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W NUMERZE
ZE ZWIĄZKU
IV O ustanowienie 19 marca Dniem
Rzeczpospolitej Obywatelskiej zaapelowali w „Deklaracji Bydgoskiej” burmistrzowie i prezydenci miast, którzy
wzięli udział w konferencji „RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA – ku odpowiedzialnej wolności”, zorganizowanej 17 marca br. w Bydgoszczy
w ramach obchodów 27. rocznicy
„Bydgoskiego Marca”.
VI W trzecią rocznicę śmierci Jana
Pawła II w Krakowie odbyło się VI
Spotkanie Miast i Gmin Papieskich.
Jego tematyka poświęcona była problemom rodziny. Spotkanie zorganizowali: ZMP oraz Centrum Jana Pawła II i Fundacja Pro Publico Bono.
VII Zakończyły się prace nad trwającym od wiosny ubiegłego roku projektem „Budowa systemu zbierania
i analizy edukacyjnych danych statystycznych”. Podsumowująca projekt
konferencja odbyła się 26 marca br.
w Warszawie.

KRONIKA KRAJOWA
X Chociaż jak dotąd żaden polski
samorząd nie przyjął Europejskiej Karty równości kobiet i mężczyzn w życiu
lokalnym, są miasta, które w codziennych działaniach promują równy
udział wszystkich mieszkańców w życiu
lokalnym. Miastem takim jest Giżycko.

KRONIKA ZAGRANICZNA
XI W Krakowie i Sandomierzu
2 i 3 kwietnia br. na swym kolejnym
posiedzeniu spotkali się członkowie
Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej.
XII Polska delegacja złożona z ponad 80 osób, w tym z 40 przedstawicieli z miast członkowskich ZMP,
uczestniczyła w dniach 9–12 marca br.
w Międzynarodowej Konferencji
Miast Bliźniaczych i Organizacji Samorządowych zorganizowanej przez
Związek Władz Lokalnych Izraela
(ULAI) z okazji 60-lecia państwa
Izrael oraz 70-lecia ULAI.

MIASTA JUBILEUSZOWE
XIV „Przyszłość z tradycjami” – to
motto charakteryzujące Będzin – blisko 60-tysięczne śląskie miasto położone w Zagłębiu Dąbrowskim. W tym
roku Będzin obchodzi 650-lecie nadania praw miejskich.
Na okładce: Ratusz i Starówka w Sandomierzu. W mieście tym obradował
Zarząd ZMP (piszemy obok), a także
Polsko-Niemiecka Grupa Robocza
(relacja na str. XI). Fot. J. Proniewicz

II

Zarząd ZMP w Sandomierzu

Przeciwko odbieraniu
kompetencji
Członkowie Zarządu ZMP podczas odbytego 4 kwietnia br. posiedzenia w Sandomierzu dyskutowali nad wstępną wersją projektu rządowego ustawy o pracownikach samorządowych. Opinia na temat tego dokumentu była zdecydowanie negatywna.

M

imo że w projekcie uwzględniono niektóre sugestie od dawna artykułowane
przez miasta, to jednak wiele zasadniczych zapisów stanowi regres wobec istniejących
uregulowań.

Ustawa przeregulowana
Przedstawiony projekt zawiera wiele niekonsekwencji, nieścisłości i błędów. Zdaniem Zarządu,
lepiej byłoby przeprowadzić kolejną nowelizację
tej ustawy, niż wdrażać cały projekt, który zawiera
tyle niesprawdzonych i kontrowersyjnych rozwiązań. Szczególne zastrzeżenia dotyczyły pracowników mianowanych, którzy zgodnie z projektem
mogą ubiegać się o ten przywilej już po 3 latach
pracy na stanowisku urzędniczym. Nie tylko te trzy
lata wzbudziły zdziwienie; wielu samorządowców
uważa, że powinno być to co najmniej 15 lat.
– Oceniać umiejętności i kompetencje pracownika mianowanego trzeba częściej niż co 10 lat –
krytykowano zapisy artykułu 18. – Dobry urzędnik
nie boi się zwolnienia i nie potrzebuje mianowania
– przekonywał Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Zamysł projektodawców, aby
dzięki mianowaniu pracowników utrzymać ciągłość zatrudnienia w urzędach i uniemożliwić
„czystki” po wyborach, nie ma potwierdzenia w realiach, ponieważ wymiana kadry urzędniczej po
zmianie ekipy rządzącej w mieście jest w praktyce
niewielka. – Mianowanie to nie jest droga do tworzenia służby cywilnej – zwracał uwagę Tadeusz
Wrona, wiceprezes Związku Miast Polskich, prezydent Częstochowy. – Nie zgadzamy się na odbieranie nam kompetencji.
Wątpliwości dotyczą też pozycji sekretarza
(dziwny zapis dotyczący apolityczności; realizacja
polityki personalnej może powodować konflikt
z burmistrzem itp.) czy nowej formy zatrudniania
zastępcy burmistrza, która uniemożliwia wypowiedzenie w trakcie trwania kadencji burmistrza.
Nonsensowne są przepisy, aby cała rada (dotychczas przewodniczący rady, co też jest absurdem)
wykonywała pewne uprawnienia pracodawcze wo-
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bec wybranych bezpośrednio przez społeczności
lokalne burmistrzów czy prezydentów. Przy okazji
poruszono kwestię odpraw dla burmistrzów i prezydentów, którzy po latach sprawowania tej funkcji, zbliżając się do wieku emerytalnego, mogą
mieć problem ze znalezieniem nowej pracy. W opinii członków Zarządu, powinni mieć zagwarantowaną prawnie możliwość ubiegania się o zabezpieczenie socjalne od samorządu. Zadawano pytania, dlaczego uwalnia się wynagrodzenia tylko
pracowników samorządowych, a nie wszystkich –
prezydentów i burmistrzów też. – Projekt tej ustawy jest przeregulowany i idzie w złym kierunku –
podsumował dyskusję Jacek Karnowski, wiceprezes ZMP, prezydent Sopotu.

Luka w finansowaniu dróg
Pozytywnie zaopiniowano zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy, zmiany rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyjęcia Uzupełnienia SPO
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata
2004–2006, a także zmiany rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach SPO – Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw.
Przyjęto jako własne stanowisko Komisji Integracji Europejskiej ZMP na temat propozycji zmian
finansowania rozwoju dróg krajowych. Zaniepokojenie budzi bardzo niska alokacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zarezerwowana na projekty miast na prawach powiatu. Istnieje ryzyko, że duża część strategicznych inwestycji nie zostanie w ogóle zrealizowana. Z tego
względu Związek proponuje zmianę niekorzystnych proporcji finansowania projektów między
GDDKiA oraz gminy poprzez opracowanie systemu
kryteriów obrazujących faktycznie istniejącą „lukę
w finansowaniu” tych inwestycji i uwarunkowania
całego systemu finansowania dróg krajowych
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w Polsce. Zmiany mają dotyczyć również możliwości finansowania nie tylko budowy, ale też
remontów dróg oraz wykonania oświetlenia,
otwarcia finansowania w ramach Krajowego
Funduszu Drogowego na projekty miast na
prawach powiatu, a także zawieszenia „janosikowego” dla tej kategorii miast.

Wnioski zaakceptowane
Rozpatrzono wnioski XXIX Zgromadzenia
Ogólnego ZMP w Jeleniej Górze (wszystkie dostępne na stronie www.zmp.poznan.pl), które

w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych i fizycznych oraz relacji między gminą a innymi właścicielami nieruchomości,
■ propozycji zmian legislacyjnych w zakresie gospodarowania majątkiem w ustawie
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43),
■ realizacji zadań wynikających z ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Inne zgłoszone wnioski, m.in. dotyczące
wydłużenia kadencji czy powiększenia obszarów miast, po przeprowadzonej dyskusji,

Podczas posiedzenia w Sandomierzu zdecydowano, że przedstawiciele Zarządu
włączą się do prac związanych z ustawą metropolitalną.
Fot. J. Proniewicz

zostały skierowane do Zarządu Związku. Jako
stanowiska Zarządu postanowiono przyjąć
wnioski w następujących sprawach:
■ sytuacji Towarzystw Budownictwa Społecznego,
■ zmian w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
■ propozycji zmian ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584),
■ gospodarki odpadami,
■ gospodarki sieciowej (regulowania stanów prawnych uzbrojenia wodociągowo-kanalizacyjnego zlokalizowanego na prywatnym
gruncie),
■ koniecznych zmian w ustawie z 7 września
2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
■ łączenia się samorządów,
■ zmiany obowiązującego prawa określającego działalność straży gminnych,
■ wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych,
■ wprowadzenia zasady, że wszystkie
miasta prezydenckie stają się miastami na
prawach powiatu,
■ realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących gospodarki mieszkaniowej

członkowie Zarządu uznali za wymagające dopracowania i dalszej pracy w odpowiednich
komisjach ZMP.

Nic o nas bez nas
Tadeusz Wrona, wiceprezes Związku, zaapelował o włączenie się przedstawicieli
miast członkowskich do prac nad obszarami
metropolitalnymi, ponieważ proponowane

zmiany dotyczyć powinny nie tylko metropolii,
ale także aglomeracji. ZMP od lat konsekwentnie postuluje wprowadzenie zasad polityki miejskiej służącej rozwojowi obszarów
zurbanizowanych, w których mieszka i pracuje zdecydowana większość mieszkańców Polski. W podjętym stanowisku w sprawie przedstawionych przez MSWiA założeń do ustawy
metropolitalnej, Zarząd zwrócił uwagę, że konieczne jest nie tylko tworzenie obszarów metropolitalnych o znaczeniu międzynarodowym
(np. Trójmiasto, obszar warszawski, górnośląski), ale także obszarów miejskich o znaczeniu krajowym na zasadach dobrowolnych
umów. Dotyczy to zwłaszcza obszarów średniej wielkości z miastami na prawach powiatu, zamieszkałych przez kilkaset tysięcy
mieszkańców. Dotychczasowa formuła oparta na celowych związkach komunalnych nie
przystaje do potrzeb. Proponowane zmiany
prawne ułatwią planowanie strategiczne
i wspólne wykonywanie usług z zakresu komunikacji, planowania przestrzennego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, co w konsekwencji może zaowocować zmniejszeniem
kosztów usług publicznych, zwiększeniem
wpływów podatkowych i szybszym wzrostem
gospodarczym.
Przyjęto również informację z konferencji
w Bydgoszczy „RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA – ku odpowiedzialnej wolności” i uznano,
że idea utworzenia Dnia Rzeczpospolitej Obywatelskiej zawarta w Deklaracji Bydgoskiej
wymaga poparcia. Jednak, zdaniem członków
Zarządu ZMP, wybór konkretnego dnia powinien należeć do organizacji pozarządowych,
gdyż to im przede wszystkim święto powinno
być zadedykowane.
JOANNA PRONIEWICZ

Spotkanie z samorządowcami ze Świętokrzyskiego
W czasie spotkania Zarządu ZMP z przedstawicielami miast z województwa świętokrzyskiego w Sandomierzu podkreślano konieczność wzmocnienia roli miast w procedurach pozyskiwania środków unijnych z RPO. Szczególne traktowanie obszarów wiejskich marginalizuje miasta i sprawia, że nie mogą one sprawować funkcji rozwojowych dla całego regionu.
Rozmawiano również na temat dokończenia decentralizacji państwa. Obecnie rząd przyjął wiele postulatów samorządów do dalszych rozważań. Obejmują one takie zagadnienia,
jak: obszary metropolitalne, zarządzanie usługami publicznymi (drogi) i majątkiem, przejęcie
zarządu drogami na terenie miast, długość kadencji, udział samorządu w podatku VAT, podatki od reklam, standardy oświatowe czy okręgi jednomandatowe.
Duże kontrowersje wzbudził przygotowany już wstępny projekt ustawy o pracownikach samorządowych. Największe wątpliwości dotyczyły nowej pozycji sekretarza, formy powoływania zastępcy burmistrza, pracowników mianowanych, odpowiedzialności skarbnika za podejmowane decyzje. Zdaniem przedstawicieli miast, skarbnik powinien być współodpowiedzialny za niektóre decyzje finansowe. Obecnie za błędy urzędnika odpowiada zawsze burmistrz
czy prezydent. – Nie uchylamy się od odpowiedzialności, ale postępowanie karne dotyczy
często tylko tego, że jesteśmy organem wykonawczym, a nie tego, co zrobiliśmy – mówił
(JP)
Krzysztof Obratański, burmistrz miasta Końskie.
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Obchody Bydgoskiego Marca 1981

Refleksja nad Polską
Obywatelską
O ustanowienie 19 marca Dniem Rzeczpospolitej Obywatelskiej zaapelowali w „Deklaracji Bydgoskiej” burmistrzowie i prezydenci miast, którzy wzięli udział w konferencji „RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA – ku
odpowiedzialnej wolności” 17 marca br. w historycznej sali dawnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w ramach obchodów 27. rocznicy „Bydgoskiego Marca”.

O

bchody 27. rocznicy „Bydgoskiego Marca” zaplanowano
na 17 i 19 marca. Gościem
drugiego dnia obchodów był prezydent
RP, Lech Wałęsa, a w poniedziałkowych uroczystościach wziął udział
marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski. W Bydgoszczy w 1981 r. upomniano się o wolność słowa i sprawiedliwość. – Korzystajmy z tej lekcji życia
przy budowie innej, lepszej Polski – podkreślił Konstanty Dombrowicz, prezydent Bydgoszczy.

morządu terytorialnego. Przyjęcie
8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie
terytorialnym rozpoczęło prawdziwy

zdecentralizowany, ale wciąż jest wiele
do zrobienia, aby uaktywnić energię
społeczną. – Samorząd terytorialny jest
niczym, gdy jest oderwany od społeczności lokalnej – zaznaczył M. Kulesza.

Programy wsparcia
– Trudno sobie wyobrazić Polskę bez
samorządów, samorząd to element normalności – stwierdził profesor Jerzy Regulski. – Ma jednak sens, gdy istnieje
społeczeństwo obywatelskie. W jego opinii, rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest w Polsce opóźniony w stosunku
do zmian prawnych czy technologicznych. Powód? Ludzka mentalność zmienia się przez pokolenia, ludziom wciąż
brakuje poczucia odpowiedzialności za
swoje działania i wiary w możliwość
osiągania efektów swojej aktywności. –
Społeczeństwo musi chcieć, umieć i wiedzieć, a także wierzyć, że władza chce ich
dobra. Bez zaangażowania społeczeń-

Zagospodarować wolność
Honorowy patron rocznicowych obchodów, Bronisław Komorowski stwierdził, że całe pokolenie ludzi „Solidarności” należy do pokolenia szczęściarzy,
gdyż wcale nie musiało się stać, jak się
stało. – Przeszliśmy od polityki „pałki”
do polityki obywatelskiej. Mądrą drogą
poszła Polska, zwyciężyła mądrość nad
chęcią posiadania racji, odpowiedzialność nad rewolucją. Czy potrafimy jednak dobrze zagospodarować tę wolność? – pytał marszałek Sejmu. Mądrość – jego zdaniem – jest związana
zawsze z kompromisem. Zwracał uwagę, że istotną rolę w koniecznej przebudowie mentalności społeczeństwa i demontowaniu systemu komunistycznego odgrywają samorządy. – Od Polski
samorządowej do obywatelskiej jest jeden krok – mówił B. Komorowski.

Szersza pomocniczość
Jeden z ojców reformy samorządowej, profesor Michał Kulesza, przypomniał początki budowania w Polsce sa-

IV
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– Jesteśmy narodem absolutnych szczęściarzy – mówił obecny na spotkaniu marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski.
Fot. J. Proniewicz
przełom. – W efekcie mamy Polskę opartą na zasadzie pomocniczości, czyli zadania publiczne są realizowane przez
społeczności lokalne, a państwo je tylko
wspomaga. Zasada pomocniczości ma
także drugi wymiar i obejmuje relację samorząd – społeczeństwo obywatelskie.
Rolą samorządu jest przekazywanie zadań publicznych w ręce prywatne w jak
największym stopniu. Trzeci wymiar tej
zasady polega na odwróceniu tej ostatniej relacji – to autonomiczne społeczeństwo obywatelskie podejmuje pewne
działania i wspiera misję samorządu terytorialnego – powiedział profesor.
Zwracał uwagę, że chociaż mamy ustrój

stwa obywatelskiego będziemy się rozwijać powoli – podkreślał profesor.
Twórca system samorządowego zarzucił wszystkim grupom politycznym,
które sprawowały władzę, że nie podjęły żadnego programu wspierania budowania społeczeństwa obywatelskiego. Żaden rząd nie przygotował też
projektu pomocy innym państwom borykającym się z rozwojem demokracji
(Białoruś, Ukraina).

Ważne organizacje pozarządowe
Związek Miast Polskich już od samego początku swej działalności starał się
wzmacniać budowanie społeczeństwa
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obywatelskiego poprzez popularyzowanie dorobku miast w budowie
i umacnianiu jednostek pomocniczych
– dzielnic, osiedli i sołectw, a także
wdrażaniu modelowych inicjatyw
współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Przyjęta w 2003 r. ustawa
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zwana „konstytucją
dialogu obywatelskiego”, stanowi
ustrojową podstawę zasady pomocniczości państwa i stwarza strukturalne
podwaliny do jej praktycznej realizacji.
Dyrektor Biura ZMP, Andrzej Porawski zaznaczył, że brakuje jednak dzisiaj narzędzi do skutecznego monitorowania efektów tej ustawy, którymi
powinna być odpowiednia sprawozdawczość budżetowa i zmodyfikowana
statystyka publiczna.
Dane zebrane na podstawie Biuletynów Informacji Publicznej konkretnych 49 miast wskazują na dużą dynamikę wydatków samorządów na wspieranie NGO’sów – od 2004 r. kwota ta
uległa podwojeniu i obecnie wynosi ponad 100 mln zł. Można oszacować, że
w skali całego kraju polskie miasta wydają na ten cel ponad 700 mln zł. Najwięcej środków przeznaczonych jest
na pomoc społeczną, sport i rekreację
oraz ochronę zdrowia i kulturę. – O pieniądze aplikuje do gmin jednak tylko 10

procent organizacji działających na danym terenie. Istniejącą ustawę należy
tak zmienić, aby ułatwiać działalność,
a nie stwarzać przeszkody dla małych
organizacji pożytku publicznego – powiedział A. Porawski.
Organizacje pozarządowe najsprawniej reprezentują społeczeństwo
obywatelskie, dlatego trzeba stworzyć
im przestrzeń do działania. Michał
Guć, wiceprezydent Gdyni, przedstawił gdyński model współpracy
z NGO’sami, który funkcjonuje już od
1995 r. Sukces tego programu polega
na tym, że jest tworzony wspólnie z organizacjami pozarządowymi. – Ludzie
muszą mieć poczucie, że ich chęci coś
znaczą i są ważni dla samorządu terytorialnego. Należy słuchać ich opinii na
temat poprawy funkcjonowania samorządu i budować wzajemne zaufanie –
radził wiceprezydent.

Spełnianie marzeń
Idea społeczeństwa obywatelskiego w UE ma znaczącą rolę. – W przeciwieństwie do krajów postsowieckich
wysoki stopień otwartości mają społeczności USA, Japonii i Wielkiej Brytanii. Demokracja lokalna rodzi się
nie tylko dzięki samorządom, ale też
inicjatywie obywateli, dlatego organizacje pozarządowe nabierają takiego

Bydgoszcz, marzec 2008 r.

DEKLARACJA BYDGOSKA
Zgromadzeni w rocznicę „wydarzeń bydgoskich” 19 marca 1981
roku, kiedy to podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej „Solidarność” upomniała się o respektowanie prawa do niezależności radnych i władz lokalnych, i z ogólnonarodowej solidarności obudziła się
Rzeczpospolita Obywatelska,
My, przedstawiciele samorządów Rzeczpospolitej Polskiej, współtwórcy i pracownicy samorządów, liderzy inicjatyw obywatelskich,
uważamy za konieczne bardziej zdecydowane i konsekwentne realizowanie demokratycznych, konstytucyjnych zasad oraz służebnych
funkcji instytucji publicznych i samorządowych; pełniejsze oparcie
ich na współdziałaniu, dialogu społecznym oraz zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia oraz odpowiedzialność obywateli
i ich wspólnot.
Kilkanaście lat funkcjonowania samorządu terytorialnego dowiodło, że jest on ustrojem stwarzającym najlepsze warunki do realizacji
tych demokratycznych idei w życiu społecznym.
Odzyskana i uprawiana od 18 lat przestrzeń wolności nie jest jednak wciąż w pełni zagospodarowana. Istnieje ogromny potencjał
przedsiębiorczości, aktywności i zaangażowania, który nie znajduje
jeszcze odpowiednich form i możliwości realizacji.

znaczenia – mówił Tadeusz Zwiefka,
poseł do PE. Sektor ten działa w Europie na podstawie bardzo różnych regulacji prawnych. W niektórych państwach jest to jedna ustawa, w innych
kilka aktów prawnych. We Francji
działalność NGO’sów opiera się na
przepisach... z 1901 r. W Danii aż 90
proc. obywateli należy dobrowolnie
do organizacji pozarządowych,
a w Finlandii NGO’sy są partnerem
dla rządu.
– Dlaczego niektóre samorządy
w Polsce osiągnęły postęp rozwojowy,
a inne tkwią w marazmie, mając takie
same możliwość – zastanawiał się dr
Sławomir Sadowski z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W osiągnięciu sukcesu znaczącą rolę
odgrywa atrakcyjna wizja, która jest
spełnieniem marzeń społeczności lokalnej. Marzenie zbiorowe to wspólne
wyobrażenie przyszłości. Samo marzenie nie wystarczy, musi być poparte
pracą. Ważny jest atrakcyjny cel i ponadlokalny rozgłos. Gminy sukcesu,
jak Wrocław, Kobierzyce czy Lublin,
wykreowały sobie takie cele: imprezy
o międzynarodowym znaczeniu, długoterminowe, zagraniczne inwestycje czy
akademicki charakter miasta.
JOANNA PRONIEWICZ

Owocem demokracji powinno być pełniejsze, odpowiedzialne
uczestnictwo w życiu społecznym, a nie marginalizacja i wykluczenie
całych grup i środowisk.
Uwłaszczenie i upodmiotowienie społeczeństwa musi dotyczyć
nie tylko sfery ekonomicznej, ale także politycznej i decyzyjnej – zapewnienia warunków i motywacji do rzeczywistego uczestniczenia
obywateli w życiu zbiorowości.
Deklarujemy uczynić wszystko, co w naszej mocy, dla pełnego
urzeczywistnienia idei samorządnego społeczeństwa obywatelskiego
poprzez uspołecznienie procesów decyzyjnych i zarządzania w samorządach lokalnych oraz zwiększenie udziału w nich obywateli.
Deklarujemy nieustającą dbałość o służebną, ale też inspirującą
funkcję samorządów w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, deklarujemy tworzenie i wspieranie dobrych wzorów i praktyk we wszystkich dziedzinach życia publicznego.
Na znak takiej pracy samorządów wnioskujemy ustanowić 19
marca Dniem Rzeczpospolitej Obywatelskiej. Powinien stać się on
okazją do promocji i nagradzania najbardziej wartościowych postaw
i działań obywatelskich oraz organizacji dorocznego Kongresu Obywatelskiego.
Stosowny wniosek składamy na ręce Marszałka Sejmu, pana Bronisława Komorowskiego i Parlamentarzystów.
Przyjęta przez aklamację
Adresaci: parlament, rząd, samorządy miast i wsi RP
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VI Spotkanie Miast i Gmin Papieskich

O wychowaniu rodzinnym
W trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II w Krakowie odbyło się VI Spotkanie Miast i Gmin Papieskich. Jego tematyka poświęcona była problemom rodziny. Spotkanie zorganizowali: Związek Miast Polskich oraz
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” i Fundacja Pro Publico Bono.

T

egoroczny cykl dyskusyjny nawiązywał
do orędzia Benedykta XVI na Światowy
Dzień Pokoju 2008 – „Rodzina Wspólnotą Pokoju”. Wspieranie i kreowanie warunków
sprzyjających harmonijnemu rozwojowi poszczególnych członków rodziny, a także umacnianie jej w środowisku lokalnym to troska
wszystkich osób, instytucji i organizacji, którym
losy zdrowej i silnej rodziny nie są obojętne.
W spotkaniu wzięli udział samorządowcy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
i działacze społeczni. Do Krakowa przyjechali
reprezentanci 37 miast członkowskich Związku
oraz 17 gmin wiejskich.
W pierwszym wykładzie pt. „Samotność
dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej” zaprezentowanym przez prof. Annę Kotlarską-Michalską z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dokonano analizy jednego
ze szczególnie dotkliwych i bolesnych problemów dzieci i młodzieży żyjących w środowisku
rodzinnym: poczucia osamotnienia, mimo
obecności w tłumie, niedosytu emocjonalnego,
potrzeby poszukiwania autorytetu. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w słabości rodziny, jej „rachitycznych” fundamentach. Funkcją uznaną przez rodziny za priorytetową stała
się obecnie funkcja opiekuńcza i zabezpieczenia materialnego. Można dziś mówić o dysfunkcjonalności emocjonalno-ekspresyjnej rodziny,
której dorośli członkowie dla dobrobytu „sprzedają” swój czas pracodawcy, a zatem nie mogą
przeznaczyć go dla najbliższych, a przede
wszystkim dzieci. Tymczasem badania wskazują, że jedna godzina dziennie spędzona wspólnie z dzieckiem na autentycznej rozmowie i zabawie wpływa na poziom inteligencji dziecka,
a także jego rozwój emocjonalny.
Spotkania miast i gmin, które nadały honorowe obywatelstwo Papieżowi Polakowi, zostały zainicjowane przez Związek Miast Polskich w październiku 2005 r. Blisko 200
przedstawicieli ponad stu miast i gmin zebranych w Krakowie wyraziło wówczas wolę
dzielenia się doświadczeniami w formie stałej Konferencji Miast i Gmin Papieskich.

VI
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Prof. Kotlarska-Michalska zaprezentowała
także wyniki badań dotyczących diagnozy problemów rodziny i identyfikowanych przez badanych błędów wychowawczych. Wynika z nich,
że ok. 80 proc. rodzin uznać można za funkcjonujące poprawnie. Pozostałe wykazują różne

nierozerwalność związku małżeńskiego, poszanowanie każdego członka rodziny. Ciekawa wydaje się zatem analiza realizacji tych zasad w życiu codziennym w sytuacji, kiedy ponad 93
proc. Polaków deklaruje swoją przynależność
do kościoła katolickiego. W analizie uwzględniono dane z roku 1990 i lat początku XXI wieku. Spada wskaźnik ilustrujący częstotliwość
zawieranych małżeństw z 6,7 w 1990 do 5,9
w 2006. Około 30 proc. małżeństw zawieranych powtórnie przez osoby, u których nie występują przeszkody natury religijnej, zawiera wy-

Dziedziniec Centrum Jana Pawła II w Krakowie, 3. rocznica śmierci Papieża Polaka.
Fot. A. Kręc

dysfunkcje, czasami wręcz biegunowe, od
chłodu emocjonalnego, nadmiernej surowości, stosowania represji fizycznych i psychicznych (to cecha rodzin o niskim statusie) do lepkości emocjonalnej, nadmiernej opiekuńczości, ograniczenia samodzielności dziecka.
50 proc. uczniów zgłaszających problem osamotnienia nie chce także realizować obowiązku szkolnego. W grupie rówieśniczej dochodzi
do coraz wcześniejszej inicjacji nikotynowej,
narkotykowej, alkoholowej czy seksualnej. Badani rodzice, identyfikując swoje błędy wychowawcze, wskazywali w pierwszej kolejności
(65 proc.) na zbyt małą ilość czasu poświęconą dzieciom, zaś oschłość emocjonalną wskazywało 17 proc. badanych. Słabość rodziny,
gwałtowne zmiany kulturowe, zmienność norm
moralnych, brak wyraźnych perspektyw to podstawowe przeszkody i utrudnienia w kształtowaniu tożsamości młodych.
Z kolei dr Krystyna Kluz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w wystąpieniu zatytułowanym
„Rodzina polska I dekady XXI wieku. Szanse
i zagrożenia” przypomniała fundamentalne
w religii katolickiej wartości rodziny ujęte w nauczaniu Jana Pawła II: wzajemna, dozgonna miłość, wydanie potomstwa i jego wychowanie,

łącznie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.
W roku 1990 współczynnik dzietności wynosił
1,72, zaś w roku 2006 jego wartość spadła do
1,26. Systematycznie natomiast rośnie wskaźnik urodzeń pozamałżeńskich, który w roku
1990 wynosił 6,2 a w 2006 – 18,9. Dr Kluz
wskazała, iż odnotować można wyraźną korelację między poziomem religijności a wskaźnikami dotyczącymi rodziny. W regionach Polski, takich jak Małopolska czy Podkarpacie, w których
wyraźnie religijność jest bardziej wyrazista, także zachowania związane z rodziną w większym
stopniu odzwierciedlają wyznawane zasady.
I tak, mniej w tych regionach rozwodów, dzieci
pozamałżeńskich, związków nieformalnych.
Uczestnicy dyskusji wskazali na znaczenie
i wartości poznawcze wykładów, do wykorzystania zarówno w życiu osobistym, jak i w działalności samorządowej. Politycy lokalni powinni bowiem stwarzać dobre warunki rozwoju rodzinom funkcjonującym prawidłowo, ale równocześnie wspierać te, w których występują
dysfunkcje, czasami niesłychanie dotkliwe dla
słabszych jej członków – dzieci, młodzieży,
osób starszych.
JÓZEFA GRODECKA
Centrum Jana Pawła II
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System Informacji Oświatowej

Baza do poprawki
Zakończyły się prace nad trwającym od wiosny ubiegłego roku projektem „Budowa systemu zbierania i analizy edukacyjnych danych statystycznych”. Podsumowująca projekt konferencja odbyła się 26 marca
br. w Warszawie.

N

a początku ubiegłego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej
ogłosiło konkurs, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem było
stworzenie ekspertyzy funkcjonalności
Systemu Informacji Oświatowej (SIO).
Projekt miał doprowadzić do opracowania, na potrzeby organów prowadzących szkoły i kuratoriów oświaty, oprogramowania do tworzenia zestawień
i analizowania danych. Realizacją projektu zajęła się Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Głogowie działająca wraz z partnerami: Instytutem Badań w Oświacie, OSI Comptrain, firmą
VULCAN, Związkiem Miast Polskich
oraz Związkiem Powiatów Polskich.
System Informacji Oświatowej działa od lat. W jego ramach każda jednostka samorządu terytorialnego dwa razy do roku jest zobowiązana przekazywać do MEN zestawienia danych
o szkołach i placówkach oświatowych,
uczniach i nauczycielach. Jak jednak
pokazują doświadczenia, system ten
ma liczne wady, pytania zawarte
w kwestionariuszu SIO są źle sformułowane lub pozbawione sensu. Samorządy na podstawie SIO ani nie mogą uzyskać rzetelnych danych, ani ich wykorzystać w swojej działalności.
Związek Miast Polskich wraz ze
Związkiem Powiatów Polskich opracował ankietę, którą rozesłał do wszystkich
miast członkowskich. Zawierała ona
m.in. pytania na temat tego, co SIO daje
miastom, ile czasu zajmuje wypełnianie
kwestionariusza, jakie są największe
trudności związane ze scalaniem i weryfikowaniem baz SIO, w jakim stopniu dane wysyłane do MEN wracają do miast,
jakich danych brakuje w statystyce SIO
i które informacje, zdaniem miast, są
w niej zbędne. Odpowiedzi, które nadesłały miasta, stały się podstawą do prac
nad udoskonaleniem systemu SIO.

Efekty tych działań zaprezentowano 26 marca na konferencji podsumowującej projekt. Z przeprowadzonych
badań wynika, że organom prowadzącym i nadzorującym oświatę potrzebna jest ogromna liczba typowych zestawień służących przeglądaniu danych
o nauczycielach, uczniach oraz nauczanych przedmiotach. Potrzeby kuratoriów często zaspokajają tabele
z danymi Systemu Informacji Oświatowej, natomiast jednostki samorządu terytorialnego potrzebują bardziej
szczegółowych informacji.
Marek Konieczniak, dyrektor ds.
rozwoju w firmie Vulcan, zaprezentował podczas spotkania program Sigma-SIO, służący do analizowania i weryfikowania danych dla jednostek sa-

morządu terytorialnego i kuratoriów.
Dzięki niemu możliwy jest import danych SIO i wykonywanie różnorodnych
raportów i zestawień, które można dowolnie modyfikować z wykorzystaniem
specjalnie przygotowanych mechanizmów. Warto pamiętać, że obecnie jednostki samorządu terytorialnego mają
dostęp jedynie do własnych danych zebranych w ramach SIO.
– System Informacji Oświatowej, mimo że zawiera dużo błędnych danych,
jest najlepszą skarbnicą informacji o polskiej oświacie – powiedział podczas spotkania Mariusz Tobor, dyrektor ds. analiz oświatowych firmy VULCAN. – Żeby
podnieść jakość tych danych, należałoby
wdrożyć centralny rejestr szkół i powiązać go z SIO oraz udoskonalić formularze sprawozdawcze poprzez wprowadzenie nowych blokad w systemie i zwiększenie liczby komunikatów ostrzegawczych przy wprowadzaniu danych.
Obecnie wnioski z projektu zostały
przekazane do Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Wszyscy uczestnicy tego
przedsięwzięcia, w tym Związek Miast
Polskich, będą dążyć do tego, by samorządy mogły uzyskać możliwość pełnego
korzystania z danych SIO, np. za pośrednictwem korporacji samorządowych.
EWA ZIÓŁKOWSKA

System Analiz Samorządowych
Nowy cykl monitorowania usług publicznych w miastach
Związek Miast Polskich rozpoczyna gromadzenie danych za 2007 rok.
Badane dziedziny (od 1997 r.):
■ oświata
■ kultura
■ transport
■ pomoc społeczna
Nowe badane dziedziny:
■ komunalna gospodarka mieszkaniowa
■ gospodarka komunalna
Korzyści płynące z udziału w badaniach:
■ możliwość porównania się miast z podobnymi pod względem wielkości i charakteru
jednostkami miejskimi
■ wiedza o efektywności i kosztach usług publicznych
■ pomoc w codziennym zarządzaniu
■ wsparcie dla stanowisk przedstawianych w ramach lobbingu ZMP
Nowa oferta dla miast członkowskich ZMP:
■ opracowanie nt. zmian demograficznych w miastach (wraz z zestawem tabel analitycznych)
■ wstępna wersja wskaźników zrównoważonego rozwoju dla wszystkich miast członkowskich ZMP
■ wskaźniki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego (wkrótce)
(opracowania na podstawie danych z GUS i MF)

Związek zaprasza wszystkie zainteresowane miasta do zgłoszenia
swojego uczestnictwa w kolejnej turze badań.
Pełna informacja na temat SAS oraz formularze zgłoszeniowe
dostępne na stronach internetowych: www.zmp.poznan.pl
zakładka System Analiz Samorządowych
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Nowe miasta w ZMP

Konstantynów Łódzki
Bliskość Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta i łódzkiej
aglomeracji oraz dobra z nią komunikacja, a także rozwinięta infrastruktura techniczna sprawiają, że liczący 17,5 tysiąca mieszkańców
Konstantynów Łódzki jest interesującym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Ważne jest też bezpośrednie sąsiedztwo Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

W

mieście od kilkunastu lat powstają nowe obiekty, które
służą nie tylko mieszkańcom,
ale stanowią również atrakcję dla odwiedzających Konstantynów. Tak jest
np. z wybudowaną od podstaw w 1996 r.
krytą pływalnią usytuowaną przy nowoczesnym budynku liceum
ogólnokształcącego. W minionym roku została oddana do użytku miejsko-szkolna hala sportowa. W ostatnich latach
wybudowano wiele kilometrów sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Przygotowano także teren pod
budowę osiedla mieszkaniowego Konstantynów-Południe. Samorząd miejski
jest znany z szybkiej realizacji inwestycji – pierwsze przykłady to liceum ogólnokształcące, pływalnia oraz ciepłownia miejska wybudowana w lecie 1999 r.
w okresie dwóch miesięcy.

Klimat dla inwestorów
Konstantynów od kilkunastu lat znany jest z najniższych w regionie podatków lokalnych, co stymuluje powstawa-

Widok na centrum miasta.
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nie nowych firm i rozwój już istniejących. Działalność gospodarczą prowadzi tu blisko 1500 podmiotów. Do najbardziej znanych firm należą: Swedwood (producent mebli dla firmy IKEA),
SI „Zgoda” (produkcja ochron osobistych), Kozera
(huta ceramiki),
Clear Edge (tkaniny
techniczne), Jamir
(wytwórca
wędlin), JMS (producent obuwia marki BUT-S), Danmark (przedsiębiorstwo ogrodnicze),
FINN Karelia (producent damskiej
konfekcji). W Konstantynowie
od trzech lat funkcjonuje trzygwiazdkowy Hotel Kacperski.
W ostatnich latach odmieniło się oblicze głównych ulic miasta. Dzisiaj ciąg
komunikacyjny wschód – zachód stał
się centrum inwestycji. Samorząd,
stwarzając w Konstantynowie korzystne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąga kapitał. Przed kilku
laty w całym mieście był tylko jeden
bank, a dzisiaj jest ich już osiem. Obok

Fot. Archiwum UM

banków powstają nowe placówki handlowe i lokują się nowe instytucje.

Miasto inicjatyw obywatelskich
Konstantynów może pochwalić się
dużą liczbą aktywnych instytucji kultury. Należą do nich: Miejski Ośrodek Kultury, Galeria „Ogród Sztuki”, Miejska Biblioteka Publiczna, Izba Historyczna,
Miejska Orkiestra Dęta, Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im. F. Chopina, Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, Chór Młodzieżowy „Cantores Misericordiae Dei”, Kapela Podwórkowa „Konstantynowiacy”, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Niesięcin”, Kabaret
Emerytów i Rencistów „Kram”, Konstantynowski Klub Literacki „Constans”
oraz Wydawnictwo Bernard Cichosz.
Ważną rolę w życiu miasta pełnią
organizacje pozarządowe: Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe,
Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców i Konstantynowski Klub
„Współpraca”. Bardzo przydatne dla
mieszkańców są: Gminne Centrum Informacji i lokalna prasa. Szeroką ofertę usług rekreacyjnych proponuje Centrum Sportu i Rekreacji.

Na początek osada tkacka
Tereny, na których leży dziś miasto,
należały od 1247 r. do książąt mazowieckich. Konstantynów powstał na terenie
położonej na prawym brzegu Neru wsi
Żabice Wielkie. W roku 1821 właściciel
wsi, Mikołaj Krzywiec-Okołowicz, założył osadę tkacką. Szybko rozwijający
się Konstantynów otrzymał w 1830 r.
prawa miejskie, które utracił w 1870 r.;
ich odzyskanie nastąpiło w 1924 r.
Podczas II wojny światowej istniał tu
najpierw jeden z najcięższych niemieckich obozów przejściowych dla ludności polskiej, przekształcony potem
w obóz dla dzieci i młodzieży polskiej,
białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
W mieście znajdują się domy tkackie z czasów Królestwa Polskiego. Zachowały się tu ślady grodziska z XIV w.
Przy północnych obrzeżach miasta odkryto ślady obozowiska człowieka
sprzed 8000 lat.
■

ZE ZWIĄZKU
folia sp. z o.o. – producent folii, Ekopon
sp. z o.o. – producent sprężarek hermetycznych, Energopon sp. z o.o. – producent energii cieplnej oraz Metalton –
producent okuć budowlanych.

Nowe miasta w ZMP

Poniatowa

Wspieranie małego biznesu

Poniatowa jest miastem położonym 40 km na południowy zachód od
Lublina. Mieszka tu prawie 11 tysięcy mieszkańców. I choć Poniatowa
jest miastem przemysłowym, to jednak zachowała niemal nieskażone
środowisko naturalne.

M

iasto okalają liczne tereny leśne. Poniatowa znajduje się
w zasięgu Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Mieszkańcy i władze miasta dbają o to, by jego rozwój nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Poniatowa jest
przykładem ośrodka, któremu udało
się zachować nieskażone środowisko
naturalne oraz utrzymać wizerunek
miejscowości o komfortowych warunkach do zamieszkania, z perspektywami rozwoju turystyki i rekreacji.

Miasto przy zakładach
Poniatowa jest młodym miastem.
Pierwsze zabudowania powstały tu
w 1937 r., było to osiedle przyfabryczne
państwowych „Zakładów Tele i Radiotechnicznych-Filia nr 2”, których budowę rozpoczęto w ramach rządowego
programu tworzenia Centralnego
Okręgu Przemysłowego. Zakład należał do tej samej grupy przedsięwzięć
inwestycyjnych przedwojennych polskich władz państwowych, co fabryki
w Kraśniku i Świdniku, huta w Stalowej
Woli. W połowie 1939 r. uruchomiono
montaż sprzętu radiowego. Niestety,
rozpoczęcie produkcji w fabryce zbiegło się z początkiem II wojny światowej
i okupacji niemieckiej.
Po wojnie rozpoczęły produkcję Zakłady Wytwórcze Sprzętu Instalacyjnego. Okres intensywnej rozbudowy
zakładu i osiedla rozpoczął się w 1952
r. Rok później oddano do użytku kolejową linię wąskotorową. W tym samym czasie zaczął funkcjonować
Szpital Miejski. Powstało również
pierwsze przedszkole. W 1956 r. wybudowano w czynie społecznym, działający do dziś Kino-Teatr „Czyn”. Rok
później zainaugurowało działalność liceum ogólnokształcące. Od 1962 r.
funkcjonuje w mieście sanatorium
przeciwgruźlicze.

Natomiast 18 lipca
1962 r. Poniatowa
otrzymała
prawa
miejskie.
Lata siedemdziesiąte to intensywny
rozwój miasta – powstają obiekty użyteczności publicznej, sklepy,
punkty usługowe, dynamicznie wzrasta liczba
mieszkańców, w szybkim tempie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.

Czas przemian
Na przełomie lat 80. i 90. Poniatowa
zaczęła borykać się z problemami gospodarczymi. Główną przyczyną trudności było pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w Zakładach Elektromaszynowych EDA, od których życie w mieście

Poniatowa z lotu ptaka.
było silnie uzależnione. Restrukturyzacja EDA SA nie przyniosła oczekiwanego skutku – w końcu zakłady postawiono w stan upadłości. Dziś na terenie
EDY funkcjonuje kilka spółek zatrudniających 400 osób. Największe z nich to:
Wentworth Tech Ltd. – producent narzędzi specjalnych, form wtryskowych, Poli-

Współczesny samorząd Poniatowej
duży nacisk kładzie na stworzenie
sprzyjających warunków do rozwoju
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W 1995 r. powołano do życia Ośrodek Wspierania Biznesu,
który został przekształcony
w Agencję Rozwoju Lokalnego, Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Regularnie
odbywają się Fora Gospodarcze, których celem
jest dostarczanie informacji niezbędnych do
funkcjonowania przedsiębiorstw w dobie postępującej globalizacji.
Obecnie gmina dużą
wagę przywiązuje także do poprawy infrastruktury technicznej
i ekologii. Funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, na
którą środki udało się pozyskać
z EFRR. Całość inwestycji zamknęła
się kwotą 4,082 mln zł. Wybudowano
nowoczesne wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych. Miasto

Fot. Archiwum UM
ma krytą pływalnię. W lutym 2004 r.
przekazano do użytkowania tutejszemu Komisariatowi Policji system monitorowania miasta.
Materiały z nowych miast, na podstawie
stron internetowych oraz innych źródeł,
przygotowała EWA PARCHIMOWICZ
SAMORZĄD MIEJSKI nr 4 (142), kwiecień 2008

IX

KRONIKA KRAJOWA

Równość płci w Giżycku

Świadome projekty
Chociaż jak dotąd żaden polski samorząd nie przyjął Europejskiej Karty
równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, są miasta, które w codziennych działaniach i podejmowanych inicjatywach promują równy udział
wszystkich mieszkańców w życiu lokalnym. Wśród nich jest też Giżycko.

Ż

eby realizować ten, cel władze miasta
nawiązały współpracę z lokalnymi organizacjami, instytucjami oraz liderami. Sama burmistrz Jolanta Piotrowska działa w istniejącym od 2005 r. Forum Kobiet
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Aktywne
giżycczanki działają w Giżyckim Forum Kobiet.
Wśród przedsięwzięć „równościowych” podejmowanych przez władze miasta warto wymienić badania profilaktyczne dla wszystkich
mieszkańców oraz programy profilaktyczne realizowane przez miejską jednostkę Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej. Wszyscy mieszkańcy miasta zagrożeni wykluczeniem
społecznym mają równy dostęp do pomocy socjalnej i medycznej realizowanej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Prowadzone są też
akcje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców poprzez np. organizację kursów samoobrony dla kobiet.
Mieszkańcy Giżycka korzystają ze zróżnicowanej oferty sportowej oraz form spędzania czasu wolnego w zależności od potrzeb
obu płci. Miasto wybudowało skatepark –
miejsce atrakcyjne przede wszystkim dla
chłopców, ale w ramach tej inwestycji zrealizowano jednocześnie alejki do jazdy rowerem
i place zabaw, by również dziewczynki mogły
korzystać z miejsca rekreacji.
Ogłaszane przez miasto konkursy grantowe na organizację przedsięwzięć „równościo-

Polsko-litewski obóz żeglarski z równym
udziałem dziewcząt i chłopców (projekt
unijny realizowany w sierpniu 2007 r.).
Fot. Archiwum UM

wo” traktują składane oferty. Dzięki funduszom z budżetu miasta organizacje pozarządowe i szkoły realizują wiele działań w zakresie edukacji, kultury i sportu. Również organizowane przez miasto międzynarodowe wymiany dzieci i młodzieży zakładają równościowy dostęp jednej i drugiej płci.
Wśród imprez i różnego rodzaju przedsięwzięć promujących aktywność najbardziej popularne są organizowane od 2003 r. Eurosabaty. To impreza Urzędu Miejskiego i Giżyckiego Forum Kobiet.
Uczestniczkami dotychczasowych edycji
imprezy były mieszkanki Giżycka i okolic, panie ze świata polityki, biznesu, mediów i kultury, kobiety pełniące funkcje prezydentów,
burmistrzów oraz wójtów z całej Polski, działaczki pozarządowe.

Zlot dobrych czarownic na Mazurach, czyli Eurosabat w Giżycku.
Fot. Archiwum UM
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Giżyckie Eurosabaty to nie tylko sympatyczne imprezy plenerowe ze wspólnym grillowaniem, zabawami i konkursami. To co roku
okazja do porozmawiania na ważne tematy.
Pierwszy Eurosabat, który odbył się w lipcu
2003 r., miał pogłębić świadomość Polek na
temat możliwości, jakie niosą ze sobą unijne
prawodawstwo i polityka na rzecz równości
płci. Imprezie towarzyszyła więc konferencja
„Prawa Kobiet w Unii Europejskiej”.
W czerwcu 2004 r. odbył się II Eurosabat
z wykładem i warsztatami „Bądźmy świadome – profilaktyka raka piersi i raka sutka”.
Do Giżycka sprowadzony został mammobus
z bezpłatnymi badaniami. Przeprowadzono
aukcję i zbiórkę pieniędzy na giżycki mammograf. Odbyła się również konferencja „Współczesna kobieta w życiu publicznym”, której
celem było promowanie udziału kobiet w demokratycznym społeczeństwie oraz wzmocnienie ich pozycji w życiu społecznym i politycznym.
Konferencja „To idzie młodość”, poruszająca m.in. temat profilaktyki zdrowia kobiety
aktywnej, była osią trzeciej edycji imprezy. Pod
hasłem „Kobieta sukcesu – żyję aktywnie
i zdrowo” odbył się panel dyskusyjny. Przy
okazji kilkuset giżycczan skorzystało z bezpłatnych badań gęstości kości i konsultacji lekarskich w zakresie osteoporozy. Członkinie Giżyckiego Forum Kobiet przygotowały także pokaz mody „Piękno w każdym wieku”.
Tematem wiodącym IV Eurosabatu była
„Kultura jedzenia”. Organizatorki tego wydarzenia postanowiły wypromować zdrowy oraz
aktywny model życia. Podczas imprezy wiele
osób skorzystało z bezpłatnych badań w zakresie pomiaru poziomu cukru, ciśnienia tętniczego i wagi ciała, spirometrii oraz określenia współczynnika BMI. Odbył się też konkurs
restauratorów na mazurski przysmak „O Patelnię Burmistrza Giżycka”.
Inicjatorki ubiegłorocznego Eurosabatu
promowały modę na niepalenie. Mówiły o skutkach palenia i pokazywały sposoby na rzucenie
tego nałogu. Jak zwykle nie zabrakło zabaw
i konkursów dla całych rodzin, była aukcja charytatywna na rzecz dzieci niepełnosprawnych
oraz zbiórka pieniędzy na wyposażenie działającej przy giżyckim szpitalu szkoły rodzenia. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy Giżycka mogli się bezpłatnie przebadać.
W tym roku zabawom i rekreacji towarzyszyć będzie kilka spotkań poświęconych „Kobiecie aktywnej”: jak pogodzić życie zawodowe z rodzinnym, jak być nie tylko mądrą, ale
i piękną, jak założyć i poprowadzić tzw. firmę
kobiecą.
VI Eurosabat odbędzie się podczas „Dni
(EPE)
Giżycka”, 24 maja.

KRONIKA ZAGRANICZNA

Polsko-Niemiecka Grupa Robocza

Nowy wymiar partnerstw
W Krakowie oraz Sandomierzu 2 i 3 kwietnia br. na swym kolejnym posiedzeniu spotkali się członkowie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej.

S

potkanie odbyło się w poszerzonym składzie. Po stronie polskiej
do prac Grupy włączeni zostali
przedstawiciele Związku Powiatów Polskich. Strona niemiecka także zyskała
nowych członków.
Dwudniowe obrady rozpoczęły się
w Krakowie, gdzie przedstawicieli polskich i niemieckich samorządów powitał Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa. Prezentując miasto, jego historię, bieżącą aktywność i atrakcje, podkreślił istnienie 30-letniej współpracy Krakowa z niemiecką Norymbergą. Polscy i niemieccy samorządowcy odwiedzili także Centrum Jana Pawła II. Andrzej Porawski, dyrektor Biura
ZMP przedstawił tam koncepcję polityki społecznej w nauczaniu Jana Pawła
II i jej znaczenie dla istoty sprawowania władzy publicznej.
Drugi dzień posiedzenia odbył się
w Sandomierzu. Burmistrz Jerzy Borowski zaprezentował gościom bogatą
i imponującą historię miasta, ale także
aktualne działania, w tym współpracę
z europejskimi miastami i przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych.
Podczas obrad przedstawiony został nowy projekt przygotowany przez
Sekcję Niemiecką CEMR i Związek
Miast Polskich – Polsko-Niemiecka Nagroda Samorządowa. Jej ustanowienie
powinno wzmocnić zaangażowanie samorządów w kontakty partnerskie
i zachęcić do rozwijania projektów,
w które włączana jest społeczność lokalna. Celem jest też zidentyfikowanie,
premiowanie i upowszechnianie wyróżniających się polsko-niemieckich
projektów. Uczestnicy spotkania zaakceptowali przedstawioną koncepcję.
Istotną, praktyczną kwestią jest obecnie pozyskanie sponsorów dla współfinansowania projektu.
Podczas spotkania sporo mówiono
o nowych możliwościach współpracy
w ramach partnerstwa miast. Często
obserwuje się zmianę charakteru już
istniejących partnerstw, poszerzanie

ich o zupełnie nowe zakresy, np. wymianę doświadczeń w tak istotnych obszarach, jak pomoc społeczna, opieka medyczna, w tym ich finansowanie. Przykład takiej współpracy przytoczył burmistrz Drezna, Tobias Kogge. A. Porawski wskazał na program URBACT
II jako na nową platformę rozwijania
dotychczasowych i tworzenia nowych
partnerstw. Przytaczano także przykłady poszerzania grona partnerów

twa medycznego, współpracy na rzecz
rozwoju Odry, współpracy polskich województw i niemieckich krajów związkowych w ramach koncepcji Partnerstwo – Odra, a także w Międzynarodowym Parku Doliny Dolnej Odry. Ważnym, aktualnym tematem dwustronnych rozmów są szanse i zagrożenia
wynikające z wejścia Polski do Strefy
Schengen. Zalecenia sformułowane po
posiedzeniu we Wrocławiu zostały
przekazane rządom obu krajów.
Urzędujący od 1 kwietnia br. dyrektor
PNWM podkreślał przychylność rządów

Członkowie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej przed Centrum Jana Pawła II.
Fot. Herald Lwowski, RGRE Sekcja Niemiecka
o gminy z kolejnych krajów, co często
stanowi impuls do ożywienia i wzbogacenia współpracy o nowe obszary.
Gośćmi posiedzenia Grupy byli Sekretarz Polsko-Niemieckiej Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej z MSWiA,
Oskar Hoder oraz Paweł Moras, dyrektor zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).
Przedstawiciel rządu relacjonował
ostatnie prace Komisji Międzyrządowej. Podczas posiedzenia we Wrocławiu, w październiku 2007 r., omawiano
m.in. kwestie transgranicznych połączeń kolejowych, rynku pracy i rynku
mieszkaniowego na obszarze przygranicznym, transgranicznego ratownic-

obu krajów dla działań organizacji i wolę wzmocnienia jej roli jako inwestycji
w przyszłość naszego europejskiego sąsiedztwa. Podczas prezentacji Jarosława
Brodowskiego z referatu wspierania wymiany szkolnej i sportowej PNWM,
członkowie Grupy mogli zapoznać się
z informacjami na temat projektów dofinansowanych w latach 1995–2007.
Nową inicjatywę europejską – sieć
polityki społecznej ELISAN – zaprezentował Tobias Kogge. Utworzona
w styczniu platforma ma umożliwiać
wymianę doświadczeń w zakresie wielu obszarów, m.in. rodziny, mniejszości,
wykluczeń społecznych, emigrantów,
zdrowia.
(STA)
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Konferencja Miast Partnerskich w Jerozolimie

Samorządy za pokojem
Polska delegacja złożona z ponad 80 osób, w tym z 40 przedstawicieli
z miast członkowskich ZMP, uczestniczyła od 9 do 12 marca br. w Międzynarodowej Konferencji Miast Bliźniaczych i Organizacji Samorządowych zorganizowanej przez Związek Władz Lokalnych Izraela (ULAI)
z okazji 60-lecia państwa Izrael oraz 70-lecia ULAI. Wzięło w niej udział
800 przedstawicieli z 46 krajów.

L

iczna obecność prezydentów i burmistrzów miast oraz krajowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia komunalne świadczy o tym, że
władze lokalne przywiązują dużą wagę
do budowania pokoju na świecie.
W przyjętej deklaracji uczestnicy spotkania oświadczyli, że pokój i szacunek
między kulturami i religiami jest niezbędnym wstępnym warunkiem do zbli-

W kilkudniowej konferencji wzięli
udział prezydent Izraela, Szymon Peres
i premier Izraela, Ehud Olmert.

żania się między ludźmi i narodami
oraz podnoszenia atrakcyjności miast.
Polska reprezentacja, druga pod
względem wielkości po niemieckiej liczącej 160 osób, pokazała, że mimo niepokojów w tej części świata, takie spotkania są ważne dla samorządów.
Wśród przedstawicieli polskich miast
znaleźli się m.in. prezydenci Poznania,
Katowic, Oświęcimia, Będzina, Lublina, Częstochowy, Elbląga, Rudy Śląskiej oraz burmistrzowie Czeladzi, Gołdapi, Płońska, Wolsztyna, Trzcianki.
Konferencja była poświęcona problemom funkcjonowania aglomeracji
miejskich i partnerstwa miast ze
wszystkich regionów świata. Zwracano
uwagę na specyfikę państwa Izrael
oraz innych państw Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji samorządów lokalnych. Najbardziej bolesnym tematem, który
przewijał się w oficjalnych dyskusjach,
był problem utrzymania pokoju mię-

Burmistrzowie miast Gołdap, Dubna, Givat Shmuel i Stade.
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dzy Żydami i Arabami, a także bezpieczeństwa globalnego, szczególnie
w krajach ogarniętych konfliktami religijnymi i politycznymi. W warsztatach na temat budowania atrakcyjności i konkurencyjności miasta zaprezentowała się Częstochowa.
W czasie konferencji nie mogło również zabraknąć wizyt w najważniejszych miejscach kultu religijnego
chrześcijan, Żydów i muzułmanów:
w Betlejem, w starej Jerozolimie, pod
tzw. ścianą płaczu, w Galilei, Nazaret,

Podczas towarzyszących konferencji
warsztatów na temat budowania atrakcyjności i konkurencyjności miasta zaprezentowała się Częstochowa.
nad jeziorem Genezaret i na Wzgórzach Golan. Szczególnym punktem
pobytu w Izraelu było zwiedzanie Nowego Muzeum Pamięci Holocaustu,
Yad Vashem połączone z ceremonią
składania wieńców dla upamiętnienia
Żydów pomordowanych podczas ostatniej wojny światowej oraz symboliczne
sadzenie drzewek w Lesie Miast Partnerskich.
Prezydenci i burmistrzowie uczestniczyli również w wielu spotkaniach
o charakterze politycznym i biznesowym. Rozmowy z przedstawicielami
miejscowego biznesu, wśród których
przeważali Żydzi urodzeni w Polce lub
związani z naszym krajem przez rodziców, zaowocowały nawiązaniem ciekawych kontaktów. W Jerozolimie na spotkaniu z Towarzystwem Przyjaźni
Izrael–Polska w obecności Shevah’a

KRONIKA ZAGRANICZNA

Z życia miast
BEŁCHATÓW
Miasto bezpieczne

Wizyta polskiej delegacji w Nowym Muzeum Pamięci Holocaustu, Yad Vashem.
Weissa, byłego ambasadora Izraela
w Polsce, dyrektor Biura ZMP, Andrzej
Porawski przekazał ponad 100 książek
wydanych przez polskie miasta na temat dziejów społeczności żydowskiej
na ich terenie. Publikacje te zostały zebrane przy okazji ankiety Związku
i prezentowane podczas konferencji
ZMP „Działania miejskich społeczności lokalnych dla zachowania i upamiętnienia dziedzictwa żydowskiego
w Polsce” w Lublinie 22 lutego br.
Przedstawiciele władz polskich
miast, które mają miasta bliźniacze
w Izraelu, odwiedzili swoich partnerów. Tadeusz Wrona, prezydent Częstochowy złożył wizytę w Nazaret i Betlejem, gdzie spotkał się z burmistrzem
oraz członkami Zarządu Palestyńskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, od którego otrzymał tytuł Honorowego Członka Towarzystwa. Prezydent
Lublina, Adam Wasilewski gościł w Rishon Le Zion, a prezydent Poznania,
Ryszard Grobelny w zaprzyjaźnionej
Ra’ananii. Prezydent Oświęcimia, Janusz Marszałek uczestniczył w licznych spotkaniach z różnymi środowiskami mającymi kontakty z miastem,

Fotografie udostępniły nam Urzędy
Miast w Częstochowie i Gołdapi.

Marek Miros,
burmistrz Gołdapi
– Specyfika tego wyjazdu
polegała na tym, że naród liczący wiele tysięcy lat obchodził 60-lecie powstania swojego państwa. Liczna obecność Polaków wynika z tego, że łączy nas tysiącletnia wspólna historia. Naród żydowski współistniał na ziemiach

polskich, a później w wyniku obłąkanej ideologii nazizmu niemieckiego zniknął. Nasza
wizyta w Izraelu miała wymiar praktyczny,
biznesowy, ale także historyczny i moralny.
Jeśli dwa narody żyły obok siebie i przenikały się, a później nastąpiła zagłada jednego,
to moralnym obowiązkiem każdego polskiego burmistrza czy prezydenta jest branie
udziału w tego typu kontaktach.

miejscem pamięci o Holocauście. Burmistrz Płońska, Andrzej Pietrasik spotkał się natomiast z przedstawicielami
izraelskiego okręgu Ramat-Negev,
gdzie pod koniec życia mieszkał Dawid
Ben Gurion, pierwszy premier Izraela,
który urodził się i mieszkał 20 lat
w Płońsku.
Delegacja z Gołdapi, miasta, które
ma podpisane umowy partnerskie
z izraelskim Givat Shmuel oraz niemieckim Stade i od 15 lat realizuje
współpracę (wyjazdy młodzieży) w jedynym w świecie trójkącie polsko-niemiecko-izraelskim, odwiedziła swoich
izraelskich partnerów, a także spotkała się z przyjaciółmi Givat Shmuel
z Dubnej koło Moskwy, gdzie swoją siedzibę ma jeden z najlepszych na świecie instytutów fizyki. Z tym ostatnim
miasto planuje podpisać umowę
o współpracy, dzięki której gołdapscy
licealiści skupieni w Kole Miłośników
Fizyki będą mogli poszerzać swoją wiedzę w rosyjskiej placówce naukowej.
(JP)

Do końca marca przyszłego roku Bełchatów obserwować będzie 10 kolejnych kamer,
a na ulicach pojawią się następne PIAP’y –
kioski bezpłatnego dostępu do Internetu.
Kamery miejskiego monitoringu od ponad
trzech lat skutecznie pilnują bezpieczeństwa
mieszkańców w centrum Bełchatowa. Dlatego
prezydent miasta podjął decyzję o realizacji
kolejnego etapu monitoringu połączonego
z instalacją kolejnych PIAP’ów. Szacuje się, że
koszt realizacji całego zadania to blisko 1 mln
zł. Oba wcześniejsze projekty były realizowane
dzięki dofinansowaniu ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

KOSZALIN
Działki na sprzedaż
Jeszcze w tym roku Koszalin wystawi na
sprzedaż ponad 70 działek pod budownictwo
mieszkaniowe. – Jeżeli chcemy, aby wracali do
nas ci wszyscy koszalinianie, którzy w ostatnich
latach pracowali za granicą, musimy stworzyć
im dobre warunki do mieszkania i życia – mówi
Krzysztof Hołub, wiceprezydent ds. polityki
przestrzennej.
Ta oferta to uzupełnienie kompleksowej propozycji miasta. W maju zostaną oddane do użytku mieszkania w koszalińskim TBS oraz mieszkania komunalne. Całość oferty dopełniają deweloperzy. Z myślą o mieszkańcach gorzej sytuowanych miasto rozpoczęło budowę mieszkań socjalnych przy ul. Przemysłowej (144 lokale).
Pierwsze z nich będą gotowe jeszcze w tym roku.

JAROCIN
Centrum Gospodarki Odpadami
Przy dźwiękach muzyki wygrywanej za pomocą plastikowych butelek 8 kwietnia br. w podjarocińskich Witaszyczkach otwierano najnowocześniejsze w regionie Centrum Gospodarki Odpadami. To jedna z najważniejszych inwestycji
proekologicznych nie tylko dla Jarocina, ale także dla całego regionu. Witaszyckie CGO jest bowiem jedynym tego typu zakładem w obrębie 50
km i docelowo będzie odbierać, segregować
i przetwarzać odpady z gmin regionu.
Budowa pierwszego etapu Centrum Gospodarki Odpadami pochłonęła 3,8 mln zł. Inwestorem była gminna spółka – Zakład Gospodarki Odpadami. Drugi etap inwestycji będzie
polegał na budowie nowej i rekultywacji starej
kwatery na odpady. Jego koszt to ok. 4,5 mln zł.
Na podstawie materiałów z miast
przygotowała EWA PARCHIMOWICZ
SAMORZĄD MIEJSKI nr 4 (142), kwiecień 2008
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MIASTA JUBILEUSZOWE

650-lecie miasta

Bądź w Będzinie
„Przyszłość z tradycjami” – to motto charakteryzujące Będzin – blisko
60-tysięczne śląskie miasto położone w Zagłębiu Dąbrowskim.

O

becnie 650-letni Będzin to jedno z najstarszych miast tego
regionu. Na przestrzeni wieków miasto należało do Małopolski,
a dziś administracyjnie i gospodarczo
jest związane ze Śląskiem.

Śladami przodków
Będzin powstał przed wiekami na,
położonej w zakolu Czarnej Przemszy,
Górze Zamkowej. W IX w. na wzgórzu
powstała drewniana warownia, strzegąca brodu na rzece. Wały podgrodzia
zachowały się do dziś. Dogodne warunki obronne i położenie na starym szlaku handlowym z Rusi przez Kraków
i dalej przez Śląsk do Niemiec sprzyjały rozwojowi osady handlowej, powstałej u stóp grodu. W latach czterdziestych XIV w. Kazimierz Wielki zbudował istniejący do dziś zamek, który

strzegł nowo powstałej granicy Królestwa Polskiego na rzece. W 1358 r.
nadał Będzinowi prawa miejskie z licznymi przywilejami, dzięki którym miasto się rozwijało, a także tytuł miasta
królewskiego. Po wojnach połowy XVII
w. miasto wyludniło się i zubożało. Po

Jakie są te perspektywy przeobrażeń Będzina?
– Jesteśmy w trakcie olbrzymiej inwestycji związanej z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej w przeważającej części miasta. To największa – z dotychczas podejmowanych – budowa w Będzinie. Teraz nasze miasto przypomina wielki
plac budowy. Całkowity koszt inwestycji wyniesie blisko 28,5 mln euro, z czego 75 proc. sfinansujemy z Funduszu
Spójności. W ramach inwestycji wykonane będą m.in.: ponad 42 km kanalizacji sanitarnej, ponad 33 km kanalizacji deszczowej, 17 przepompowni ścieków sanitarnych, 5 przepompowni
ścieków deszczowych. Wymienionych
zostanie ponad 39 km sieci wodociągowej, a prawie 300 tysięcy mkw. dróg
i chodników uzyska nową nawierzchnię. Zrealizowanie tego zadania stworzy kolejne możliwości inwestycyjne.
Nasze miasto jest historyczną perłą
regionu i ma przed sobą coraz większe
możliwości rozwoju turystyki weekendowej, za sprawą np. rozpoczynanej rewita-

■

Rozmowa z prezydentem Będzina, Radosławem Baranem
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W ostatnich latach Będzin zmienia
swój wizerunek. Rozpoczęła się bowiem
rewitalizacja śródmieścia, a w kolejnych
rejonach miasta powstały nowoczesne

Prezydent Będzina, Radosław Baran, 10 września 2007 r. w Pałacu Prezydenckim odebrał
„Nagrodę Specjalną” za pomysł szerzenia idei programu „Dzień Przedsiębiorczości” poza
granicami kraju, w miastach partnerskich. To pierwsza taka nagroda w historii programu.
Urząd Miejski w Będzinie znalazł się wśród 26 najaktywniejszych firm i instytucji, wyłonionych z ponad 15 tysięcy.
Będziński Urząd Miejski rozbudowuje elektroniczną sferę usług. Od początku tego roku
urząd działa w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Celem e-urzędu jest umożliwienie mieszkańcom załatwienia wszelkich formalności przez Internet, bez konieczności przychodzenia do urzędu, a także zapewnienie dostępu do informacji
o działaniach władz lokalnych. Dzięki systemowi UM w Będzinie jako e-urząd będzie nie tylko nowoczesny, ale przede wszystkim uprości procedury.

Determinacja
i skuteczność
Jak miasto przygotowało się do obchodów
jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich?
– W obchody 650-lecia nadania praw
miejskich aktywnie włączyli się mieszkańcy naszego królewskiego grodu
i rok jubileuszowy jest świętem całej lokalnej społeczności. Kampania promocyjna pod hasłem „Bądź w Będzinie”
ma zachęcić nie tylko naszych mieszkańców, ale i turystów z kraju oraz z zagranicy, do spędzenia czasu w tym zabytkowym mieście. Kulminacja wydarzeń związanych z jubileuszem nastąpi

Miejski lifting

Nowatorskie pomysły

Dobry klimat społeczny

■

latach upadku dopiero w XIX w., dzięki
odkryciu pokładów węgla kamiennego
i rozwojowi przemysłu, nastąpił ponowny jego rozkwit.

od 6 do 8 czerwca podczas Dni Będzina. Będziemy mieli wiele okazji zarówno do przygotowywania, jak i uczestniczenia w wielu wydarzeniach nawiązujących do historii grodu. Będzie to czas
odwoływania się do historii i postaci
niegdyś tworzących Będzin, wspomnień i spotkań z obecnymi oraz byłymi mieszkańcami miasta. Przy okazji
tych wizyt po latach będzie okazja do
porównań dawnego i współczesnego
miasta, przedstawiania perspektyw
przeobrażeń Będzina, które nastąpią
w najbliższym czasie.

MIASTA JUBILEUSZOWE
kompleksy sportowe. Dzięki środkom
unijnym rusza przebudowa otoczenia
jednego z najbardziej rozpoznawalnych
w Polsce symboli regionu – zamku będzińskiego. Jest ona szansą na wykreowanie nowego wizerunku regionu – innowacji z ogromnymi tradycjami. To jeden z nielicznych projektów, który
w znaczący sposób może podnieść jakość oferty kulturalnej Śląska i Zagłębia. Z imprez kulturalnych organizowanych w otoczeniu zamku będzie mogło
korzystać kilkaset tysięcy osób rocznie.

Święto będzinian
Cały obecny rok trwać będzie świętowanie jubileuszu, jednak główne uroczystości zaplanowane są na doroczne
DNI BĘDZINA, 6–8 czerwca. Rozpoczną się one paradą historyczną i przedstawieniem obrazującym nadanie
praw miejskich Będzinowi przez króla
Kazimierza Wielkiego. Potem odbędą
się: Ogólnopolski Turniej Rycerski,
koncerty, turnieje sportowe i pokazy
(ratownictwa medycznego oraz akcji
straży ochrony kolei, policji, straży pożarnej, motocyklistów). Ciekawie zapowiadają się budowanie „skrzyni czasu”,
w której znajdą się informacje o obchodach 650-lecia miasta oraz rozstrzy-

lizacji Wzgórza Zamkowego. To zadanie
również realizujemy przy współudziale
środków unijnych. Uzyskanie przez miasto 4,2 mln euro dofinansowania daje
nam szansę na stworzenie w Będzinie
prawdziwego centrum wypoczynku
weekendowego. Do najważniejszych zadań będą należały zabezpieczenie, zagospodarowanie i udostępnienie podziemi
będzińskich, remont murów miejskich,
realizacja ogródka jordanowskiego, wybudowanie amfiteatru, a w parku miejskim 15 podobnie urządzonych miejsc
odpoczynku. Przebudowane zostaną
układ komunikacyjny oraz plac Kazimierza, wybudujemy kładki nad rzeką
Czarną Przemszą łączące Wzgórze
Zamkowe z przyległym placem Zamkowym i pozostałą częścią śródmieścia.
Projekt zostanie zrealizowany do 2013 r.
Będzin ma więc szansę stać się stolicą turystycznego zagłębia…
■ Już teraz Będzin postrzegany jest jako
miasto szczególnie skuteczne w pozyskiwaniu środków unijnych. Jaki jest będziński
przepis na zdobywanie tych funduszy i na co
z powodzeniem władze Będzina je zdobyły?

Śródmieście Będzina po rewitalizacji.
gnięcie konkursu na piosenkę o Będzinie „Tu Będziem (Śpiewać) My”. Na
sierpień zaplanowany są Festiwal Mu-

Docenieni w Europie
Będzin znajduje się również w gronie niewielu polskich miast posiadających dwie prestiżowe nagrody przyznawane przez Radę
Europy. Są nimi Dyplom Europejski oraz Honorowa Flaga Rady Europy.

– Oprócz wspomnianych już funduszy na uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej i na będzińskie Wzgórze Zamkowe kolejne środki zewnętrzne pozwolą na rozwój ścieżek rowerowych. Zdobyliśmy unijne fundusze na
realizację rowerowej trasy turystycznej w Będzinie od zamku w kierunku
dąbrowskiej Pogorii III. Mamy już studium wykonalności i realizację projektu zakończymy do 2010 r.
Zmieniamy Będzin i nasze starania
o przeobrażenie wizerunku miasta –
opartego na jego bogactwie historycznym oraz planowanych, ambitnych zamierzeniach – przynoszą konkretne
efekty. Coraz częściej adresowane są do
nas pytania, w jaki sposób skutecznie potrafimy pozyskiwać środki unijne pozwalające na obecny boom, np. w porządkowaniu miejskiej infrastruktury. Jedyną
receptą jest determinacja i skuteczność,
a jak pokazały ostatnie lata, nieodzowne
jest wsparcie – przede wszystkim ze strony mieszkańców gminy.
■ W czym, Pana zdaniem, tkwi największa
siła Będzina?

Fot. Archiwum UM
zyki Celtyckiej ZAMEK, w którym biorą udział zespoły z Polski i z zagranicy,
grające muzykę Irlandii, Szkocji i Bretanii, a także Światowy Zlot Żydów Będzińskich, jako że przed II wojną światową aż połowę mieszkańców miasta
stanowili Żydzi. W październiku odbędzie się zaś sesja popularnonaukowa
połączona z prezentacją 3-tomowej publikacji „Będzin 1358–2008”.
Pełny harmonogram obchodów jubileuszu na stronie: www.bedzin.pl

– Odpowiedź jest oczywista – w ludziach. Największą i najważniejszą siłą
Będzina są jego mieszkańcy, którzy
chcą aktywnie współdziałać w zmienianiu miasta. Myślę, że zasługą tego będzińskiego klimatu społecznego jest
również fakt, że nie brak chętnych do
osiedlania się w naszym mieście. Przybywa mieszkańców m.in. za sprawą
rozbudowywanego osiedla Górki Małobądzkie. Od tego roku mamy również
jedenastu nowych mieszkańców – repatriantów, którzy przybyli na ojczystą
ziemię po dziesiątkach lat wygnania
i tułaczki, bolesnych doświadczeniach
przodków. Teraz mieszkańcy Będzina
mają szansę współuczestniczyć w spełnianiu ich życiowych planów.
Z optymizmem postrzegamy przyszłość naszego 650-letniego miasta, bo
ciągle przybywa tu młodych, zdolnych
ludzi, którzy osiągają sukcesy zarówno
w kraju, jak i za granicą.
■ Dziękuję za rozmowę.
Materiały o Będzinie przygotowała
HANNA HENDRYSIAK
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VIII Spotkanie Miast i Gmin Papieskich
30 rocznica wyboru Karola Wojtyły
(możliwa beatyfikacja Jana Pawła II)
oraz

I Konferencja Miast Partnerskich Polski i Włoch
PROGRAM RAMOWY

15 października (środa) – przelot z Polski
16 października (czwartek)

30 rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża – Bazylika i Plac Św. Piotra
17 października (piątek)

I Konferencja Miast Partnerskich Polski i Włoch – Rzymski Ratusz
18 października (sobota)
■
■

Msza św. w intencji polskich miast i gmin przy grobie Jana Pawła II
Spotkanie z Ambasadorem RP w Watykanie, Panią Premier Hanną Suchocką

19 października (niedziela) – powrót do Polski

Związek Miast Polskich
Urząd Miejski w Kołobrzegu

Konferencja „Sport w samorządach”
Start „Kwietnego Biegu”
26 maja 2008 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Wkładkę „Samorząd Miejski”, stały dodatek do „GSiA” wydawany raz w miesiącu, przygotowuje
zespół Związku Miast Polskich: Ewa Parchimowicz – red. nacz., Joanna Proniewicz, Andrzej Porawski – dyrektor Biura ZMP.
Wersja elektroniczna dodatku „SM” znajduje się pod adresem: www.miasta-polskie.pl/sm.html
Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań, tel. 0-61 633 50 50,
fax 0-61 633 50 60, e-mail: redakcja@zmp.poznan.pl,
strona internetowa: www.miasta-polskie.pl, www.polish-cities.pl, www.zmp.poznan.pl

