwu. Nie ma takiego przeciwstawienia. Samo-

rząd jest częścią państwa. To państwo jest nie-
podzielne, realizuje swoje zadania i cele po-
przez rząd, Sejm, Senat, władzę sądową oraz
przez administrację samorządową i organy wy-
bieralne w tym samorządzie. 

(fragmenty wypowiedzi Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego podczas Kongresu 20-lecia Samorządu
Terytorialnego, 8 marca 2010 r. w Poznaniu)

W ostatnim liście Prezydenta RP do prezesa
ZMP, Ryszarda Grobelnego, Lech Kaczyński po-
dziękował za zaproszenie na Kongres 20-lecia
Samorządu Terytorialnego i napisał: To satys-
fakcja dla mnie, że mogłem uczestniczyć w ju-
bileuszu polskich samorządów lokalnych, które
stały się istotnym czynnikiem postępu ekono-
micznego i społecznego w naszym kraju oraz
jednym z filarów sukcesu polskiej demokracji. 

(EPE)

Przyjaciel samorządów

Prezydent Lech Kaczyński podczas spo-
tkania z samorządowcami 8 marca
2010 r. w Poznaniu. Fot. E. Parchimwicz

Dogłębnie wstrząśnięci 
składamy wyrazy współczucia Rodzinom i Bliskim

tragicznie zmarłych członków oficjalnej Delegacji Polskiej na uroczystości rocznicowe w Katyniu, 
którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Z wielkim smutkiem żegnamy Ludzi Samorządu

LECHA KACZYŃSKIEGO, PREZYDENTA RP, b. prezydenta Warszawy
LESZKA DEPTUŁĘ, POSŁA NA SEJM RP, b. wiceprzewodniczącego RG Wadowice Górne 

i marszałka województwa podkarpackiego
KATARZYNĘ DORACZYŃSKĄ, PRACOWNICĘ KANCELARII PREZYDENTA RP, 

radną Dzielnicy Praga-Południe
JANINĘ FETLIŃSKĄ, SENATOR RP, b. radną powiatu ciechanowskiego

PRZEMYSŁAWA GOSIEWSKIEGO, POSŁA NA SEJM RP, b. radnego sejmiku mazowieckiego
SEBASTIANA KARPINIUKA, POSŁA NA SEJM RP, b. zastępcę prezydenta miasta Kołobrzeg, 

b. przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej ZMP
KRZYSZTOFA PUTRĘ, WICEMARSZAŁKA SEJMU RP, b. radnego sejmiku podlaskiego

ARKADIUSZA RYBICKIEGO, POSŁA NA SEJM RP, b. radnego RM Gdańska
SŁAWOMIRA SKRZYPKA, PREZESA NBP, b. wiceprezydenta Warszawy

WŁADYSŁAWA STASIAKA, SZEFA KANCELARII PREZYDENTA RP,
b. wiceprezydenta Warszawy, b. członka Zarządu ZMP

EDWARDA WOJTASA, POSŁA NA SEJM RP, 
b. radnego sejmiku lubelskiego i marszałka województwa lubelskiego

PAWŁA WYPYCHA, SEKRETARZA STANU W KANCELARII PREZYDENTA RP, 
b. warszawskiego radnego

STANISŁAWA ZAJĄCA, SENATORA RP, b. radnego sejmiku podkarpackiego

Ryszard Grobelny, prezes Związku Miast Polskich 
wraz z Zarządem i Komisją Rewizyjną 

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR)
w imieniu swoich członków wyraża swój głę-
boki smutek i solidarność z narodem polskim
dotkniętym tragedią pod Smoleńskiem. Prze-
wodniczący Rady Gmin i Regionów Europy,
Michael Häupl, Burmistrz i Gubernator
Wiednia składa wyrazy głębokiego współczu-
cia władzom polskim i Polakom, szczególnie
że tragedia wydarzyła się w dniu upamiętnia-
jącym zbrodnię w Katyniu. Wypadek ten, któ-
ry zdarzył się dokładnie w dniu obchodów ku
czci poległych w Katyniu, jest dramatyczną
powtórką historii – ponownie zginęli ci, któ-
rzy walczyli o demokrację w Waszym kraju.
Żałoba Polaków jest żałobą wszystkich Euro-
pejczyków oddanych idei wolności. Dziś cała
Europa pogrąża się w smutku wraz z Polską.
Te wyjątkowe emocje są odpowiedzią na tra-
gedię, która dotyczy wszystkich polskich par-
tii politycznych i rodzin dotkniętych bezpo-
średnio przez tę katastrofę, i ku nim właśnie
kierujemy nasze myśli w tych dniach.

Frédéric Vallier
Sekretarz Generalny 
Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR)



Urodzony 15 marca 1966 r. we Wrocławiu,
zmarł 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

Ukończył wydział historii na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz Krajową Szkołę Administracji
Publicznej w Warszawie (był w pierwszym rocz-
niku absolwentów). Pracował w Departamencie
Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego Najwyższej Izby Kontroli. Przez większość
życia zawodowego przed rozpoczęciem pracy
w warszawskim ratuszu był kontrolerem pań-
stwowym, niekontrolującym jednak nigdy sa-
morządu. Od 2002 r. pracował w samorządzie.
Gdy Lech Kaczyński został prezydentem War-
szawy, na jednego ze swych zastępców powołał
Władysława Stasiaka. Odpowiadał on za spra-
wy bezpieczeństwa w mieście. Za jego urzędo-
wania na ulicach Warszawy pojawiło się więcej
policji, bo miasto postanowiło finansować do-
datkowe patrole. Wzmocnił też rolę i znaczenie
warszawskiej straży miejskiej. 

Za prezydentury Lecha Kaczyńskiego był
delegatem Warszawy do Zgromadzenia Ogól-
nego Związku Miast Polskich. 25 marca
2004 r. został wybrany na członka Zarządu
Związku. W działalności tej interesował się kwe-
stią podwyższenia standardów funkcjonowania
administracji samorządowej, jej zasad, sposo-
bu zorganizowania, a także sposobów kontaktu
z mieszkańcami. 

– W Warszawie zajmuję się tworzeniem wy-
działów obsługi mieszkańców i wydaje mi się,
że tutaj jest jeszcze rzeczywiście sporo do zro-
bienia. Jest przecież tak, że to administracja
samorządowa na co dzień obsługuje miesz-
kańców i robi to w największej skali. Te kontak-
ty to najczęściej większość spotkań, jakie

w ogóle obywatele odbywają z urzędami pu-
blicznymi. W czasie tych spotkań następuje
tak naprawdę kreowanie wizerunku admini-
stracji publicznej i samorządu terytorialnego
– mówił w wywiadzie dla „Samorządu Miejskie-
go” wiosną 2004 r. 

Tworzył i rozwijał administrację przyjazną
mieszkańcom, ale też przyjazną samej sobie,
taką, która potrafi się sama wewnętrznie dobrze
zorganizować i także wewnętrznie nadzorować.
Dążył do wypracowania takich procedur, żeby
wewnętrzne decyzje i podejmowane przedsię-
wzięcia były i czytelne, i sprawnie realizowane. 

Często podkreślał, jak ważne w działalności
samorządowej jest czytelność przepisów pra-
wa, jasne określenie kompetencji, zakresów
obowiązków, procedur działania. 

– Od wielu lat budujemy w Polsce system za-
rządzania kryzysowego i go nie zbudowaliśmy
– mówił. – System, który ma spinać i administra-
cję rządową, i samorządową, i poszczególne for-
macje i służby. Myślę, że brak jest też przepisów
prawa, ale i spójnych mechanizmów współpracy

wypracowanych na podstawie istniejących regu-
lacji prawnych. Więc po pierwsze prawo, a po
drugie jednak mechanizmy i dobra praktyka.
Pod tym względem rzeczywiście wiele brakuje. 

Uważał, że Związek Miast Polskich powinien
mocno działać na rzecz uczytelnienia zasad fi-
nansowania zadań realizowanych przez samo-
rządy. Jak wielu samorządowców podkreślał,
że jeżeli są zadania, to muszą być środki na ich
realizację. Za ważne zadanie Związku uważał
też pośredniczenie w wymianie dobrych prak-
tyk zarządczych między miastami. 

W 2005 r. Władysław Stasiak został zastęp-
cą Ludwika Dorna w MSWiA. Nadzorował pracę
policji, straży granicznej, straży pożarnej i BOR. 

– Jako wiceminister spraw wewnętrznych po-
mógł nam w przezwyciężeniu trudności, jakie
były stwarzane przy organizacji pierwszych
Kwietnych Biegów, które odbywały się w celu
upamiętnienia papieża Jana Pawła II. Organizo-
wało je Stowarzyszenie 10 czerwca, ale Związek
Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich włą-
czyły się mocno w tę ideę – wspomina Andrzej
Porawski, dyrektor Biura ZMP.

W 2007 r. Władysław Stasiak przeszedł do
Kancelarii Prezydenta i objął stanowisko szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W styczniu
2009 r. został szefem Kancelarii. 

Współpracownicy i podwładni wspominają
go jako człowieka honorowego, niezwykle tak-
townego, koleżeńskiego i dowcipnego. Pamię-
tają, że jeszcze podczas pracy w ratuszu do
pracy chodził wyłącznie pieszo. 

Urodzony we Wrocławiu, ale z Warszawą
związany był przez wiele lat. Nie należał do żad-
nej partii politycznej. Znał kilka języków, intere-
sował się historią, górami i kulturą latynoską. 

Miał być kandydatem PiS na prezydenta
Warszawy. (EPE)
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Sławomir Skrzypek
Sławomir Stanisław Skrzypek (ur. 10 maja

1963 r. w Katowicach, zm. 10 kwietnia 2010 r.
pod Smoleńskiem) – inżynier, ekonomista, od
2002 do 2005 r. – wiceprezydent Warszawy,
a od 2007 do 2010 r. prezes Narodowego Ban-
ku Polskiego.

Był absolwentem studiów z dziedziny inży-
nierii lądowej na Wydziale Budownictwa Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. W trakcie stu-
diów zaangażował się w działalność opozycyj-
nego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 

W 1997 r. uzyskał dyplom MBA na Universi-
ty of Wisconsin-La Crosse w La Crosse oraz dy-
plom Business Management na Uniwersytecie
Georgetown. 

W latach 1993–1997 pracował w Najwyższej
Izbie Kontroli, w której zajmował się kontrolą fi-
nansową struktur administracji rządowej i samo-
rządowej oraz sektora bankowego. Następnie do
2000 r. pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Warszawie. Od maja 2001 do
stycznia 2002 r. był członkiem zarządu PKP S.A.,
odpowiedzialnym za restrukturyzację i nadzór wła-
ścicielski. Od 2002–2005 pełnił funkcję zastępcy
Lecha Kaczyńskiego, gdy ten sprawował urząd
Prezydenta m.st. Warszawy. Odpowiadał m.in. za
politykę finansową, inwestycje, fundusze europej-
skie i nadzór właścicielski.

Jak mówią jego najbliżsi współpracownicy,
Sławomir Skrzypek był bardzo wymagający, pra-
cowity, merytoryczny i kompetentny. Jako wice-
prezydent Warszawy był zaangażowany w sprawy
miasta siedem dni w tygodniu. Za swoje najważ-
niejsze osiągnięcie uważał utworzenie firmy Szyb-
ka Kolej Miejska, umożliwiającej przełamanie im-
pasu w tworzeniu kolei aglomeracyjnej charakte-
rystycznej dla większości wielkich miast świata.

Z ramienia Związku Miast Polskich jako wice-
prezydent Warszawy uczestniczył m.in. w delega-
cji kilkunastu największych polskich miast, która
brała udział w seminarium „Zintegrowane Zarzą-
dzanie Miastem – Jak przejść od teorii do prakty-
ki” w Wiedniu w listopadzie 2003 r. Było ono czę-
ścią długofalowego programu edukacyjnego pod

nazwą „Public Administration Management
Know-how Programme”, który miał za zadanie
przekazanie wyższej kadrze urzędniczej miast wie-
dzy na temat współczesnych metod zarządzania
miastami. Ta tematyka była mu szczególnie bli-
ska. Sławomir Skrzypek na forum ZMP podkreślał
mocno konieczność szkoleń dla pracowników sa-
morządowych, zabiegał aktywnie o lepszą jakość
pracy kadry urzędniczej polskich miast oraz inicjo-
wał konkretne działania Związku w tym zakresie.

(JP) 

Władysław Stasiak

Podczas uroczystości 28 maja 2009 r. ów-
czesny zastępca szefa Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, Włady-
sław Stasiak wręczył samorządowcom
Krzyże Zasługi nadane przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej. Fot. Archiwum ZMP

Sławomir Skrzypek (drugi od lewej) ja-
ko wiceprezydent Warszawy na semina-
rium „Zintegrowane Zarządzanie Mia-
stem – Jak przejść od teorii do praktyki”
w Wiedniu. Fot. Arch. ZMP



Urodził się 4 grudnia 1972 r. w Kołobrzegu,
zmarł 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem. 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie
uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Z Urzę-
dem Miasta Kołobrzegu związał się zaraz po
studiach. Pracował jako rzecznik prasowy pre-
zydenta Kołobrzegu, później w kancelarii rad-
cowskiej W wieku 26 lat został radnym Koło-
brzegu – wszedł z listy Unii Wolności. W 2002 r.
został przewodniczącym rady. Był najmłodszym
przewodniczącym Rady Miasta, mając niespeł-
na 30 lat. W tym samym czasie budował po-
wiatowe i miejskie struktury Platformy Obywa-
telskiej. Wkrótce został wiceprezydentem mia-
sta. Pełnił tę funkcję w latach 2004–2005. 

Do Sejmu został wybrany w 2005 r. z okręgu
koszalińskiego. W 2007 r. po raz drugi uzyskał
mandat poselski, otrzymując 25 827 głosów.
Był członkiem 5 komisji sejmowych. Interesował
się historią. Był wiceprzewodniczącym Parla-
mentarnego Zespołu Miłośników Historii.

Z Platformą Obywatelską był związany od
początku jej istnienia. Zakładał struktury Plat-
formy w Kołobrzegu. Był głównodowodzącym
zwycięskiej kampanii prezydenta Janusza
Gromka. 

Pomimo obowiązków posła V i VI kadencji
Sebastian Karpiniuk nie zaniedbał aktywności
samorządowej. Został członkiem sejmowej Ko-
misji Samorządu Terytorialnego i do swojej tra-
gicznej śmierci wspierał kołobrzeski samorząd.
Miał wizję nowoczesnego miasta otwartego
i przyjaznego dla wszystkich. Znakomicie umiał
zabiegać o to, ażeby Kołobrzeg rozwijał się i aby
środki unijne wsparły największe miejskie in-
westycje. Nie sposób wymienić wszystkich jego

zasług dla lokalnej społeczności. Wszystkim
w Kołobrzegu będzie brakowało jego zaangażo-
wania w szereg spraw związanych z miastem,
kulturą czy sportem. 

Sebastian Karpiniuk w żartach wiele razy
powtarzał, że po odejściu z wielkiej polityki
chciałby zostać prezydentem Kołobrzegu. Za-
wsze z pasją opowiadał o swoim rodzinnym
mieście. Był fanem lokalnej drużyny koszykar-
skiej Kotwica Kołobrzeg. Angażował się we
wszystkie wydarzenia regionalne. 

Zawsze był bardzo popularny w środowisku
kibiców sportowych. On sam także czynnie
uprawiał sport. Jego drużyna FC Karpiniuk jest
obecnie liderem rozgrywek Kołobrzeskiej Ama-
torskiej Ligi Piłki Nożnej. W mieście powstała
inicjatywa nadania powstającemu stadionowi
piłkarskiemu imienia tragicznie zmarłego par-
lamentarzysty. Informację tę potwierdził prezy-
dent miasta Janusz Gromek. 

(EPE)
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Arkadiusz Rybicki
Arkadiusz Czesław Rybicki (ur. 12 stycznia

1953 r. w Gdyni, zm. 10 kwietnia 2010 r. pod
Smoleńskiem) – polski polityk, działacz spo-
łeczny i samorządowy, poseł na Sejm V i VI ka-
dencji.

Ukończył studia historyczne na Uniwersyte-
cie Gdańskim. W drugiej połowie lat 70. zwią-
zał się ze środowiskiem opozycyjnym na Wy-
brzeżu. Od 1976 r. współpracował z KOR,
a w 1977 r. był wśród założycieli Studenckiego
Komitetu Solidarności w Gdańsku. Od 1979 r.
działał w Ruchu Młodej Polski. W sierpniu
1980 r. pomagał strajkującym robotnikom Wy-
brzeża. Wspólnie z Maciejem Grzywaczewskim
(późniejszym dyrektorem Programu I TVP) spi-
sał na tablicy 21 postulatów Międzyzakładowe-
go Komitetu Strajkowego (zdarzenie to było te-
matem jednej z etiud filmu Solidarność, Soli-
darność... z 2005 r.). W 2003 r. tablica z po-

stulatami została przez UNESCO wpisana na li-
stę światowego dziedzictwa kulturalnego „Pa-
mięć Świata”.

W latach 1990–1991 pracował jako szef
Zespołu Obsługi Politycznej prezydenta RP
w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy. W la-
tach 1998–2005 zasiadał w Radzie Miasta
Gdańska. Był wiceprzewodniczącym Komisji
Kultury RM i członkiem Komisji Edukacji RM.
Od 1999 do 2001 r. był podsekretarzem stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. W latach 2002–2005 był dyrektorem
Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Departa-
mentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku.

Od 2001 r. działał w Platformie Obywatel-
skiej, był przewodniczącym PO w Gdańsku.
Był autorem wielu publikacji z historii, polityki
i kultury (m.in. monografii dotyczących spo-
łeczności parafialnych w Gdańsku i Gdyni),
współautorem książki „Kultura i przemysły
kulturowe szansą rozwojową Polski” oraz sce-

nariuszy filmów dokumentalnych. W 2001 r.
został wyróżniony Narodowym Orderem Za-
sługi przyznanym przez prezydenta Francji Ja-
cquesa Chiraca.

(JP)

Sebastian Karpiniuk 

Arkadiusz Rybicki. 
Fot. Grzegorz  Kuleta

Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Kultury Fi-
zycznej UM w Poznaniu, przewodnicząca
Komisji Kultury Fizycznej Związku Miast
Polskich: – Moje wspomnienia o Sebastia-
nie Karpiniuku wiążą się z początkiem mojej
pracy w komisji Związku. Oddelegowana do
pracy w tej komisji byłam zastępcą prze-
wodniczącego, którym był właśnie Seba-
stian. To był 2003 r. – moment, w którym
wchodziła w życie ustawa o pożytku pu-
blicznym i wolontariacie. Komisja nasza
pracowała wtedy nad wdrożeniem tej usta-
wy. To był trudny temat, pracowaliśmy w ko-
misji pod kierunkiem Sebastiana Karpiniu-
ka pełną parą. To był na pewno bardzo twór-
czy okres w naszej wspólnej działalności. 
Był on osobą bardzo sympatyczną, lubianą.
Kiedy został posłem na Sejm, ubolewali-
śmy, że straciliśmy takiego przewodniczą-
cego, choć z drugiej strony jako zaszczyt
traktowaliśmy taki awans jednego z nas. 
Zawsze był człowiekiem mocno zabiega-
nym i zajętym. Jednocześnie pamiętam go
jako osobę bardzo dokładną, skrupulatną.
Określałam go jako człowieka „doprasowa-
nego”, zarówno jeśli chodzi o wygląd ze-
wnętrzny, jak i podejście do pracy. 
To jest duża strata. Trudno pogodzić się,
gdy taka tragedia dotyka szczególnie osoby
młode, które wchodzą dopiero w życie. Tyle
jeszcze przed nimi – marzeń, planów zawo-
dowych. A to wszystko w jednej chwili zosta-
ło przerwane. Sebastian był właśnie taką
osobą, której odejście szczególnie boli
i trudno się z nim pogodzić. Był człowiekiem
z niezwykle otwartą głową, z doskonałym
przygotowaniem zawodowym. W jego krót-
kiej pracy w parlamencie widać było, że
miał swój kręgosłup. Nie każdy go ma. 

Połączone posiedzenie dwóch komisji
ZMP – Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku Publicznego oraz Komisji Kultury Fi-
zycznej, 8 i 9 września w Chorzowie. Se-
bastian Karpiniuk przewodniczył spo-
tkaniu. Fot. E. Parchimowicz
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J uż po raz czwarty wspólnie ze Sto-
warzyszeniem „Europa jest prosta”,
Miastem Katowice oraz Związkiem

Miast Polskich poseł do Parlamentu
Europejskiego, Jan Olbrycht zorgani-
zował międzynarodową konferencję
poświęconą zarządzaniu miastami.
Jak co roku skierowana ona była
przede wszystkim do burmistrzów
i prezydentów polskich miast oraz wyż-
szej kadry zarządzającej, a także do
ekspertów i specjalistów zajmujących
się zagadnieniami miejskimi.

Tegoroczna edycja konferencji, któ-
ra odbyła się 22 i 23 marca 2010 r., po-
święcona była efektywności energe-
tycznej i bezpieczeństwu energetycz-
nemu w miastach oraz obowiązkom
miast w ramach europejskiego pakie-
tu działań w obszarze energii i zmian
klimatu.

– Nasze coroczne konferencje mają

specyficzny charakter: są niezwykle

mocno wypełnione informacjami, mało

w nich czasu na debatę – mówi Jan Ol-
brycht. – Poruszamy podczas tych spo-

tkań najważniejsze, najbardziej aktual-

ne kwestie, o których mówi się w Euro-

pie i które wymagają podjęcia przez

Związek Miast Polskich i polskie miasta

konkretnych działań. Energia – to te-

mat obecnie najczęściej podnoszony

w Unii Europejskiej, pojawia się on nie-

mal we wszystkich dokumentach unij-

nych. 

Kluczowa rola miast
We Wspólnocie coraz głośniej mó-

wi się także obecnie o tym, że bez do-
cenienia roli miast i wsparcia ich nie
można mówić o rozwoju całej Europy.
Coraz więcej polityków zdaje sobie
sprawę z faktu, że miasta napędzają
gospodarki poszczególnych krajów
i regionów, ale w miastach kumulu-
ją się też największe problemy spo-
łeczne. 

– Przyszłość Europy jest nierozerwal-

nie związana z miastami i są one klu-

czowe, gdy chodzi o większość działań

podejmowanych obecnie i w przyszłości

w Unii – mówił do uczestników katowic-
kiej konferencji dyrektor Rudolf Nie-
ssler, przedstawiciel Dyrekcji General-
nej Polityka Regionalna w Komisji Eu-
ropejskiej.– Miasta powinny znaleźć się

na scenie działań Unii jako główni ak-

torzy.
Również, a może szczególnie trzeba

i warto mówić o miastach w kontekście
efektywności energetycznej. R. Niessler
przypomniał, że w miastach tkwi jedy-
ny i wyjątkowy potencjał w oszczędza-
niu energii. Tam uzyskać można dużo
większą efektywność niż w innych ob-
szarach życia Europejczyków. 

– Miasta mogą odgrywać kluczową

rolę przy zastosowaniu zielonych tech-

nologii. Miejskie inicjatywy w tej dzie-

dzinie są dużo bardziej widoczne niż te

podejmowane na innych poziomach za-

rządzania. 
Ale też, co ważne, do realizacji inwe-

stycji służących oszczędzaniu energii,
miasta potrzebują wsparcia. 

Polskie priorytety
Polska od dwóch lat wyraźnie postu-

luje zmianę, a właściwie zamianę unij-
nej polityki spójności na politykę roz-
woju. Obecna w Katowicach minister
rozwoju regionalnego, Elżbieta Bień-
kowska podkreślała, że jeśli polityka
spójności w przyszłości będzie nadal
tworzona z myślą o wyznaczonych
uboższych rejonach Europy, będzie
ograniczona finansowo, a wtedy nie
będzie odpowiadać potrzebom Polski
dotyczącym najbliższego unijnego bud-
żetu. 

– Nie satysfakcjonują nas zapisy, któ-

re lokują Polskę w grupie kilkunastu

biednych krajów – podkreślała pani mi-
nister. – Stanowisko polskiego rządu

jest w kwestii polityki jednoznaczne. Te-

raz chodzi o to, by przekonać do niego

ministrów z innych państw Unii. 
Polska popiera ideę stworzenia

wspólnej polityki energetycznej na po-
ziomie Unii Europejskiej, ale też opo-
wiada się za nadaniem szczególnego
znaczenia temu sektorowi w prioryte-
tach wsparcia przyszłej polityki spój-
ności. Rząd polski postuluje koniecz-
ność dalszego inwestowania zarówno
w infrastrukturę przesyłową, jak
i w zagadnienia dotyczące efektywno-
ści energetycznej. 

– Przede wszystkim postulujemy

– tak jak we wszystkich innych dziedzi-

nach – by także w zakresie energetyki

uwzględniać zróżnicowanie terytorial-

ne na poziomie krajowym i regional-

nym oraz brać pod uwagę różne punkty

startu polskich regionów i regionów

unijnej „piętnastki”. To kwestie, przy

Międzynarodowa konferencja w Katowicach

Miasta energetyczne
Efektywność energetyczna oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu to
dziś jedne z największych wyzwań, przed jakimi stoi Europa, Polska, ale
i także polskie miasta. Dlatego temu tematowi była poświęcona mię-
dzynarodowa konferencja „Miasto 2010”, cyklicznie odbywająca się
w Katowicach. 

Uczestnicy konferencji „Miasto 2010” w Katowicach. Fot. E. Parchimowicz
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których będziemy nieustępliwi w dysku-

sjach nad dokumentem „Europa 2020”.

Komisja Europejska bardzo ceni to, że

Polska ma sektor energetyczny wyraź-

nie uwidoczniony w swoich progra-

mach w bardzo przejrzysty sposób

– mówiła Elżbieta Bieńkowska. 

Możliwości i narzędzia
Organizacja Współpracy Gospo-

darczej i Rozwoju (OECD), której Pol-
ska od 1996 r. jest członkiem, prowadzi
obecnie w naszym kraju badania na te-
mat polityki miejskiej. Z analiz prowa-
dzonych przez tą organizację od lat na
całym świecie wynika jednoznacznie,
że miasta stoją obecnie – w momencie
wychodzenia z kryzysu – przed ogrom-
nymi wyzwaniami. Będą musiały za-
pewniać ten sam co dotychczas po-
ziom usług przy zmniejszonych kosz-
tach. Jednocześnie w obecnej ekono-
micznej sytuacji coraz więcej mówi się
o efektywności energetycznej. 

Znaczenie miast w kontekście zmie-
niającego się klimatu jest bardzo po-
ważne, zważywszy, że obecnie połowa
światowej populacji żyje w miastach,
a do 2030 r. będzie to nawet 60% miesz-
kańców ziemi. Dwie trzecie światowej
energii zużywane jest w miastach. Wie-
le z nich zagrożonych jest w bardzo
bezpośredni sposób skutkami zmian
klimatu. Dzieje się tak m.in. z miastami
portowymi, w których podwyższa się
stan wód. 

Obecna na konferencji w Katowi-
cach Alexis Robert z OECD przedsta-
wiła możliwości i narzędzia, jakimi dys-
ponują miasta na świecie we wpływa-
niu na zmiany klimatyczne. 

– Rozwój zrównoważony, środowi-

skowy najlepiej widoczny jest i sprawdza

się na poziomie lokalnym – mówiła Ale-
xis Robert. – Miasta zmniejszające po-

ziom dwutlenku węgla na przykład są

postrzegane jako atrakcyjniejsze miejsca

do inwestowania i zamieszkania. 
Miasta w różny sposób radzą sobie

ze zmniejszaniem emisji. Na przykład
w Kopenhadze i Sztokholmie wymaga
się od mieszkańców, by ich systemy
grzewcze były podłączone do systemu
miejskiego. W innych ośrodkach wpro-
wadza się opłaty za wjeżdżanie do ści-
słych centrów. W Londynie dzięki
wprowadzeniu podobnych opłat o 20%
zredukowano emisję CO2. Władze Bar-
celony uchwaliły obowiązek instalowa-
nia paneli słonecznych na wszystkich

nowo budowanych budynkach. Coraz
popularniejsze staje się etykietowanie
stosowane w budownictwie. Przyszły
najemca może wybrać lokal w budyn-
ku bardziej efektywnym energetycz-
nie. Z kolei właściwe wykorzystanie te-
renów (a więc zagospodarowanie prze-
strzenne) to klucz do zmniejszenia za-
potrzebowania na energię zużywaną
przez transport. W dziedzinie renowa-
cji i rewitalizacji coraz popularniejsze
jest podejście polegające nie tylko na
odnawianiu obiektów, ale i na uczynie-
niu ich bardziej efektywnymi energe-
tycznie. 

– Duże przedsiębiorstwa dostarcza-

jące wodę mogą także sporo zrobić dla

efektywności energetycznej – przekony-
wała Alexis Robert.– W Toronto wyma-

ga się stosowania tzw. wody szarej (nie-

oczyszczonej) w gospodarstwach domo-

wych do wszelkich celów niezwiąza-

nych ze spożywaniem. Miasta prowa-

dzą także politykę związaną z zasoba-

mi naturalnymi, rozwijając uprawy ro-

ślin. Tworzą nowe miejsca pracy w tzw.

zielonej gospodarce, mogą wspierać fir-

my rozpoczynające działalność w sekto-

rze energii odnawialnej, a także wspo-

magać rozwój tzw. klastrów zieleni sta-

nowiących nowe branże przemysłu. 
Specjalistka z OECD podkreślała,

że miasta są zmuszone ponosić coraz
wyższe koszty związane z łagodzeniem
skutków zmian klimatu. W działalności
tej potrzebne jest im wyraźne wsparcie
rządów. 

EWA PARCHIMOWICZ

– Obecnie dyskutowana jest
strategia 2020, która ma
być następczynią strategii
lizbońskiej. Te prace w swo-

im głównym nurcie mają zakończyć się do
czerwca tego roku. W strategii 2020 mówi
się m.in. o tzw. strategii wyjścia z kryzysu
w taki sposób, żeby zastosować najbar-
dziej nowoczesne rozwiązania, stawiające
sobie za cel mądry rozwój, który brałby pod
uwagę z jednej strony kwestie związane
z innowacyjnością, nowoczesnością, mo-
dernizacją, ale równocześnie uwzględniał-
by wymogi energetyczne. Stąd pojawia się
sformułowanie „zielone działania”. Strate-
gia 2020 musi przewidywać równocześnie

poważne działania na polu edukacji na
wszystkich możliwych szczeblach, a także
aspekty społeczne. Już wkrótce debata na
temat strategii 2020 przełoży się na język
budżetowy. Jednocześnie – o tym też trze-
ba pamiętać – dokonuje się teraz pewna
zmiana sposobu myślenia, czego skutkiem
jest stopniowe przechodzenie z systemu
dotacji na inżynierię finansową. 
Pracujemy nad tym, jak wzmocnić, odno-
wić, ustabilizować miejsce miast w przyszłej
polityce spójności i jak naprawić relacje
między miastami a regionami, które w całej
Europie są bardzo trudne. Chodzi o to, by
poprzez tzw. wielopoziomowe zarządzanie
doprowadzić do stanu, w którym wszystkie
poziomy władzy publicznej pracują razem
nad rozwiązywaniem problemów.

Jan Olbrycht 

Joanna Strzelec-Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki pre-
zentowała politykę energetyczną Polski do roku 2030. Fot. E. Parchimowicz



KRONIKA KRAJOWA

VIII SAMORZĄD MIEJSKI nr 4 (164), kwiecień 2010

D zień 10 lutego 2009 r. był nie-
zwykle ważny dla Unii Euro-
pejskiej. Był ukoronowaniem

niezwykle prestiżowej inicjatywy od-
dolnej zainicjowanej przez europejskie
samorządy. Ponad 350 z nich założyło
sobie ambitny cel redukcji emisji na
znacznie wyższym poziomie, niż prze-
widują to przepisy unijne. 

– Większość wytwarzanej w Europie

energii jest zużywana w obszarach miej-

skich. To w miastach trzeba będzie pro-

wadzić i wygrać walkę ze zmianami kli-

matycznymi. Dlatego zaangażowanie,

jakie wykazali burmistrzowie europej-

scy, podpisując Porozumienie Burmi-

strzów, budzi wielkie nadzieje, szczegól-

nie w obecnych trudnych czasach – po-
wiedział podczas uroczystej ceremonii
podpisania Porozumienia komisarz
UE ds. energii Andris Piebalgs. 

Unia Europejska walkę ze zmianami
klimatu uznaje za swój najważniejszy
priorytet. Swoje cele w tym zakresie za-
warła w przyjętym w 2007 r. Pakiecie
klimatyczno-energetycznym, który zo-
bowiązuje państwa członkowskie do
zmniejszenia emisji CO2 do 2020 r. co
najmniej o 20%. Jednak urzędnicy unijni
zdają sobie sprawę, że bez miast, w któ-

rych zużywa się 75% energii i emituje
80% zanieczyszczeń, niemożliwe jest
zrealizowanie ambitnej europejskiej
polityki proklimatycznej. 

Sygnatariusze Porozumienia Bur-
mistrzów, działając na rzecz realizacji
zamierzeń tej polityki, zobowiązali się
formalnie do przekroczenia tak zdefi-
niowanego celu – osiągnięcia jeszcze
wyższych wartości zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych oraz oszczędno-
ści energii. Zadeklarowali oni opraco-
wanie planów działań i rozliczanie się
okresowo z ich realizacji. 

– Zobowiązujemy się do przygotowa-

nia służącej za punkt odniesienia inwen-

taryzacji emisji jako podstawy planu

działań na rzecz zrównoważonej energii

oraz do przedstawienia planu działań

na rzecz zrównoważonej energii w ciągu

roku po oficjalnym przystąpieniu przez

każdego z nas do niniejszego Porozumie-

nia – napisali burmistrzowie. 
Obiecali przystosować struktury

miejskie do realizacji swoich celów, zmo-
bilizować społeczeństwa obywatelskie
na podlegających im obszarach geogra-
ficznych do udziału w opracowaniu pla-
nu działań, a także dzielić się swoimi do-
świadczeniami i fachową wiedzą z inny-

mi samorządami. Zobowiązali się po-
nadto do promowania i wdrażania pro-
gramów ukierunkowanych na efektyw-
ność produkcji i zużycia energii, promo-
wania energii odnawialnej, stymulowa-
nia na szczeblu krajowym i europejskim
powstawania instrumentów prawnych
i finansowych wspomagających realiza-
cję programu oraz do organizacji Dni
Energii, których celem ma być informo-
wanie obywateli i mediów o korzyściach
płynących z oszczędzania energii. 

Komisja Europejska, która z wielką
radością przyjęła skalę zaangażowania
burmistrzów w inicjatywę Porozumie-
nia, zobowiązała się do wspierania wy-
miany informacji pomiędzy sygnatariu-
szami dotyczących najlepszych rozwią-
zań w zakresie zrównoważonego zuży-
cia energii. Mieszkańcy są informowani
o wynikach osiąganych przez ich mia-
sta w okresowych sprawozdaniach, Ko-
misja wychodzi bowiem z założenia, że
bez aktywnego udziału mieszkańców
w tym przedsięwzięciu, ukierunkowane-
go na nich samych, takiego programu
zrealizować się nie da.

– Zastanawialiśmy się w Komisji Eu-

ropejskiej nad tym, jakie można by stwo-

rzyć ramy, dzięki którym miasto – małe

czy duże – mogłoby zorganizować swoje

działania – mówił podczas katowickiej
konferencji „Efektywność energetycz-
na miast” Roman Doubrava, przedsta-
wiciel DG Energia w KE. – Po roku dys-

kusji stworzyliśmy wytyczne, zalecenia.

Obecnie każdy plan redukcji CO2 musi

mieć ściśle określony cel oraz zapisany

sposób dochodzenia do tego celu. Tylko
sześć polskich gmin przystąpiło dotąd
do europejskiego Porozumienia Burmi-
strzów. Są to Bielsko-Biała, Dzierżo-
niów, Łubianka, Niepołomice, Radzie-
chowice i Warszawa. Jednak jak pro-
gnozują eksperci, zainteresowanie
gmin takimi działaniami będzie rosnąć.

– Polskie miasta coraz śmielej interesu-

ją się gospodarką energetyczną. Nic w tym

dziwnego, bo energia stanowi dziś coraz

poważniejszy składnik w samorządowych

budżetach – mówił podczas katowickiej
konferencji europoseł Jan Olbrycht.

(EPE)

Porozumienie Burmistrzów

Miasta chronią klimat
Ponad 350 przedstawicieli miast z całej Europy podpisało rok temu Po-
rozumienie Burmistrzów (Covenant of Maorys). Zobowiązali się do
przekroczenia celu energetycznego Unii Europejskiej zakładającego
ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 20% do roku 2020. 

– Przystąpienie do tej inicja-
tywy UE to przede wszyst-
kim ogromna odpowiedzial-
ność. Mając w Urzędzie

i spółkach komunalnych doświadczone
i kompetentne zespoły specjalistów, opra-
cowaliśmy wstępne założenia zmniejszenia
emisji CO2 i zużycia energii o 20%. Jednak
długo prowadziliśmy analizy, czy jesteśmy
w stanie zrealizować program 20-procen-
towego udziału zużycia energii pochodzą-
cej z odnawialnych źródeł. Skoro jednak
nasz kraj podpisał pakiet energetyczno-kli-
matyczny, a determinację przywódców Unii

w zakresie realizacji polityki 3 x 20 sam
miałem okazję docenić, to mam świado-
mość, że muszą powstać instrumenty
prawne i finansowe, które wdrożenie OZE
pozwolą zrealizować w ciągu tych 11 naj-
bliższych lat. Nasza współpraca z „Energie-
-Cités Europa” i „Polską Siecią Energie-
-Cités”, a przede wszystkim jednogłośne
zaakceptowanie przez Radę Miejską wnio-
sku Prezydenta o przystąpienie do Cove-
nant of Mayors, daje pewność, że w tej grze
o przyszłość w zakresie ochrony klimatu
i bezpieczeństwa energetycznego będzie-
my mieli mocne wsparcie. 

Zbigniew Michniowski, zastępca prezydenta Bielska-Białej: 



W gronie finalistów, którzy zostali za-
kwalifikowani do drugiej tury oceny,

znalazło się 11 projektów zgłoszonych przez
miasta na prawach powiatu, 8 projektów po-
wiatów ziemskich, 8 z miast małych i śred-

nich oraz 8 z gmin wiejskich. Wśród finali-
stów jest 11 członków Związku Miast Pol-
skich.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono
61 praktyk w czterech dziedzinach: gospodar-

ka komunalna (gospodarka wodno-kanaliza-
cyjna, gospodarka odpadami, energetyka
i ciepłownictwo, zieleń), komunalna gospo-
darka mieszkaniowa, transport i ochrona
zdrowia. Ocenie poddano 25 wniosków zgło-
szonych przez 17 dużych miast, 10 przez
9 małych i średnich miast, 14 zgłoszeń w ka-
tegorii powiaty (z 12 powiatów) i 12 w katego-
rii gminy wiejskie (z 10 gmin).

Wizytacje w gminach, miastach i powia-
tach zakwalifikowanych do finału rozpoczęły
się 19 kwietnia, a zakończą 14 maja. Wybór
laureatów konkursu nastąpi 31 maja,
a ogłoszenie wyników odbędzie się 22
czerwca br. w trakcie konferencji w Senacie
RP w Warszawie.

JOANNA PRONIEWICZ
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PROJEKT NORWESKI

Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2010” 

Finaliści wyłonieni 
Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej złożonej z przedstawicieli
i ekspertów ZMP, ZPP, ZGW RP 14 kwietnia br. w Poznaniu wyłoniono 35
finalistów tegorocznej edycji konkursu „Samorządowy Lider Zarządza-
nia 2010 – usługi techniczne”.

Miasta na prawach powiatu
Gospodarka komunalna 
CHEŁM – ZWIĄZEK KOMUNALNY – Wspólne
opracowanie planu gospodarki odpadami wraz
z aktualizacjami dla gmin zrzeszonych w Związku
Komunalnym Gmin Ziemi Chełmskiej oraz cyklicz-
ne opracowywanie sprawozdań z ich realizacji
EŁK – Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul.
Małeckich 3 wraz z przyległym zabytkowym Par-
kiem Solidarności w Ełku
NOWY SĄCZ – Zastosowanie monitoringu i stero-
wania elektronicznego do optymalizacji pracy
systemu wodociągowego miasta Nowy Sącz
POZNAŃ – Program miejski „Kejter też Poznaniak”
PRUSZKÓW – Wdrożenie systemu segregacji od-
padów komunalnych na terenie miasta Pruszkowa
Komunalna gospodarka mieszkaniowa
KRAKÓW – Działania związane z wdrożeniem i re-
alizacją zamian lokali mieszkalnych
SŁUPSK – Zamiana zajmowanego lokalu na lokal
w nowo wybudowanym budynku
Ochrona zdrowia
GLIWICE – Kompleksowa restrukturyzacja i pry-
watyzacja publicznej służby zdrowia
KRAKÓW – Miejski Program Ochrony i Promocji
Zdrowia „Zdrowy Kraków 2007-2009”
LEGIONOWO – Miejski Program Promocji Zdrowia
Transport
NOWY SĄCZ – Modernizacja układu komunikacyj-
nego zabytkowej Starówki miasta Nowego Sącza

Gminy wiejskie
Gospodarka komunalna 
BIELINY – System wspomagania rozbudowy infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Bieliny
POPIELÓW – Kompleksowe działania Gminy Po-
pielów na rzecz ograniczenia zużycia energii i emisji
zanieczyszczeń do atmosfery poprzez moderniza-
cję oświetlenia ulicznego i zwiększenie energoosz-
czędności w budynkach użyteczności publicznej
SOKOŁY – Rozwiązanie gospodarki ściekowej na
terenach wiejskich poprzez budowę roślinno-sta-
wowych oczyszczalni ścieków na przykładzie
Gminy Sokoły

Komunalna gospodarka mieszkaniowa
LESZNOWOLA – Budynki socjalne mogą być
piękne i funkcjonalne. Powiększenie bazy miesz-
kaniowej Gminy Lesznowola dla rodzin będących
w trudnych warunkach
Ochrona zdrowia
DYWITY – Plan rozszerzenia usług medycznych
w ośrodkach zdrowia POZ w Dywitach i filii Tuław-
kach
LEGNICKIE POLE – Poprawa zdrowia i związanej
z nim jakości życia ludności w Gminie Legnickie
Pole
LESZNOWOLA – Przekształcenie gminnej służby
zdrowia – kluczem do polepszenia jakości, dostęp-
ności i różnorodności usług zdrowotnych świadczo-
nych dla mieszkańców Gminy Lesznowola
Transport
LESZNOWOLA – Zapewnienie mieszkańcom Gmi-
ny Lesznowola publicznego lokalnego transportu
zbiorowego, którego zadaniem jest skomunikowa-
nie poszczególnych miejscowości gminy oraz połą-
czenie z liniami ZTM, Metrem i Koleją Mazowiecką

Małe i średnie miasta
Gospodarka komunalna 
KARPACZ – Odpłatne przejęcie przez Gminę Kar-
pacz obowiązków w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych
LĘBORK – Zmiana systemu zarządzania przed-
siębiorstwem wodno-kanalizacyjnym poprzez
wprowadzenie zmian organizacyjnych popartych
wdrożeniem zintegrowanego informatycznego
systemu zarządzania (ZISZ)
PŁOŃSK – Modernizacja systemu ciepłownicze-
go miasta Płońsk
Komunalna gospodarka mieszkaniowa
KROSNO ODRZAŃSKIE – Adaptacja budynku
pokoszarowego na socjalny budynek mieszkalny
z przystosowaniami dla osób niepełnosprawnych
Ochrona zdrowia
GOGOLIN – Gminna Strategia Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych na lata 2005–2010 zawiera-
jąca Gminny Program na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych oraz Gminny Program Ochrony Zdrowia

GRODZISK WIELKOPOLSKI – Realizacja progra-
mu profilaktyki zdrowotnej „Bądźmy zdrowi” skie-
rowanego do dzieci i młodzieży szkół Gminy Gro-
dzisk Wlkp. w formie zajęć pozalekcyjnych
PŁOŃSK – Kompleksowy system profilaktyki
i opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym działania
w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziała-
nia przemocy
REJOWIEC FABRYCZNY – Sportowe Centrum
Promocji Zdrowia w Rejowcu Fabrycznym

Powiaty
Gospodarka komunalna
POWIAT GNIEŹNIEŃSKI – Promowanie zagadnień
związanych z biopaliwami – innowacyjnym poten-
cjałem rozwoju dla powiatu gnieźnieńskiego
POWIAT POLKOWICKI – Konkurs „Na najlepszą
inicjatywę społeczną służącą podniesieniu este-
tyki wsi powiatu polkowickiego”
Ochrona zdrowia
POWIAT BĘDZIŃSKI – Analiza stanu zdrowia
i problemów zdrowotnych mieszkańców powiatu
będzińskiego
POWIAT INOWROCŁAWSKI – Program szczepień
12-latek z terenu powiatu inowrocławskiego
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego
(HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki
macicy i zdrowia prokreacyjnego
POWIAT MYŚLENICKI – Wdrożenie idei szkół
promujących zdrowie na terenie powiatu myśle-
nickiego poprzez realizację wybranych progra-
mów profilaktyki chorób cywilizacyjnych i promo-
cji zdrowia oraz zorganizowanie Szkoły Młodych
Ratowników
POWIAT OLECKI – Profilaktyka raka szyjki maci-
cy wśród mieszkanek powiatu oleckiego
POWIAT PRZASNYSKI – Rozwój kompleksowych
usług zdrowotnych jako efekt właściwej polityki
zdrowotnej powiatu przasnyskiego oraz sprawne-
go zarządzania Samodzielnym Publicznym Ze-
społem ZOZ w Przasnyszu
Transport
POWIAT PRZASNYSKI – Zarządzanie infrastruk-
turą drogową powiatu przasnyskiego w oparciu
o zewnętrzne środki finansowe

Finaliści „Samorządowy Lider Zarządzania 2010”



P owód jest formalny. Budzący od dłuż-
szego czasu kontrowersje projekt na-
dal nie zawiera wyliczenia skutków fi-

nansowych dla jst. Ponadto, jak podkreślał
Andrzej Porawski, sekretarz strony samorzą-
dowej: – Przedstawiliśmy kilka zastrzeżeń
o charakterze zasadniczym, które nie tylko
nie zostały w merytoryczny sposób rozpa-
trzone, ale wręcz zostały zignorowane
i w związku z tym nie widzimy możliwości za-
opiniowania tego projektu.

Zastrzeżenia te dotyczyły m.in. kwestii za-
pewnienia ochrony danych osobowych (usta-
wa spowoduje nieuzasadniony wzrost dostępu
do tych danych osób niebędących funkcjona-
riuszami publicznymi) oraz adekwatności
sankcji do rangi czynu sprzecznego z przepisa-
mi. W stanowisku wręczonym podczas posie-
dzenia minister Piterze samorządowcy napisa-
li, że od lat podkreślają konieczność likwidacji
najbardziej korupcjogennego rozwiązania,
czyli decyzji o warunkach zabudowy w dziedzi-
nie zagospodarowania przestrzennego, jed-
nakże jak dotąd całkowicie bezskutecznie.
Niestety, projektowane regulacje w ogóle nie

dotyczą eliminowania przyczyn korupcji, kon-
centrując się wyłącznie na ostatnim z siedmiu
wymienionych czynników sprzyjających ko-
rupcji – słabości dzisiejszych tzw. przepisów
antykorupcyjnych – napisali samorządowcy.
Ponieważ stanowisko zostało przekazane pod-
czas posiedzenia, minister Julia Pitera zade-
klarowała, że ustosunkuje się do niego na pi-
śmie, a projekt jeszcze wróci do opiniowania.

Negatywnie został zaopiniowany projekt
założeń do ustawy o zmianie ustawy o podat-
kach CIT i PIT ze względu na brak rekompen-
saty skutków finansowych JST. Ryszard Gro-
belny, prezydent Poznania i współprzewodni-
czący Zespołu ds. Systemu Finansów Publicz-
nych podkreślił, że samorządowcy długo sta-
rali się pozytywnie opiniować drobne zmiany
w podatkach dochodowych, które były trudne
do zrekompensowania ze względu na ich roz-
kład przestrzenny. – Przyznaję, że zmienili-
śmy nasze stanowisko, odkąd parlament
w istotny sposób dwukrotnie zmienił ustawę
o podatku od osób fizycznych ze skutkami fi-
nansowymi dla samorządów rzędu kilku mi-
liardów złotych rocznie. (Mowa tu o uldze

prorodzinnej oraz zmianie progów podatko-
wych). Od tego czasu nie zgadzamy się nawet
na zmiany po kilkadziesiąt milionów, bo one
sumują się do takich kwot, że należy je opi-
niować negatywnie – wyraził opinię strony sa-
morządowej prezydent Poznania. Rozwiąza-
niem tej sytuacji byłoby, zdaniem Grobelne-
go, zrekompensowanie sumaryczne ubytków
dochodów JST – jednak musiałoby się to od-
być kosztem budżetu państwa, na co rząd nie
chce przystać. – Będziemy jednak konse-
kwentnie bronili dalszego niepogarszania
transferów, które wpływają do samorządów
– zadeklarował prezydent Grobelny.

Z porządku obrad zostały zdjęte projekty
ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, które – jako
bardzo ważne z samorządowego punktu wi-
dzenia – wymagają jeszcze dopracowania
i wprowadzenia poprawek.

Pozytywnie zaopiniowano 30 aktów praw-
nych, m.in. projekt rozporządzenia MEN
w sprawie regulaminu powołania na stanowi-
sko dyrektora publicznej szkoły lub placówki
oraz trybu pracy konkursowej, projekt ustawy
o wspólnotowym systemie handlu uprawnie-
niami do emisji gazów cieplarnianych czy pro-
jekt rozporządzenia w sprawie standardów
i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

HH

KRONIKA KRAJOWA
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Z Komisji Wspólnej…

Antykorupcja bez opinii
Samorządowcy po raz kolejny nie zaopiniowali projektu ustawy antyko-
rupcyjnej, przygotowywanej przez minister Julię Piterę, która jest pełno-
mocnikiem Premiera ds. Opracowania Programu Zapobiegania Niepra-
widłowościom w Instytucjach Publicznych. 

Z życia miast
RUDA ŚLĄSKA
15 minut do miliona
Intrygujące hasło zamiast nudnego slo-

ganu, przyciągające uwagę żywe kolory za-
miast smutnych szarości oraz niecodzien-
ne wydarzenia specjalne zamiast standar-
dowych konferencji – to sposób Rudy Ślą-
skiej na zainteresowanie przedstawicieli
biznesu dziesięcioma nowymi terenami in-
westycyjnymi. Pod hasłem „15 minut do
miliona” miasto rozpoczęło kampanię pro-
mocyjną.

W drugiej połowie 2010 r. rudzki magistrat
rozpocznie sprzedaż dziesięciu terenów inwe-
stycyjnych zlokalizowanych wzdłuż Drogowej

Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej. Szeroka
gama gruntów, ich dogodna lokalizacja oraz
możliwe formy zagospodarowania sprawiają,
że będzie to jedna z najciekawszych ofert in-
westycyjnych na Śląsku. 

– Drogowa Trasa Średnicowa i autostrada
A4 sprawiły, że miasta metropolii Silesia sta-
ją się coraz bardziej jednym organizmem go-
spodarczym. W ciągu kilku chwil jazdy z miej-
sca zamieszkania możemy dojechać do pra-
cy w Katowicach, zawieźć dzieci do szkoły
w Rudzie Śląskiej, czy zrobić zakupy w Cho-
rzowie – mówi Andrzej Stania, Prezydent Mia-
sta Ruda Śląska. 

Rudzcy urzędnicy przygotowali specjalną
kampanię, która ma zachęcić inwestorów do
zainteresowania się gruntami inwestycyjnymi
na terenie miasta. Główny przekaz działań ko-
munikacyjnych będzie nawiązywał do grupy
miliona osób, które mieszkają w promieniu

15 minut jazdy samochodem od działek bę-
dących elementem oferty inwestycyjnej. Jest
to milion, na który składają się potencjalni
klienci, pracownicy i właściciele firm współ-
pracujących z inwestorem, który zlokalizuje
swoją działalność na jednej z działek oferowa-
nych przez miasto. 

Oferta rudzkich terenów inwestycyjnych
była niedawno prezentowana na międzyna-
rodowych targach MIPIM w Cannes, a już
niedługo uruchomione zostaną dodatkowe
narzędzia promocyjne w postaci kampanii
z wykorzystaniem reklam zewnętrznych i in-
ternetowych oraz działań informacyjnych
kierowanych bezpośrednio do potencjalnych
inwestorów. 

Projekt promocji terenów inwestycyjnych
jest wart 567 640,00 zł, z czego 85% pocho-
dzi z funduszy unijnych. 

(EPE)



Bring Up

Problemy terenów zdegradowanych są
jednymi z głównych w politykach europejskich
od lat 80. ubiegłego wieku, szczególnie w re-
gionach z tradycją przemysłową, pogłębiony-
mi przez integrację nowych państw członkow-
skich z centralnej Europy. Mimo trwającego
procesu restrukturyzacji gospodarki europej-
skiej odsetek terenów zdegradowanych pozo-
staje na wysokim poziomie, a obecny kryzys
ekonomiczny i finansowy powoduje nowe pro-
blemy.

W szczególności znaczący wpływ kryzysu
obserwowany jest w często wzrastającym od-
setku tzw. nieużytków miejskich. Kryzys finan-
sowy w sposób fundamentalny zmienił uwa-
runkowania prywatnych i publicznych strate-
gii odnowy i rewitalizacji.

Sieć tematyczna Bring Up będzie współ-
pracować nad wdrożeniem lokalnych planów
działania w dziedzinie przyspieszonej rewitali-
zacji nieużytków:

■ poprzez wsparcie ryzyka inwestycyjne-
go dla inwestorów prywatnych

■ przez integrację funduszy publicznych
i EFRR w partnerstwach publiczno-prywatnych

■ poprzez tworzenie struktur odnawiają-
cych ofertę terenów niemogących podlegać
prawom rynku

Polski partner: Sosnowiec

Common Sense
Common Sense jest innowacyjną euro-

pejską platformą Władz Zarządzających
i Miast, które wspólnie chcą tworzyć nowe
możliwości dla miast, poczynając od ich
własnych obowiązków. Poprzez wzmocnie-
nie współpracy Władze Zarządzające i Mia-
sta planują stymulować wysiłki i efektyw-
ność zasobów europejskich w miastach,
aby lepiej wdrażać zintegrowany i zrówno-
ważony rozwój miejski.

Obecnie wszystkie miasta europejskie do-
świadczają skutków kryzysu ekonomicznego

i finansowego. Co więcej, wpływ zmian klima-
tu staje się coraz ważniejszy dla rozwoju miej-
skiego. Rozwiązania obecnych problemów
mogą być wypracowane wyłącznie poprzez
bliską rzeczywistą współpracę pomiędzy rzą-
dami na wszystkich poziomach, bazując na
zintegrowanej i trwałej polityce miejskiej.

Przez globalny kryzys ekonomiczny spo-
łeczność europejska stoi w obliczu sporego
zadania. Na szali położona jest stabilność za-
trudnienia, trudności w firmach, a szczególnie
widoczny jest wpływ kryzysu w dzielnicach
zdegradowanych. Aby odbudować gospodar-
kę w perspektywie krótkoterminowej, po-
trzebne jest zintegrowane podejście idące
w parze z innymi metodami stymulacji ekono-
mii. Bardzo istotne jest zagwarantowanie
spójności społecznej w momentach zapaści
poprzez stymulowanie przedsiębiorczości
i odporności na wahania rynku w dzielnicach.
W tym celu konieczna jest eliminacja nierów-
ności w dostępie do edukacji oraz przeciw-
działanie napięciom społecznym i kulturo-
wym. Poprzez podnoszenie świadomości
działań wolontariackich i uczestnictwa miesz-
kańców w życiu dzielnicy nie tylko wprowa-
dzamy inną jakość życia do dzielnic, ale rów-
nież podnosimy poczucie bezpieczeństwa. Te
działania wymagają dużych nakładów i wy-
magają efektywnej kooperacji na poziomie
europejskim.

Polski partner: Samorząd Województwa
Wielkopolskiego

Active Travel Network
Rozwiązywanie problemów transporto-

wych poprzez promocję chodzenia pieszo
i jazdy rowerem w małych i średnich mia-
stach.

Celem projektu jest rozwiązywanie proble-
mów transportowych powodowanych użytko-
waniem samochodów przez jedną osobę (kie-
rowcę) w miastach małych i średniej wielkości
poprzez motywowanie do chodzenia pie-
szo/jeżdżenia na rowerze (NMT). W świetle

kryzysu ekonomicznego i ciągle rosnących cen
paliw NMT jest sensowną alternatywą dla sa-
mochodów przy krótkich dystansach w mia-
stach. Dodatkowo projekt przyczynia się do
zmniejszenia wykorzystania paliw kopalnych
i wydzielania CO2. Profesjonalna kampania
społeczna skierowana do decydentów, pod-
miotów lokalnych i mieszkańców będzie wdro-
żona przez określony czas. Wzrost NMT w mia-
stach powinien również przyczynić się do po-
prawy stanu zdrowia mieszkańców. Lokalna
gospodarka, w szczególności sklepy w cen-
trach miast, mogą skorzystać z większej liczby
spacerujących i rowerzystów jako klientów. 

Główne punkty projektu:
Zarówno chodzenie pieszo, jak i jeżdżenie

na rowerze są środkami transportu, które wy-
korzystuje lub może wykorzystywać większość
ludzi. Są darmowe, nie zanieczyszczają śro-
dowiska, efektywnie wykorzystują przestrzeń
i nie wykorzystują żadnych paliw kopalnych.
Obecna sytuacja w miastach charakteryzuje
się korkami ulicznymi, hałasem i zanieczysz-
czeniem powietrza, którego stężenia często
przekraczają normy europejskie. Nasz projekt
chce przyczynić się do zmiany zwyczajów
transportowych. Zaplanowane w projekcie
działania są zaplanowane w bezpośrednim
powiązaniu z „Planem działania poprawy
efektywności energetycznej UE”. 

(AN)

ZAPROSZENIE
Partnerzy Krajowego Punktu Kontakto-

wego URBACT II zapraszają na konferencję
„Zintegrowane zarządzanie obszarami
metropolitalnymi”, która odbędzie się
w dniach 18–19 maja 2010. Pierwszy dzień
konferencji zaplanowano w Kielcach, drugi
– w Częstochowie. Oba miasta są partnera-
mi projektu CityRegion.Net. Szczegółowy
program konferencji dostępny jest na stro-
nie www.urbact.pl 
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Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT II

Polskie samorządy w działaniu
W styczniu bieżącego roku 16 nowych projektów
URBACT zostało zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący Programu. Dziś przedstawiamy
opisy trzech projektów URBACT II, które realizo-
wane są z udziałem polskich partnerów. Connecting cities

Building successes

URB
ACT



U czestników spotkania powitali
Tadeusz Krzakowski, prezy-
dent Legnicy, przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Związku Miast Pol-
skich oraz Tobias Kogge, zastępca bur-
mistrza Halle. Wybór Krzyżowej i Gło-
gowa na miejsca spotkania nie był
przypadkowy. Krzyżowa to miejsce
szczególne w historii relacji polsko-nie-
mieckich: w czasie II wojny światowej
w majątku rodowym hrabiów von Molt-
ke działał Krąg z Krzyżowej, skupiają-
cy członków ruchu oporu przeciwko
reżimowi hitlerowskiemu. 12 listopada
1989 r. w tym miejscu odbyło się histo-
ryczne spotkanie premiera Tadeusza
Mazowieckiego z kanclerzem Niemiec
Helmutem Kohlem i została odprawio-
na Msza Pojednania. Obecnie w daw-
nym majątku mieści się Fundacja
Krzyżowa dla Porozumienia Europej-
skiego. W Głogowie z kolei zobaczyć
możemy odbudowane dzięki współ-
pracy polsko-niemieckiej fragmenty
miasta. 

Wśród zaproszonych gości byli
dr Zbigniew Zaręba, radca-minister
w ambasadzie RP w Berlinie oraz
Bernhard Brasack, konsul generalny
RFN we Wrocławiu. Dyplomaci mówi-
li o stosunkach polsko-niemieckich
przed i po roku 1989. W swoich wystą-
pieniach przypomnieli historię stosun-
ków polsko-niemieckich, po II wojnie
światowej. – Nigdy w historii Polacy

i Niemcy nie byli tak od siebie oddaleni

– powiedział dr Zaręba, podkreślając
skalę zmian we wzajemnych relacjach,
które musiały dokonać się po za-
kończeniu wojny i wskazując kolejne
kamienie milowe. Podsumowując tę

wspólną drogę, konsul Brasack powie-
dział – Wspólne wspominanie w roku

2009, zarówno radosnych, jak i smut-

nych wydarzeń, stało się podwaliną dla

wspólnej europejskiej kultury pamięci.

Obecnie nasza uwaga skupia się na łą-

czących nas, skierowanych ku przyszło-

ści tematach.
Historię Fundacji Krzyżowa dla Po-

rozumienia Europejskiego przedstawi-
li Dyrektorzy Zarządzający Anna Ma-
rie Franke i Rafał Borkowski. Krzyżo-
wa to miejsce spotkań i dialogu, gdzie
pracuje się na rzecz porozumienia eu-
ropejskiego, wzajemnego poszanowa-
nia narodów, społeczności i jednostek.
W krótkiej prezentacji dyrektorzy pod-
kreślali m.in., że wobec przemian, któ-
re dokonały się w naszych krajach, je-
steśmy niejako zobowiązani do przeka-
zywania dobrych praktyk dalej, na
wschód, na Ukrainę i Białoruś. Taki
projekt realizuje obecnie także Funda-
cja Krzyżowa. 

Ideą seminarium Pamiętając, razem

patrzeć w przyszłość było pokazanie, że
proces przemian relacji polsko-nie-
mieckich nie zatrzymuje się na pozio-
mie traktatów i rozmów dyplomatycz-
nych, ale odzwierciedla się w relacjach
między lokalnymi społecznościami, we
współpracy gmin partnerskich. Przy-
kłady projektów, w realizacji których
pochylano się nad wspólną historią,
wspominając pogmatwane losy pol-
skich i niemieckich rodzin przedstawili
reprezentanci Jarocina. Robert Kaź-
mierczak, zastępca burmistrza i Ma-
riusz Kaźmierczak, wiceprezes Stowa-
rzyszenia Jarocin-Schlüchtern omówili
dwa przedsięwzięcia – publikację „Kro-

nika przyjaźni” oraz stworzony przez
młodzież z miast partnerskich film:
„Kto to jest Niemiec? Kto to jest Po-
lak?”. Trzecim projektem były warszta-
ty teatralne „Historia sprzed lat, ludzie
jak my”. Dwadzieścia lat współpracy
Dzierżoniowa i Bischofsheim, wskazu-
jąc na kolejne przełamywane bariery
i stereotypy, opowiedział Henryk Sio-
dlaczek, prezes Towarzystwa Miast
Partnerskich w Dzierżoniowie. Uczest-
nicy mogli także obejrzeć imponujące
kroniki partnerstwa obu miast.

Gospodarzem drugiego dnia se-
minarium był Głogów. Gości powitał
prezydent miasta, Jan Kazimierz Zu-
bowski. Rolę samorządów lokalnych
w kształtowaniu stosunków polsko-nie-
mieckich przedstawili współprzewodni-
czący Polsko-Niemieckiej Grupy Robo-
czej Janusz Marszałek i Tobias Kogge.
Podkreślali oni imponującą liczbę part-
nerstw polsko-niemieckich (ponad
1000), ale także bardzo szeroką tematy-
kę wspólnych przedsięwzięć. Liczne
przykłady współpracy Polic z niemiecki-
mi partnerami oraz działania Eurore-
gionu Pomerania zaprezentował Wła-
dysław Diakun, burmistrz Polic. – Niem-

cy i Polacy z obszarów przygranicznych

są dziś przyjaciółmi, krewnymi, kolega-

mi z pracy, tworzą nawet nowe rodziny.

Nie mogę sobie wyobrazić dzisiejszych

Polic bez współpracy polsko-niemieckiej

– powiedział w podsumowaniu. 
Poseł do Parlamentu Europejskiego,

Piotr Borys wskazywał na rosnące zna-
czenie sieciowej współpracy miast
w Unii Europejskiej. Widać to szczegól-
nie wyraźnie w dokumentach Komisji
Europejskiej, otwierających debatę nad
przyszłym budżetem UE w kolejnej per-
spektywie finansowej 2014–2020, a tak-
że propozycjach zmian w polityce spój-
ności UE.

Podczas spotkania prezentowano
wspólne polsko-niemieckie projekty, re-
alizowane przez organizacje pozarzą-
dowe. Szereg imprez kulturalnych
o charakterze polsko-niemieckim reali-
zuje Regionalne Centrum Kultury
w Kołobrzegu. Z kolei Cechy Rzemieśl-
nicze z powiatów Wodzisław Śląski
i Recklinghausen prowadzą wspólnie
projekt „Integracja poprzez wymianę”,
którego celem jest zwiększenie możli-
wości zatrudnienia poprzez wymianę
międzynarodową. Szeroką gamę
wspólnych przedsięwzięć realizują po-
wiaty Dahme-Spreewald i wolsztyński. 
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Polsko-niemieckie seminarium

Pamiętając, razem 
patrzeć w przyszłość
Aktywność organizacji pozarządowych oraz młodzieży we współpracy
polsko-niemieckiej była przedmiotem kolejnego spotkania samorzą-
dowców z obu krajów. Seminarium odbyło się w Krzyżowej i Głogo-
wie, 18 i 19 marca 2010 r. pod hasłem Pamiętając, razem patrzeć
w przyszłość.
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W relacjach polsko-niemieckich ak-
tywnie uczestniczy także najmłodsze
pokolenie. 9 lat współpracy szkół z Ko-
zienic i Gollheim to 9 zrealizowanych
projektów tematycznych. Rozpoczęto
od „poznajmy nasze szkoły i miasta”,
poprzez prezentacje regionów, obycza-
jów, kultury, po tematy europejskie.
W szczególnym projekcie „Dni pokoju
Anne Frank” uczestniczy młodzież ze
Śremu, wspólnie z partnerami z nie-
mieckiego Bergen. Z kolei w przygra-
nicznych Słubicach i Frankfurcie nad
Odrą realizowany jest polsko-niemiec-
ki projekt edukacyjny LATARNIA.

Współpraca polsko-niemiecka to
także wspólne budowanie, i to w do-
słownym znaczeniu. Odbudowa gło-
gowskiego Ratusza, Kolegiaty pw. Naj-
świętszej Marii Panny czy remont Mu-
zeum Archeologiczno-Historycznego
w Głogowie możliwe były dzięki ogrom-
nemu, często osobistemu zaangażowa-
niu ludzi z obu krajów. Głogowskie re-
alizacje są świadectwem tego, jak wiele
zależy od zaangażowania ludzi i ich
przekonania, że wspólnie można doko-
nać rzeczy z pozoru niemożliwych.

ALICJA STACHOWIAK

Polsko-Niemiecka Grupa Robocza

Wspólne projekty

S trona niemiecka przedstawiła zmiany
organizacyjne, które dokonane zostały
w Sekcji Niemieckiej CEMR. Po restruk-

turyzacji wszystkie trzy organizacje tworzące
Sekcję Niemiecką – Deutscher Städtebund
(Niemiecki Związek Miast), Deutscher Land-
kreistag (Niemiecki Związek Powiatów)
i Deutscher Städte- und Gemeindebund (Nie-
miecki Związek Miast i Gmin) – będą uczestni-
czyć w koordynowaniu prac Sekcji Niemiec-
kiej. Przesłanką do dokonania zmian była
między innymi chęć połączenia i tym samym
wzmocnienia działań trzech organizacji naro-
dowych w obszarze aktywności europejskiej
i międzynarodowej. Nowym partnerem w kon-
taktach roboczych dla strony polskiej jest ak-
tualnie Biuro Niemieckiego Związku Powia-
tów, które przejęło administrowanie pracy
Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej. 

Prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek,
polski współprzewodniczący Grupy, a jedno-
cześnie przewodniczący Grupy ds. Współpra-
cy Partnerskiej CEMR, przedstawił krótko
wnioski ze spotkania koordynatorów współ-
pracy partnerskiej CEMR oraz seminarium
Współpraca partnerska i pojednanie, które

odbyły się w październiku 2009 r. w Oświęci-
miu. Podczas spotkania omówiono także
efekty projektu Współpraca partnerska sa-
morządów – środki wsparcia zrealizowanego
w 2009 roku przez ZMP. Jednym z nich są uak-
tualnione bazy danych o kontaktach partner-
skich prowadzonych przez polskie samorządy,
w tym z niemieckimi partnerami. Nowe dane
wskazują na istnienie 1021 polsko-niemiec-
kich par samorządowych. 

Posiedzenie Grupy poprzedzało polsko-
-niemieckie seminarium Pamiętając, razem
patrzeć w przyszłość (piszemy o nim obok).
Przygotowując seminarium zapytano – w for-
mie krótkiej ankiety – polskie i niemieckie sa-
morządy o aktywność organizacji pozarządo-
wych oraz młodzieży w obszarze współpracy
dwustronnej. W odpowiedzi nadesłano opisy
63 projektów. Ich tematyka jest bardzo szero-
ka od typowej wymiany między szkołami, przez
wspólne projekty problemowe, np. z obszaru
ochrony środowiska, współpracę seniorów,
szachistów czy też spotkania wielonarodowe. 

Kolejne spotkanie Polsko-Niemieckiej
Grupy Roboczej zaplanowano na jesień.

(STA)

P odczas Sesji wybrano nowego Sekreta-
rza Generalnego Kongresu. Został nim
Andreas Kiefer, sprawujący dotychczas

funkcję Dyrektora Departamentu ds. Europej-
skich Landu Salzburg. Kontrkandydatami Au-
striaka byli Antonella Cagnolati z Włoch oraz
Leo Platvoet z Holandii. Kiefer został wybrany
w pierwszej turze, zdobywając większość gło-
sów. Będzie pełnić swoją funkcję przez pięć lat. 

Tematyka spotkania dotyczyła głównie zmian
klimatu, władz lokalnych i praw człowieka,
współpracy Północ-Południe, równości w życiu

politycznym. Jednym ze sprawozdawców był
Adam Banaszak, radny Sejmiku Woj. Kujawsko-
-Pomorskiego, który przestawił opinię na temat
transportu regionalnego jako czynnika zrówno-
ważonego rozwoju i spójności terytorialnej. 

Na specjalnej konferencji prasowej zainau-
gurowano też kolejną edycję Europejskiego Ty-
godnia Demokracji Lokalnej (ETDL). Temat
przewodni w 2010 r. to „zmiany klimatu i zrów-
noważone miasta i gminy”. ETDL to coroczne
europejskie wydarzenie z odbywającymi się
jednocześnie imprezami na szczeblach krajo-

wych i lokalnych. Ma na celu włączenie władz
lokalnych i mieszkańców w szerzenie i pogłę-
bianie wiedzy na temat demokracji lokalnej
oraz promowanie idei demokratycznego
udziału obywateli w życiu społeczności lokal-
nych. Większość inicjatyw odbywa się w tygo-
dniu uwzględniającym datę 15 października,
co ma znaczenie symboliczne (dzień powsta-
nia Europejskiej Karty Samorządu Terytorial-
nego). W tym szczególnym tygodniu samorzą-
dy organizują dni otwarte w urzędach, kampa-
nie informacyjne, ulotki i materiały, specjalne
dodatki do lokalnej prasy, debaty publiczne,
wykłady, wydarzenia dla młodzieży i osób star-
szych, konferencje, obrady młodzieżowych rad
miast, debaty międzypokoleniowe.

Więcej informacji o Sesji na www.coe.int/
congress

Informacje o ETDL na http://www.coe.int
/t/congress/demoweek/

KATARZYNA PACZYŃSKA

Kolejne posiedzenie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej, która od prawie
15 lat koordynuje współpracę między Związkiem Miast Polskich i Sekcją
Niemiecką Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), odbyło się 18 marca
br., w Krzyżowej.

Projekt wspierany przez Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej

Sesja Plenarna CLRAE

O równości i klimacie
W dniach od 17 do 19 marca br. w Strasburgu odbyła się 18 Sesja Plenar-
na Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). 
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P ierwsza wzmianka o Ostrzeszowie po-
chodzi z 1283 r. z Kodeksu Dyploma-
tycznego Wielkopolski, na mocy które-

go książę Przemysław II poddał Ostrzeszów
oraz inne miasta ziemi kaliskiej pod jurysdyk-
cję Kalisza. Ostrzeszów był w tym czasie mia-

stem królewskim na szlaku handlowym Wro-
cław–Kalisz–Toruń. Prawa miejskie otrzymał
między rokiem 1244 a 1279 – dokładna data
nie jest znana. Już w XIV w., za panowania kró-
la Kazimierza Wielkiego, wzniesiono tu zamek
obronny i otoczono miasto murami. 

Zamek kazimierzowski

Wybudowany na sztucznie usypanym
wzniesieniu zamek był siedzibą starosty ostrze-
szowskiego. Został zburzony w czasie najazdu
szwedzkiego. Pomimo że częściowo go odbu-
dowano i do końca XVIII w. był siedzibą sądu,
nigdy już nie wrócił do dawnej świetności. Do
dziś zachowała się pięciokondygnacyjna basz-
ta strażnicza, która jest odrestaurowana i za-
adaptowana na cele muzealne oraz wystawo-
we. Jest ona również punktem widokowym,
z którego podziwiać można panoramę miasta. 

Najstarszym ostrzeszowskim zabytkiem jest
kościół farny pw. Najświętszej Maryi Panny
Wniebowziętej. Drewniana świątynia została
ufundowana już w XIII w., zaraz po założeniu
miasta. Obecne prezbiterium wzniesiono w sty-
lu późnogotyckim około 1337 r. W czasie prac
konserwatorskich odsłonięto fragmenty poli-
chromii z sześciu różnych okresów, w tym naj-

750 lat Ostrzeszowa

Królewskie miasto 
Niespełna piętnastotysięczny Ostrzeszów to miasto położone na połu-
dniu województwa wielkopolskiego, na Wzgórzach Ostrzeszowskich.
Jest siedzibą powiatu i gminy. W latach 1975–1998 miasto administra-
cyjnie należało do województwa kaliskiego.

MIASTA JUBILEUSZOWE

Legenda o początkach 
Choć językoznawcy wywodzą nazwę „Ostrzeszów” od nazwiska Ostrzesz, mieszkańcy powta-
rzają legendę, która mówi, że za panowania pierwszych Piastów miejscowy karczmarz ostrzegł
przejeżdżającego tędy księcia przed rozbójnikami. Wdzięczny książę, który – dzięki ostrzeże-
niu – pokonał zbójców, na pamiątkę wybudował w tym miejscu gród o nazwie Ostrzeżów, zaś
skarby odebrane rozbójnikom przeznaczył na budowę kościoła.

■ Cały rok odbywają się różnego rodzaju im-

prezy związane z jubileuszem – jakie są naj-

ważniejsze z zaplanowanych atrakcji?

– Program uroczystości i imprez został
opracowany przez Komitet Organizacyjny Ob-
chodów 750-lecia Ostrzeszowa. Dla miesz-
kańców gminy i turystów najatrakcyjniejszy
będzie udział w imprezach odbywających się
cyklicznie, tj. Dniach Ziemi Ostrzeszowskiej
oraz w Festiwalu Pasztetników i Produktów
z Gęsi. Zaplanowaliśmy też atrakcyjne koncer-
ty – podczas Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, które
odbędą się w dniach 18–20 czerwca, wystą-
pią zespoły Budka Suflera i Kombi, odbędą
się turnieje rycerskie. W trakcie wrześniowego
Festiwalu mającego już międzynarodowy cha-
rakter odbędą się konkursy na wyroby mięsne
i koncerty.

W kwietniu 2010 r. podczas Crossu
Ostrzeszowskiego wydaliśmy okolicznościo-
wą monetę, którą jest dukat miejski

„6 Baszt”. Dla filatelistów przygotowaliśmy
kartki i znaczki pocztowe, a także zorganizuje-
my wystawę filatelistyczną. Zapraszam także
na uroczyste otwarcie krytej pływalni we wrze-
śniu 2010 r. oraz do śledzenia strony interne-
towej www.ostrzeszow.pl, na której zamieści-
liśmy harmonogram imprez.
■ Jest Pan burmistrzem Ostrzeszowa już

czwartą kadencję. Proszę opowiedzieć, co

przez ten czas udało się zrobić.

– W spadku po socjalizmie otrzymaliśmy
zaniedbaną infrastrukturę techniczną i spo-
łeczną. Wraz z radnymi w kolejnych kaden-
cjach rad miejskich decydowaliśmy o kolej-
nych inwestycjach. Wykonaliśmy instalacje
wodociągowe we wszystkich wsiach sołec-
kich, instalacje telefoniczne. Utwardziliśmy
kilometry nawierzchni dróg w mieście i gmi-
nie, zbudowaliśmy chodniki i place parkingo-
we. Hala sportowa, trzy sale gimnastyczne
przy szkołach wiejskich oraz budowa dwóch

szkół to inwestycje dla oświaty. Wyremonto-
waliśmy kino-teatr, bibliotekę, ratusz, basen
kąpielowy, a na bieżni stadionu położyliśmy
tartan. Oczyszczalnia ścieków, stacja uzdat-
niania wody i magistrale cieplne były z kolei
inwestycjami dla środowiska.

Ważna jest także zmiana mentalności
ostrzeszowian, którzy uwierzyli, że razem mo-
gą więcej osiągnąć. Powstał i utrwalił się sys-
tem partii i komitetów wyborczych pozwalają-
cy wprowadzić aktywnych działaczy do Rady
Miejskiej, chociaż, moim zdaniem, dla miast
takich jak Ostrzeszów najlepszym systemem
wyborczym byłby system jednomandatowy.

Zmiana mentalności mieszkańców

Razem możemy więcej
Rozmowa z burmistrzem Ostrzeszowa, dr. inż. Stanisławem Wabnicem
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starsze fragmenty średniowiecznych fresków
z końca XIV w., zachowane w prezbiterium. Tu
elementy konstrukcyjne na cegłach podkreśla-
no czerwoną farbą z białymi spoinami, a u na-
sady żeber zamiast wsporników namalowano
czerwone, stylizowane maszkarony.

Słynący z biegów
Od 1965 r. organizowane są Crossy Ostrze-

szowskie, czyli cykl biegów przełajowych dla

dzieci, młodzieży i dorosłych – od 1984 r. pod
patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
W ramach Crossów Ostrzeszowskich organizo-
wane są Mistrzostwa Polski w Biegach Przeła-
jowych. W 2008 r. równolegle z Crossem zosta-
ły zorganizowane „Mistrzostwa Świata Organi-
zacji INAS-FID osób z umysłowym niedorozwo-
jem w biegach przełajowych”.

Ostrzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w 2003 r. został wyróżniony jako Najlepszy

Obiekt Turystyki Aktywnej w województwie
wielkopolskim. W jego skład wchodzi kem-
ping, otwarty basen, stadion lekkoatletyczny
oraz boiska. W tym roku otwarta zostanie kry-
ta pływalnia.

Przyjaźń z Norwegami
Muzeum regionalne w Ostrzeszowie, które

mieści się w ratuszu, może pochwalić się cenny-
mi eksponatami. Prezentowane są tu akwarele,
pastele, oleje i drzeworyty Antoniego Serbeń-
skiego, absolwenta krakowskiej ASP, który
utrwalał niepowtarzalny urok małych miaste-
czek południowej Wielkopolski. Są też doku-
menty, fotografie, odznaczenia i sztandary z cza-
sów powstania wielkopolskiego, a także wydaw-
nictwa z tego okresu. Jest wreszcie zbiór doku-
mentów i fotografii z II wojny światowej, kiedy to
Niemcy zrobili w Ostrzeszowie obozy jenieckie
– najpierw stalag XXI A, później oflag XXI C, w któ-
rych więziono jeńców alianckich, wśród nich po-
nad 1100 oficerów norweskich. Syn jednego
z jeńców, Eyvind Grundt, dziennikarz i pracownik
Norweskiego Czerwonego Krzyża, założył Norwe-
skie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. Dzięki te-
mu od 1985 r. zbiory systematycznie wzbogaca-
ne są w pamiątki po norweskich żołnierzach,
którzy byli więzieni w Ostrzeszowie. ■

Radni oraz przedstawiciele licznych organiza-
cji pozarządowych dwukrotnie uczestniczyli
w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Ostrzeszów, z której w późniejszych latach
z przyjemnością wykreślaliśmy zrealizowane
zadania. Strategia była i jest podstawowym
dokumentem, który pomaga nam w tworzeniu
kolejnych budżetów.

Rada Miejska I kadencji uchwaliła także
dokument będący podstawą dalszego rozwo-
ju gminy – Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Plan ten był kilkakrotnie ak-
tualizowany.

Kontynuujemy współpracę partnerską
z Stuhr (w ubiegłym roku w niemieckiej gminie
jeden z placów otrzymał nazwę „Plac Ostrze-
szów”), a w tym roku nawiążemy kontakty
z gminą francuską.

Ważną rolę spełniają liczne stowarzysze-
nia, które przyczyniają się do rozwoju nie tyl-
ko gminy, ale także naszego powiatu. Pozwo-
lę sobie wymienić, a tym samym wyróżnić
dwa z nich. Stowarzyszenie Ostrzeszowskie
Centrum Przedsiębiorczości powstało 15 lat
temu i przyczyniło się do pozyskania około
1,5 mln zł dotacji na remont budynku Inku-
batora Przedsiębiorczości oraz około 3 mln zł
do Funduszy Pożyczkowych, dzięki którym
przedsiębiorcy utworzyli ponad 400 nowych
miejsc pracy. Zaś Stowarzyszenie Ostrze-

szowska Lokalna Grupa Działania powstało
5 lat temu i już może poszczycić się sukcesa-
mi. W początkowym okresie organizowało
liczne szkolenia dla rolników i przedsiębior-
ców, wydało wiele wydawnictw promocyj-
nych. W latach 2009–2013 zorganizują na-
bory wniosków o dotacje z UE o łącznej war-
tości ponad 7 mln zł.
■ Pozyskujecie spore środki zewnętrzne na

inwestycje w mieście. Jakie są plany inwesty-

cyjne na najbliższy czas?

– Od 1994 r. staramy się o dofinansowa-
nie inwestycji z funduszy unijnych. Dotych-
czas pozyskaliśmy 11 175 648 zł. Kolejne
wnioski na kilka milionów złotych uzyskały po-
zytywne oceny wstępne i są w trakcie opraco-
wywania. Tylko w ubiegłym roku gmina i spół-
ki komunalne pozyskały dotację o łącznej
wartości 5,7 mln zł. 

Widoczne są także efekty starań o pozyska-
nie środków z innych źródeł. W 2009 r. otrzy-
maliśmy dotację z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL), a w po-
przednich latach z Banku Światowego i z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2010 oddamy do użytku inwestycję
o wartości około 20 mln zł. Jest to kryta pły-
walnia, której budowę planowano od dawna.
Inwestycję tę dofinansowano w kwocie
2 mln zł ze środków Ministerstwa Sportu.

Duży nacisk kładziemy na budowę dróg
i ulic, złożymy więc kolejne wnioski o dofinan-
sowanie inwestycji drogowych do NPPDL
i Urzędu Marszałkowskiego.

Rozważamy także budowę sieci szeroko-
pasmowego Internetu oraz monitoringu
miasta.
■ Na terenie Ostrzeszowa istnieje Podstrefa

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

– czy udaje się Wam przyciągać inwestorów?

– Nasza Podstrefa została włączona do
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w 2007 r. Dwukrotnie organizowaliśmy spo-
tkania z przedsiębiorcami, w trakcie których
pracownicy ŁSSE i UMiG wyjaśniali korzyści,
jakie może uzyskać przedsiębiorca, prowa-
dząc działalność w strefie ekonomicznej. Po
tych spotkaniach prezesi lokalnych firm po-
dejmowali decyzje o budowie nowych zakła-
dów w Podstrefie Ostrzeszów. W dwóch no-
wych zakładach powstanie około 120 miejsc
pracy. Mamy jeszcze do sprzedaży prawie
3,7 ha uzbrojonych gruntów w strefie ekono-
micznej. Zapraszam przedsiębiorców do za-
poznania się z ofertą inwestycyjną umiesz-
czoną na naszej stronie internetowej.
■ Dziękuję za rozmowę.

Materiały o Ostrzeszowie przygotowała 
HANNA HENDRYSIAK

Widok na oczyszczalnię ścieków i panoramę Ostrzeszowa. Fot. Archiwum UM



Wkładka „Samorząd Miejski” – stały dodatek do „Gazety Samorządu i Administracji”. 
Wydawca – Związek Miast Polskich; ul. Robocza 46 a, 61-517 Poznań. Wkładkę redaguje zespół 
w składzie: Ewa Parchimowicz – red. nacz., Joanna Proniewicz, Hanna Hendrysiak. 
Adres redakcji: ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań, tel. 0-61 63 350 54, fax 0-61 63 350 60, 
www.miasta-polskie.pl/sm.html, e-mail: redakcja@zmp.poznan.pl.
Druk: Pracownia Wydawniczo-Poligraficzna TED

Europa dla obywateli
Kolejny termin składania wniosków do programu Europa dla Obywateli, Działanie 1, Poddziałanie 1.1. spotkania mieszkań-

ców miast partnerskich upływa 1 czerwca br. (dotyczy imprez odbywających się w okresie pomiędzy 1 września br. a 30 czerw-
ca 2011 roku). 

Więcej informacji o programie na www.twinning.pl lub www.miastablizniacze.pl

Związek Miast Polskich
Samorządowe Obserwatorium Kultury

oraz Urzędy Miast Sochaczewa i Grodziska Mazowieckiego
pod patronatem

Marszałka Województwa Mazowieckiego

II Samorządowe Forum Kultury
Kultura jako czynnik rozwoju miast

PROGRAM WSTĘPNY

Sochaczew, 13–14 maja 2010 
Grodzisk Mazowiecki, 29 października 2010

Czwartek, 13 maja, Sochaczew (Miejski Ośrodek Kultury, ul. Chopina 101)
12:00 rejestracja, lunch

13:00 Inauguracja Forum
13:30 – 16:30 Marki i produkty lokalne oraz regionalne

Chopin Mazowiecki – kształtowanie marki regionalnej
Marki lokalne – Cieszyn, Jarocin, Jarosław, Sochaczew, Turek
Lokalny potencjał kulturalny jako czynnik promocji miasta – Barlinek, Zamość
Znaczenie sektora kultury dla budowania wizerunku miast
Przemysły kulturalne – przemysły kreatywne – SOK

17:00 Przejazd autokarami do Żelazowej Woli i Brochowa

17:30 Koncert fortepianowy w Żelazowej Woli

18:30 Koncert chóru w Kościele w Brochowie

20:00 Kolacja – Hotel Chopin w Sochaczewie
Piątek, 14 maja, Sochaczew (Miejski Ośrodek Kultury, ul. Chopina 101)

9:00 Strategie rozwoju kultury – dobre praktyki
Kultura jako misja strategii rozwoju miasta – dr. Monika Smoleń, Wiceminister Kultury
Kultura jako priorytet rozwoju samorządów – Katowice, Kępno, Koszalin, Sosnowiec, Toruń
Rola kultury w wewnętrznej integracji społeczności miast – Warszawa 
Monitorowanie kultury w programie SAS – prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek
Zasoby, potencjały, deficyty kulturalne miast – ZMP/SOK
Programy: Biblioteka +, Dom Kultury + oraz Program Rozwoju Bibliotek

13:00 lunch

Gościem Honorowym Forum będzie Prof. Jacek Weiss, wiceminister kultury 1997–2000
Prelegentami będą badacze i praktycy z kilkunastu ośrodków w Polsce.

Piątek, 29 października 2010, Grodzisk Mazowiecki (Centrum Kultury)
Podsumowanie Roku Chopinowskiego w miastach

Jazzowe Zaduszki Chopinowskie


