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DEKADA CZŁONKOSTWA POLSKI W UE

Członkostwo w oczach samorządowców 

Unia daje czy zabiera?
„Unia daje czy zabiera? Dekada członkostwa Polski w UE w oczach przed-
stawicieli polskich samorządów” to tytuł raportu, jaki powstał na zlecenie 
Związku Miast Polskich w ramach projektu „Samorządy lokalne a Unia 
Europejska w przeddzień 10-lecia akcesji”. 

Podstawą publikacji była ankieta, 
jaką Instytut Spraw Publicznych, 
Związek Miast Polskich, Związek 

Powiatów Polskich i Związek Gmin 
Wiejskich RP rozesłały do JST wszyst-
kich szczebli. 

Pytania w ankiecie dotyczyły korzy-
ści i kosztów związanych z członko-
stwem Polski w Unii Europejskiej, wpły-
wu integracji na sytuację samorządów 
oraz roli, jaką w ciągu minionego dzie-
sięciolecia odgrywały w Polsce fundu-
sze europejskie. 

– Raport stanowi branżowe spoj-
rzenie, przedstawia bowiem to, w jaki 
sposób członkostwo w Unii Europejskiej 
jest postrzegane przez przedstawicieli 
samorządu terytorialnego – czytamy 
we wprowadzeniu do opracowania 
Instytutu Spraw Publicznych. – Człon-
kostwo owo, zdaniem tej grupy, jest 
niezwykle ważne z dwóch powodów. 
Po pierwsze, dlatego, że to właśnie sa-
morządy są ważnymi beneficjentami 
funduszy unijnych i widzą, na co te fun-
dusze są przeznaczane, a często same 
o tym decydują. Po drugie, dlatego, że 
spośród przedstawicieli administracji 
reprezentanci samorządu terytorialne-
go są tymi, którzy działają „bliżej ludzi” 
niż władza centralna. Dzięki temu wie-
dzą, jak Unia Europejska wpływa na los 
zwykłego obywatela zamieszkującego 
dany region. 

Ankiety zostały rozesłane do 2809 
jednostek. Wypełniło ją 767 przed-
stawicieli samorządu terytorialnego. 
Kwestionariusz składał się z 41 pytań, 
które dotyczyły korzyści i kosztów zwią-
zanych z członkostwem Polski w Unii 
Europejskiej, wpływu integracji na sytu-
ację samorządów oraz roli, jaką w cią-
gu minionego dziesięciolecia odgrywały 
w Polsce fundusze europejskie. 

Ośmiu na dziesięciu przedstawicieli 
samorządu terytorialnego stwierdziło 
podczas badania, że integracja z Unią 

Europejską przyniosła Polsce więcej 
korzyści niż strat. Odsetek przedsta-
wicieli samorządu terytorialnego prze-
konanych o tym, że Polska zyskała na 
członkostwie w UE (84%) był niemal 
równy odsetkowi tych, którzy sądzą, 
że na akcesji skorzystał ich samorząd. 
Wśród głównych korzyści dla samo-
rządu terytorialnego z członkostwa 
w UE ankietowani najczęściej wymie-
niali napływ inwestycji oraz poprawę 
infrastruktury transportowej, sporto-
wej i społecznej. Jednocześnie mniej 
niż połowa ankietowanych zauważyła, 
że integracja europejska przyczyniła 
się do powstania nowych miejsc pracy 
w samorządzie. Prawie dwie trzecie 
z nich było przekonanych, że Polska 
dobrze wykorzystuje szanse, jakie 
daje członkostwo w Unii Europejskiej. 
Prawie wszyscy ankietowani (94%) 
potwierdzili, że członkostwo w UE po-
stawiło przed ich samorządem nowe 
wyzwania i obowiązki, jak np. koniecz-
ność znajdowania wkładu własnego do 
projektów dofinansowywanych przez 
Unię czy konieczność zdobycia nowych 
kwalifikacji przez pracowników. 

Prawie trzy czwarte przedstawicieli 
samorządu terytorialnego zaznaczyło, 
że ich samorząd prowadzi współpra-
cę międzynarodową. Oficjalne wizyty 
władz i urzędników są wskazywane 
jako najpopularniejszy rodzaj aktyw-
ności, jaką wskazało 91% respondentów. 
Najrzadziej w przypadku współpracy 
międzynarodowej samorządów prak-
tykowane są misje gospodarcze (15%). 
Ośmiu na dziesięciu ankietowanych za-
uważyło, że integracja z UE ułatwia ak-
tywność międzynarodową samorządu. 

W badaniu zapytano także o fun-
dusze unijne. Zdecydowana większość 
respondentów, bo aż 96%, stwierdziła, że 
fundusze te są w JST najczęściej prze-
znaczane na inwestycje infrastruktural-
ne. Co ciekawe, połowa reprezentantów 

samorządu terytorialnego podkreśliła, 
że w ich konkretnym przypadku wiel-
kość środków unijnego wsparcia była 
niewystarczająca, a samorządowi, któ-
ry reprezentują, trudno było zdobyć 
dofinansowanie z UE. Wśród barier 
w dostępie do środków unijnych samo-
rządowcy najczęściej wymieniali nad-
mierną komplikację procedur (78%). 
Problemem jest także konieczność po-
siadania zbyt wysokiego wkładu włas-
nego (68%). Spośród wszystkich ankieto-
wanych, którzy wzięli udział w badaniu, 
tylko jedna osoba odpowiedziała, że 
samorząd, który reprezentuje, nie apli-
kuje o dotacje unijne. Jednocześnie 90% 
respondentów zauważyło, że fundusze 
unijne mają znaczący wpływ na rozwój 
samorządu. 

Wśród kosztów polskiej integracji 
z Unią Europejską ankietowani najczęś-
ciej wymieniali emigrację zarobkową 
oraz koszty związane z dostosowaniem 
polskiej gospodarki do standardów UE. 
Podkreślano też rozpad więzi rodzin-
nych spowodowany emigracją zarob-
kową. 

W ankiecie umieszczono też pyta-
nia sprawdzające podstawową wiedzę 
respondentów o Komitecie Regionów, 
postrzeganie przez nich procesu decy-
zyjnego w Europie i ocenę zaangażo-
wania polskich posłów do Parlamentu 
Europejskiego w działania w regionie. 
Trzy czwarte przedstawicieli samorzą-
du terytorialnego wyraziło zdanie, że 
ich wiedza na tematy europejskie jest 
duża. Jednocześnie zaledwie połowa 
z nich (48%) była przekonana, że dużą 
wiedzę o UE posiadają również miesz-
kańcy samorządu, który reprezentują. 
Prawie dwie trzecie respondentów są-
dziło, że wie, jaka instytucja reprezentu-
je ich na forum UE. Poprawną nazwę tej 
instytucji – Komitet Regionów – wska-
zał jednak mniej niż co drugi badany. 

(EPE)

Na okładce: Obchody 10-lecia członkostwa  
Polski w UE w Sandomierzu. 
Fot. Archiwum UM
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ELBLĄG 
Doskonałe miejsce w Europie

Z okazji 10.  rocznicy wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej zorganizowano w Elblą-
gu piknik rodzinny. Udział w przedsięwzię-
ciu był okazją do zaprezentowania dorobku 
miasta  i  regionu związanego z obecnością 
we Wspólnocie. 

Pracownicy Urzędu Miasta w Elblągu przy-
gotowali dla elblążan dwa stoiska, gdzie pre-
zentowali projekty, na realizację których pozy-
skano środki z Unii Europejskiej. Dodatkowo 
przygotowane zostało stoisko dla najmłodszych 
uczestników przedsięwzięcia. Odbywały się tam 

gry, zabawy i konkursy, a nagrodami były gadże-
ty promujące jubileusz 777-lecia miasta.

Tego samego dnia na zaproszenie prezyden-
ta Jerzego Wilka do Elbląga przypłynęło około 
30 luksusowych łodzi z Polski oraz z obwodu 
kaliningradzkiego. Była to doskonała okazja, 
by zaprezentować nowe nabrzeże wybudowane 
w mieście. Na jego odbudowę także pozyskano 
środki unijne. Władze miasta chciały przy okazji 
tego wydarzenia przekonać żeglarzy i turystów, 
że Elbląg jest doskonałym miejscem – nie tylko 
postojowym, lecz także o potencjale turystycz-
nym, kulturowym i rekreacyjnym.

Dodatkowo Klub Szachowy „Start” Elbląg, 
w ramach obchodów 10-lecia obecności Pol-

ski w Unii Europejskiej, zorganizował we współ-
pracy z urzędem miejskim 10. edycję turnieju 
szachów szybkich pn. „Elbląg w Europie”.

BYDGOSZCZ 
Mistrzostwa nad rzeką

I  Mistrzostwa  Świata  w  przechodzeniu 
przez rzekę – Bydgoszcz 2014 odbyły się nad 
Brdą 2 maja 2014 r. jako upamiętnienie wej-
ścia Polski do UE. 

Pomiędzy dwoma brzegami Brdy, blisko 
rzeźby – symbolu Bydgoszczy „Przechodzące-
go przez rzekę” rozciągnięta została taśma, 
po której linoskoczkowie ścigali się o tytuł Mi-
strza Świata. Najszybciej, bo zaledwie w nie-
co ponad 26 sekund, dystans 30 metrów po-
konał Danny Menšík, osiemnastoletni Czech, 
który zdobył nagrodę główną – 500 euro. 
Miejsce zawodów nie było przypadkowe 
– rzeźba „Przechodzącego przez rzekę” zo-
stała odsłonięta 1 maja 2004 r., czyli w dniu 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. Autorem 
„Przechodzącego przez rzekę” jest Jerzy Kę-
dziora. Pomysłodawcą i organizatorem mi-

strzostw było Biuro 
Promocji HEROLD, 
a partnerem, który 
przeznaczył na zor-
ganizowanie wy-
darzenia 50 tys. zł 
– Urząd Miasta 
Bydgoszczy.

I Mistrzostwa 
Świata w przecho-
dzeniu przez rzekę 
poprzedziły zawody 
Trickline, czyli ewo-
lucje na taśmie.

Innym akcen-
tem tegorocznych 
obchodów 10-lecia 
obecności w UE była w Bydgoszczy Gra Miejska 
pt. „#miastoEuropa”. Regionalny Ośrodek De-
baty Międzynarodowej w Bydgoszczy 9 maja 
br. zaprosił na nią uczniów wraz z nauczycie-

lami, popularyzując tym samym tegoroczny 
jubileusz. Miała ona ponadto na celu popula-
ryzację wyborów do Parlamentu Europejskiego 
oraz wiedzy o zjednoczonej Europie. 

KUTNO 
Wiele pozytywnych zmian

1  maja  br.  minęło  10  lat  od  momentu 
wstąpienia  Polski  do  Unii  Europejskiej. 
Również  Kutno  włączyło  się  w  ogólnopol-
skie obchody tej znakomitej rocznicy. 1 maja 
2014 r. na placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Kutnie odbył się wyjątkowy pokaz 
sztucznych ogni. 

Miniona dekada przyniosła miastu wiele 
pozytywnych zmian. Dużą rolę w tym względzie 
odegrały dostępne fundusze unijne. Poprawie 
uległa nie tylko infrastruktura techniczna. 
Zmiany nastąpiły również w sferze społecznej, 
poprawiając jakość życia mieszkańców. Dzię-
ki środkom unijnym miasto zrealizowało wiele 
znaczących inwestycji z zakresu ochrony środo-
wiska, infrastruktury transportowej, społecz-
nej, kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. Łącz-

nie wybudowano ok. 20 km sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta. Przeprowadzo-
no termomodernizacje obiektów użyteczności 
publicznej, miejskich szkół oraz przedszkoli. Od 

lat wymagające remontów obiekty kulturalne 
doczekały się nowoczesnych przeobrażeń. Dziś 
pięknie prezentuje się odrestaurowany Dom 
Dochodowy Straży Ogniowej (obecnie Centrum 
Teatru, Muzyki i Tańca), Dworek Modrzewiowy 
czy rozbudowany Kutnowski Dom Kultury.

Kutno zyskało również na inwestycjach 
w infrastrukturę transportową. Dotyczyło to 
zwłaszcza terenów przemysłowych w dzielni-
cy Sklęczki, na których obecnie funkcjonuje 
ponad 60 firm zatrudniających niemal 6 tys. 
osób. Dla usprawnienia układu komunikacyj-
nego w centrum miasta wybudowano zachod-
nią obwodnicę.

Miasto zrealizowało również wiele innych 
projektów unijnych z zakresu edukacji, pomo-
cy społecznej czy rynku pracy. Łącznie w latach 
2004–2013 Kutno otrzymało ponad 80 mln zł 
dofinansowania unijnego na realizację istot-
nych infrastrukturalnie projektów. 

Fajerwerki nad Kutnem. 1 maja 2014 r. 
Fot. Archiwum UM

Zawodnicy podczas przejścia przez Brdę. 
Fot. R. Sawicki, UM w Bydgoszczy

Prezydent Elbląga i mieszkańcy na pik-
niku rodzinnym. Fot. Archiwum UM
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KOŁOBRZEG 
Dzień Europy

Paradą ulicami miasta rozpoczęły się ob-
chody Dnia Europy i 10. rocznicy wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Po raz kolejny 
w Kołobrzegu obchodzony był Dzień Europy 
organizowany przez Punkt Informacji Euro-
pejskiej Europe Direct – Kołobrzeg. 

Wielobarwna parada dzieci przeszła spod 
ratusza do Regionalnego Centrum Kultury, 
gdzie wręczono nagrody laureatom konkursu 
plastycznego „Mam już 10 lat – Polska w Unii 
Europejskiej” oraz zaprezentowano program 
artystyczny. Europejskie piosenki i tańce – od 
flamenco do folkloru bałkańskiego – brzmiały 
przez trzy godziny na plenerowej scenie, na-
gradzane brawami przez liczną publiczność 
– mieszkańców i turystów. Żółte margerytki, 

symbolizujące unij-
ne gwiazdki, były 
wręczane widzom 
przez szczudlarzy 
Teatru Kontakt. 
Ogromnym zainte-
resowaniem cieszy-
ło się stoisko ozda-
biania twarzy i dłoni 
symbolami UE. 

Punktem kul-
minacyjnym ob-
chodów był po-
częstunek tortem 
urodzinowym Unii 
Europejskiej, któ-
rego wygląd wzbu-
dził podziw: unijna flaga, polska flaga, 
symbol 10 lat w UE oraz elementy z ponad 

20 europejskich bajek. Tort pokrojono na 
ponad 500 porcji. 

Tort urodzinowy UE. Fot. Archiwum UM

BYTOM 
Dni funduszy europejskich

W dniach 9–11 maja 2014 r. w Bytomiu 
odbyła się trzydniowa impreza pod nazwą Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich. 

Ideą wydarzenia było promowanie integra-
cji europejskiej. Zorganizowane zostało stoisko 
– tzw. Wioska Europejska – gdzie umieszczono 
materiały dotyczące Unii. Zaprezentowano też 
efekty zrealizowanego przez miasto Bytom 
projektu pt. „Kompleksowa likwidacja dzikich 
składowisk odpadów w Bytomiu – etap II”. Ma-
jówka skierowana była do wszystkich miesz-
kańców Bytomia oraz osób odwiedzających 
w tych dniach Park Miejski im. F. Kachla. 

Piątek 9 maja br. pod hasłem Dzień Europy, 
adresowany był do dzieci i młodzieży bytom-
skich szkół podstawowych i gimnazjalnych, 

działających w szkolnych klubach europej-
skich oraz młodzieży aktywnej artystycznie. 
Był dniem szkolnych klubów europejskich 
i rozpoczął Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
w Bytomiu. 

W jego ramach zorganizowano trzy 
konkursy: Miejską grę terenową Euro-
pejskie Gwiazdki, konkurs plastyczny Eu-
ropejskie Flagi i konkurs muzyczny Mini 
Eurowizja 2014. 

Pozostałe dwa dni Otwartych Fun-
duszy Europejskich w Bytomiu zorga-
nizowane były już dla szerokiego grona 
odbiorców. Sobota – Wiedeń w Bytomiu, 
była muzyczną wyprawą do krainy walca 
wiedeńskiego. Artyści Opery Śląskiej pre-
zentowali najsłynniejsze walce Johanna 
Straussa oraz arie i duety związanych 
z Wiedniem operetek. Oprawą impre-
zy była młodzież spacerująca po parku 

w strojach z XIX w.
Biesiada Bytomska zorganizowana w nie-

dzielę 11 maja zamknęła trzydniowy cykl 
imprez.

Wiedeń w Bytomiu. Fot. Archiwum UM

PŁOŃSK 
Rzetelnie wykorzystane środki

7 maja 2014 r. na placu przed ratuszem 
w Płońsku przechadzały się smerfy i greccy 
bogowie.  Zrobiło  się  też  kolorowo  od  flag 
UE trzymanych w rączkach przedszkolaków 
i uczniów, którzy w tym dniu przyszli świę-
tować 10. rocznicę przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej.  

Uroczystość rozpoczęła się w samo połu-
dnie od wysłuchania hymnu Unii Europejskiej 
i wystąpienia burmistrza, który podsumowując 
10 lat Polski i Płońska w Unii, wymienił naj-
większe inwestycje, które miasto zawdzięcza 
środkom europejskim, między innymi budowę 
dróg i ścieżek rowerowych, termomodernizację 
budynków szkolnych i mieszkalnych, poprawę 

atrakcyjności turystycznej miasta i prioryte-
tową inwestycję – przebudowę domu kultury 
– również współfinansowaną ze środków UE.

– Od 1 maja 2004 r. do dziś Płońsk oraz 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miej-
skie Centrum Kultury pozyskały około 35 mln zł 
na 33 projekty. Aż 25 projektów zrealizowaliśmy 
w obecnej kadencji. Stawia nas to w czołówce 
najbardziej dynamicznych i najrzetelniej wyko-
rzystujących środki europejskie miast na Mazow-
szu – podkreślił Andrzej Pietrasik. 

Podczas przemówienia burmistrza na pla-
cu pojawiły się smerfy częstujące belgijską 
czekoladą i greccy bogowie zapraszający do 
udziału w olimpiadzie. Gdy część dzieci bawiła 
się w projektowanie kreacji wprost na paryskie 
wybiegi, inna grupa rozbijała hiszpańską pinia-
tę albo brała udział w zawodach w jedzeniu ja-

błek na sznurkach. Wszystko to odbywało się 
na stoiskach reprezentowanych przez wybra-
ne kraje Starego Kontynentu: Polskę, Belgię, 
Francję, Holandię, Hiszpanię i Grecję. Oprócz 
zabaw były też quizy sprawdzające wiedzę na 
temat prezentowanych państw. 

Smerfy częstowały płońskie przedszkola-
ki belgijską czekoladą. 

Fot. Archiwum UM
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KĘPNO 
Biegali w rocznicę akcesji

1  maja  2014  r.  w  ramach  uczczenia 
10.  rocznicy  akcesji  Polski  do  Unii  Euro-
pejskiej  odbył  się  I  Kępiński  Bieg  Uliczny 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, 
którego start  i metę zlokalizowano w kom-
pleksie „Orlik” w Kępnie. 

Na start biegu na 10 kilometrów zgłosiło się 
311 zawodników z terenu całego kraju, jak rów-
nież z Kenii i Ukrainy. Zgodnie z oczekiwaniami, 
czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej zajęli 
zagraniczni biegacze. W biegu mężczyzn trzy 
pierwsze miejsca zdobyli zawodnicy z Kenii: 
Lumen Kawalia z czasem 30 min 14 s, Haron 
Sirma z czasem 30 min 16 s i Simon Kisang 
z czasem 30 min 26 s.

Najlepszym z Polaków był Gracjan Łukasz 
z Częstochowy, który do trzeciego kilometra 
trasy dotrzymywał kroku kenijskim biega-
czom, a ostatecznie uzyskał czas 32 min 
i czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła zawod-
niczka z Ukrainy – Teatyna Kuzubova z czasem 
34 min 30 s. Dwa kolejne miejsca na podium 
wywalczyły zawodniczki z Polski: Karolina Gór-
ny z czasem 34 min 55 s oraz Ewa Brych-Pająk 
z czasem 35 min 58 s.

Najlepszymi zawodnikami z Kępna byli: 
Danuta Puchała z czasem 42 min 38 s oraz 
Krzysztof Szczot z czasem 37 min 12 s. 

Warto dodać, że gościem honorowym 
i starterem I Kępińskiego Biegu Ulicznego był 
Paweł Czapiewski, aktualny rekordzista Polski 
w biegu na 800 metrów, medalista Mistrzostw 

Świata, mistrz Europy w hali, wielokrotny mistrz 
Polski, olimpijczyk z Pekinu.

Zmaganiom biegaczy towarzyszyły koncer-
ty muzyczne. Przed publicznością zaprezento-
wały się kępińskie zespoły: „Golgotowy” oraz 
„Koncept”. 

Start I Kępińskiego Biegu Ulicznego.
Fot. Archiwum UM

SŁUPSK 
Europejski tydzień rocznic

Wybór Europejskiej Szkoły Roku, SALWA 
i  konferencja  naukowa  to  tylko  niektóre 
z wydarzeń, które zorganizowano w Słupsku 
podczas Europejskiego Tygodnia Rocznic. 

Od 1 do 9 maja br. Słupsk mienił się kolo-
rami flagi narodowej i barwami Unii Europej-
skiej. Jednak obchody jubileuszu rozpoczął 
dość nietypowo, bo od imprezy wyjazdowej 
na Targu Węglowym w Gdańsku, gdzie 1 maja 
odbywał się Piknik Europejski. Słupskie stoi-
sko odwiedziło prawie 7 tys. osób, prowadzone 
były na nim konkursy dla najmłodszych, quizy 
wiedzy o Unii Europejskiej oraz indywidualne 

konsultacje dotyczące możliwości pozyskania 
środków z dotacji unijnych.

W dzień święta Konstytucji 3 maja odby-
ła się SALWA, czyli Słupska Akcja Lokalnego 
Wystrzału Artystycznego. To impreza o cha-
rakterze karnawału ulicznego z grami uliczny-
mi, spektaklami i muzyką. Dla najmłodszych 
przygotowano pokazy kuglarskie i żonglerskie, 
pojawili się również szczudlarze i animatorzy 
kultury.

Konferencja naukowa pt. „10 lat członko-
stwa Polski w Unii Europejskiej” zgromadziła 
ok. 90 uczestników, w tym pracowników na-
ukowych i studentów Uniwersytetu z Białe-
gostoku i Akademii Pomorskiej ze Słupska. 
W konferencji uczestniczyli również uczniowie 

słupskich szkół średnich, w tym liczne grono 
uczestników i laureatów olimpiad wiedzy o UE. 

7 i 8 maja w siedzibie Punktu Informacji Eu-
ropejskiej Europe Direct – Słupsk przygotowa-
ne zostało szkolenie z programu „Erasmus +”, 
które skierowane było do pracowników placó-
wek oświatowych i kulturalnych.

Zwieńczeniem wszystkich wydarzeń był 
9 maja – Dzień Unii Europejskiej. W sali Ośrod-
ka Sportowo-Rekreacyjnego spotkało się 
ponad 500 słupskich przedszkolaków, które 
wspólnie zaśpiewały hymn Unii Europejskiej. 
W czasie imprezy przeprowadzone zostały 
liczne konkursy dla najmłodszych. Ponadto 
ogłoszono wyniki konkursu Europejska Szkoła 
Roku. 

DĄBROWA GÓRNICZA 
Trzy wydarzenia na 10-lecie

W Dąbrowie Górniczej odbyły się trzy wy-
darzenia, które miały związek z obchodami 
10. rocznicy wejścia Polski do UE. 

24 kwietnia 2014 r. salę sesyjną dąbrow-
skiego urzędu miejskiego opanowali uczniowie 
trzech liceów. Urządzili w niej „Pociąg do Unii, 
czyli Nadzwyczajną sesję plenarną Parlamen-
tu Europejskiego na wesoło”. Wydarzenie było 
nietypowym konkursem, którego jurorami byli 
posłowie do PE – prof. Adam Gierek i dr Marek 
Migalski, a także Zbigniew Podraza, prezydent 
miasta.

Uczestnicy tej edukacyjnej zabawy wypełnili 
test na temat UE, jej historii, instytucji i państw 
członkowskich. Każdy zespół przygotował krótkie 
wystąpienie na wylosowany temat. Jury i goście 
wysłuchali, co uczniowie mają do powiedzenia 
w kwestii „Jak zachęcić do głosowania w zbli-
żających się eurowyborach”, „UE federacyjna 

czy złożona z suwerennych państw?”, „Zalety 
i wady wspólnej waluty”. Ostatnim wyzwaniem, 
jakiemu musieli sprostać licealiści, było przygo-
towanie i zaprezentowanie rezolucji, odnoszącej 
się do zagadnień Edukacja – Praca – Rodzina.

W czasie imprezy premierę miał film „Je-
stem obcokrajowcem – mieszkam w Polsce”, 
przedstawiający doświadczenia i spostrze-

żenia obcokrajowców, mieszkających 
w Dąbrowie Górniczej.

Dla wszystkich chcących spędzić 
pierwszomajowe popołudnie w sposób 
ciekawy i aktywny Biuro ds. Współpracy 
z Zagranicą UM w Dąbrowie Górniczej, 
w ramach Dębowy Maj Festiwal, przy-
gotowało drugą edycję Europejskiego 
Rajdu Rodzinnego. Całe rodziny i ze-
społy przyjaciół wzięły udział w grze 
terenowej, w której można było wygrać 
m.in. semestr nauki języka angielskiego 
w British School.

28 i 29 kwietnia 2014 r. odbyły się 
z kolei obrady dąbrowskiego Sejmu Młodzie-
ży. Wydarzenie, zorganizowane z okazji 10-le-
cia Polski w UE, poświęcone było w głównej 
mierze wykorzystaniu środków unijnych. Ce-
lem przedsięwzięcia było włączenie młodzieży 
w działalność na rzecz społeczności lokalnej, 
a także zainteresowanie sprawami miasta 
i regionu. 

W Dąbrowie obradował Młodzieżowy Parla-
ment Europejski. Fot. Archiwum UM
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SANDOMIERZ 
Europejskie Stare Miasto

W  województwie  świętokrzyskim  miej-
scem głównych obchodów 10. rocznicy wstą-
pienia Polski do Unii Europejskiej było Stare 
Miasto w Sandomierzu. 

Świętowanie tego ważnego dla Polski ju-
bileuszu, w dniu 1 maja br., 
zapoczątkowała uroczysta 
inauguracja, którą zakoń-
czyło podzielenie wielkie-
go urodzinowego tortu mię-
dzy wszystkich uczestników 
wydarzenia. W programie 
hucznych obchodów zna-
lazły się liczne występy 
artystyczne, konkursy, pre-
zentacje i quizy. Nieopodal 
sceny znajdowała się strefa 
zwana Miasteczkiem Euro-
pejskim, w której na zainte-

resowanych czekało wiele atrakcji związanych 
z tematyką europejską.

Część edukacyjna zakładała podsumowanie 
najważniejszych wydarzeń z okresu 10 lat przy-
należności, przypomnienie uczestnikom histo-
rii Unii Europejskiej oraz przybliżenie informacji 
o programach unijnych, dzięki którym w regio-
nie mogło nastąpić tyle pozytywnych zmian. 

Dla tych, którzy mogli poszczycić się największą 
wiedzą o Unii Europejskiej, uczestnicząc w kon-
kursach i quizach, przygotowano nagrody.  

Na scenie występowali artyści z Sandomie-
rza i Kielc. Wieczorem zaprezentowano wido-
wisko „Po zmierzchu”, które obfitowało w grę 
dźwięków, świateł i ruchu scenicznego. 

10-lecie członkostwa Polski w UE obchodzo-
no również w placówkach oświatowych Sando-
mierza. Zorganizowano m.in. debatę pt. „10 lat 
w UE, 25 wolności – czas straconych czy wy-
korzystanych możliwości?”, wystawy, szkolne 
konkursy wiedzy o UE, międzyszkolny konkurs 
języka angielskiego, audycję radiową poświę-
coną 10. rocznicy przystąpienia Polski do UE.

Sandomierz wziął ponadto udział w ogólno-
polskiej akcji „Dni Otwarte Funduszy Europej-
skich”. Przy tej okazji zaprezentowano projekt 
pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Sando-
mierzu – Bulwar Piłsudskiego” poprzez zorga-
nizowanie cyklicznej imprezy „Sandomierski 
Sportowy Weekend Kwitnących Sadów”. 

Obchody 10-lecia członkostwa Polski w UE na Starym 
Mieście w Sandomierzu. Fot. Archiwum UM

SZYDŁOWIEC 
Piknik rodzinny 

Dzień 3 maja 2014 r. w Szydłowcu obfi-
tował w wiele atrakcji zaplanowanych w ra-
mach drugiego dnia święta miasta i 10-lecia 
wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Burmistrz miasta podziękował wszystkim, 
którzy wspierali miasto w staraniach o pozy-
skanie funduszy na rewitalizację zabytków, 
a także tym, którzy pracują przy realizacji pro-
jektu kluczowego. Szydłowiec jest przykładem 
na to, jak samorządy skutecznie i fachowo 
wykorzystują fundusze unijne.

Na placu nad zalewem zorganizowano „Stre-
fę Funduszy Europejskich”. W sferycznych na-
miotach odbywały się prezentacje multimedial-

ne, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy dla dzieci, 
a także zorganizowano wystawę prezentującą 
zmiany, jakie dokonały się po 10 latach obec-
ności Polski w UE. Pracownicy Wydziału Fundu-
szy Europejskich Urzędu Miasta w Szydłowcu 
udzielali informacji i porad na temat funduszy 

unijnych. Swoje stoisko miało Partnerstwo Pia-
skowiec Szydłowiecki oraz lokalne firmy i lokalni 
rękodzielnicy. Piknik był także okazją do wrę-
czenia nagród laureatom gminnego konkursu 
„10 lat Szydłowca w Unii Europejskiej”.

W tym roku po raz pierwszy odbył się w Szyd-
łowcu „Bieg Zygmuntów” na 5 km. Na starcie 
stanęło 118 zawodników. Było wielu biegaczy 
z Szydłowca i okolic, ale również goście z Rado-
mia, Skarżyska, Przysuchy, Skaryszewa, Opocz-
na, Zwolenia, Kozienic, Kielc. Pięciokilometrowa 
trasa wiodła ulicami Szydłowca. 

Przez całe popołudnie czas umilały występy 
sceniczne. W energicznych układach tanecznych 
wystąpili uczniowie ZS im. Jana Pawła II. Swój 
czas sceniczny mieli również członkowie grupy 
„Lokator” oraz młody rockowy zespół „Slaves”.

KATOWICE 
Młodzież w akcji

Katowice  żyją  jubileuszem  10-lecia 
członkostwa w Unii Europejskiej. Ten temat 
był jedną z myśli przewodnich tegorocznego 
Europejskiego  Kongresu  Gospodarczego, 
który w pierwszej połowie maja zgromadził 
w stolicy regionu elity biznesowe, polityczne 
i naukowe z kraju i ze świata. 

O dekadzie Polski w Unii rozmawia się 
w Katowicach nie tylko na szczeblach władzy, 
świadomość świętowanego w tym roku jubile-
uszu ma również młode pokolenie. Wiele szkół, 
a nawet przedszkoli zorganizowało akademie 
szkolne, liczne prelekcje, konferencje, wysta-
wy i konkursy. Niektóre z placówek z tej okazji 

pochwaliły się stałymi ekspozycjami przedsta-
wiającymi plakaty, zdjęcia i rysunki autorstwa 
swoich wychowanków traktujące o kulturze 
europejskiej. Również lekcje historii i wiedzy 
o społeczeństwie poświęca się tematowi inte-
gracji europejskiej. Klasy ze szkół ponadpod-
stawowych uczestniczyły w otwartym wykładzie 
prof. Jerzego Buzka na temat przyszłości Polski 
we Wspólnocie Europejskiej, zorganizowanym 
w jednej z katowickich uczelni.

Pałac Młodzieży w Katowicach przeprowa-
dził – pod patronatem Punktu Europe Direct 
w Katowicach – 12. edycję Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla Szkol-
nych Klubów Europejskich. Wzięło w nim udział 
kilkadziesiąt drużyn dwuosobowych ze szkół 
podstawowych i ponadgimnazjalnych. 

Wiele szkół zorganizowało spotkania pod 
nazwą „Vote Hunters”, podczas których promo-
wano udział w wyborach do europarlamentu; 
niektóre z placówek przeprowadziły symulację 
wyborów, by zaznajomić uczniów z procedurą 
tego przedsięwzięcia. Również instytucje kul-
turalne realizują szereg wydarzeń, zachęca-
jąc mieszkańców do wspólnego świętowania 
jubileuszu. W filii jednego z miejskich domów 
kultury pod wspólnym hasłem „Barwy Ziemi”, 
katowiczanie poznawali tradycję, zwyczaje i hi-
storię poszczególnych krajów Unii. Odbywały się 
recitale, np. piosenki francuskiej; budowano 
instalacje przestrzenne. Mieszkańcy, i starsi, 
i młodsi, uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, 
konkursach, prezentacjach, oglądali wystawy 
podsumowujące ostatnie dziesięciolecie.

Mimo niepogody uczestnicy biegu 
w Szydłowcu dopisali.

Fot. Archiwum UM
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GORZÓW WIELKOPOLSKI 
Majówka w europejskim klimacie

Euromajówka ze Słowianką, konferencje 
naukowe i wystawy prac plastycznych – go-
rzowianie tegoroczną majówkę spędzili pod 
znakiem 10-lecia Polski w UE. 

Uroczystości związane z 10-leciem Polski 
w Unii Europejskiej rozpoczęły się od dwóch 
wystaw. Pierwszą z nich przygotował Wydział 
Kultury i Promocji. Na 22 planszach zaprezen-
towano zdjęcia z realizacji gorzowskich projek-
tów wspieranych przez fundusze unijne. Drugą 
była pokonkursowa wystawa rysunków dzieci 
w wieku od trzech do sześciu lat. 

Mieszkańcy rozpoczęli świętowanie 1 maja 
na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
Słowianka, gdzie odbyła się Euromajówka. 
W jej trakcie gorzowianie mieli okazję zagrać 
w tenisa, bule i minigolfa. O część artystyczną 
zadbała Gorzowska Orkiestra Dęta oraz ze-
spół Panama. – Dziesięć lat temu wiele osób 
miało wątpliwości, czy wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej to dobry pomysł. Dziś wszy-
scy wiemy, że była to dobra decyzja. Gorzów 
zyskał dzięki członkostwu. Widać to poprzez 
liczne inwestycje – mówiła wiceprezydent Ewa 
Piekarz. 

5 maja w Filharmonii Gorzowskiej odbyła 
się konferencja naukowa na temat członko-

stwa Polski w Unii Europejskiej i szans rozwoju 
społeczno-gospodarczego Euroregionu Pro 
Europa Viadrina. – W naszym najgłębszym 
przekonaniu nasz region, województwo i mia-
sto przez ten czas zmieniły się w sposób nie do 
poznania. Było to możliwe tylko dzięki decyzji, 
jaką podjął nasz naród podczas referendum 
akcesyjnego w 2003 roku – mówił prezydent 
Tadeusz Jędrzejczak. 

Konferencja była również podsumowa-
niem dotychczasowych działań. Przez 10 lat 
w Gorzowie powstały m.in. bulwary, most 
staromiejski, Filharmonia Gorzowska, droga 
ekspresowa S3 oraz wyremontowano wiele 
gorzowskich dróg. 

INOWROCŁAW 
Festyn w Parku Solankowym

Polska  świętowała  10.  rocznicę  wejścia 
do Unii Europejskiej. Inowrocław także. W So-
lankach odbył się festyn unijny z mnóstwem 
atrakcji,  i dla  tych mniejszych,  i  tych więk-
szych inowrocławian oraz dla gości miasta. 

Festyn zorganizowano 4 maja br. przy 
muszli koncertowej Parku Solankowego. 
Podczas trzygodzinnej imprezy nie zabrakło 
występów zespołów muzycznych – wystą-
pił Aristos Live Band, rozstawiono stoiska 
wystawiennicze, odbył się minihappening 
teatralny, dzieci brały udział w grach i kon-
kursach wiedzowo-zręcznościowych oraz 
skakały na dmuchawcach. Można było też 
zobaczyć prace plastyczne przedszkolaków 
i uczniów klas I–III szkół podstawowych na-
wiązujące do 10-lecia obecności Polski w UE. 
Było też niezwykle smakowicie, a to za spra-

wą warsztatów kulinarnych połączonych z de-
gustacją potraw, z których słyną inne kraje 
Europy. Mieszkańcy Inowrocławia kosztowali 
ogromnego tortu z flagą unijną. Na deskach 
muszli koncertowej pokazały się przedszko-
laki w taneczno-muzycznym przedstawieniu 
nawiązującym do krajów UE. Jedną z atrakcji 

było też wspólne malowanie wielkiej 
flagi Unii Europejskiej. Nagradzano 
uczestników konkursu na najcie-
kawsze i oryginalne ubranie lub fry-
zurę w kolorystyce niebiesko-żółtej. 

Również wiele ciekawego działo 
się w tzw. strefie sportowej. – Ośro-
dek Sportu i Rekreacji włączył się 
w organizację festynu poprzez do-
starczenie, uruchomienie i obsługę 
telebimu i zorganizowanie strefy 
dla dzieci, w której przeprowadzane 
były konkurencje rekreacyjne oraz 
konkursy – mówi dyrektor OSiR Wie-

sława Pawłowska.
Unijny akcent towarzyszył także tegoroczne-

mu XXXVII Przeglądowi Artystycznemu Chórów 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wiosna 
w Solankach” 11 maja w muszli koncertowej. 
W programie przeglądu znalazła się m.in. pre-
zentacja europejskich przebojów.

Festyn unijny w Solankach.
Fot. Archiwum UM

RADOMSKO 
Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich

Prezentacje  fotograficzne,  filmowe,  te-
atralne,  happening,  atrakcje  rekreacyjne 
i  sportowe  to  tylko  wybrane  inicjatywy  to-
warzyszące  radomszczańskim  obchodom 
jubileuszu 10-lecia członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej. 

W dniach 8 i 11 maja br. podczas Dni 
 Otwartych Funduszy Europejskich Radomsko 
przyjęło barwy unijne. Pierwszy dzień upłynął 
pod znakiem realizowanego przy współudzia-
le środków unijnych projektu Różewicz Open 
Festiwal. Wystawy fotografii, prezentacje fil-
mowe „Różewicz ReAkcje”, „Różewicz Motion 
Graphic”, happening „Drzewo poezji”, wieczor-
ny spektakl, a nawet filmowe wspomnienie 

z głośnego czytania twórczości Różewiczów na 
Dworcu Kolejowym w Radomsku – wszystkie te 
działania umiejscowiły związanych z Radom-
skiem braci na tle mapy Europy, licznie przy-
ciągając sympatyków ich twórczości. 

Obecnie ogólnopolski Różewicz Open Festi-
wal jest najważniejszym wydarzeniem kultural-
nym w Radomsku. Podczas trwania festiwalu 
miasto zamienia się w wielką scenę kulturalną 
promującą twórczość braci Różewiczów: Tade-
usza, Stanisława i Janusza.

11 maja natomiast, na terenie zrewitalizowa-
nym z wykorzystaniem środków unijnych, odbył 
się piknik rekreacyjno-sportowy. Wiele atrakcji 
przygotowanych dla dzieci, w tym rajd rowerowy, 
ukazało różnorodne oblicza Unii Europejskiej. 
Uczestnicy pikniku otrzymali kaski rowerowe 
i kamizelki odblaskowe w związku z promocją 
unijnych projektów, które, stanowiąc zachętę 

do aktywnego, zdrowego stylu życia, zapewnią 
jednocześnie ich bezpieczeństwo.

Wystawa zdjęć inwestycji i przedsięwzięć 
zrealizowanych przez miasto z wykorzystaniem 
środków UE przybliżyły natomiast mieszkań-
com wiedzę nt. obecności funduszy unijnych 
w otaczającej ich przestrzeni.

Wystawa zdjęć inwestycji zrealizowa-
nych w Radomsku z wykorzystaniem 
środków UE. Fot. Archiwum UM
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GLIWICE 
„Power of  Winds” 

Miasto  hucznie  obchodziło  dekadę 
przynależności Polski do Unii Europejskiej. 
W wielu punktach Gliwic odbyły się imprezy, 
koncerty i wystawy obrazujące przemiany, ja-
kie dokonały się w tym mieście od czasu przy-
stąpienia Polski do struktur europejskich.

Udana rewitalizacja terenów pokopalnia-
nych, na których utworzono Centrum Edukacji 
i Biznesu – Nowe Gliwice. Modernizacja gospo-

darki wodno-ściekowej w mieście na niespoty-
kaną dotąd skalę. Gruntowna renowacja wielu 
gliwickich zabytków. Modernizacja ścieżek ro-
werowych oraz obiektów sportowych i rekreacyj-
nych. Informatyzacja pomagająca w załatwieniu 
codziennych spraw mieszkańcom przez internet 
– między innymi takie projekty zrealizowano 
w Gliwicach dzięki finansowemu wsparciu Unii 
Europejskiej w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 

Głównym punktem obchodów rocznico-
wych był koncert Akademickiej Orkiestry Dę-
tej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-

skiego w Katowicach pod dyrekcją Krzesimira 
Dębskiego.

W innych częściach miasta zorganizowano 
także imprezy i wystawy obrazujące zmiany, 
jakie dokonały się w Gliwicach dzięki unijnemu 
wsparciu. Są one imponujące! Dzięki europej-
skiej pomocy gliwicki samorząd finansuje wie-
le działań ważnych z punktu widzenia rozwoju 
lokalnego. Wśród nich są zarówno duże inwe-
stycje infrastrukturalne o wielomilionowych 
bud żetach, jak też mniejsze przedsięwzięcia 
(edukacyjne, społeczne czy promocyjne). Efekt? 
Do maja 2013 r. miasto Gliwice, miejskie je-
dnostki i spółki podpisały umowy o dofinan-
sowanie na łączną kwotę prawie 650 mln zł. 
Jednym z największych zadań inwestycyjnych 
dotowanych z funduszy unijnych i realizowanych 
w mieście jest modernizacja gospodarki ścieko-
wej. Dzięki inwestycji o łącznej wartości prawie 
400 mln zł 97% mieszkańców ma już dostęp 
do nowoczesnej kanalizacji. Zmiany, jakie do-
konały się akurat w tej materii, podsumował cykl 
majowych imprez organizowanych przez PWiK 
w Gliwicach. Obecnie dzięki unijnemu wsparciu 
w Gliwicach realizowane są dwie bardzo duże in-
westycje – budowa Drogowej Trasy Średnicowej 
oraz budowa Hali Gliwice. 

„Power of Winds” – koncert z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Fot. UM Gliwice

BĘDZIN 
O funduszach unijnych

10  lat  Polski  w  Unii  Europejskiej  upa-
miętnili  w  Będzinie  zarówno  mieszkańcy, 
jak i władze miasta. 

8 maja 2014 r. na wieczorze klubowym 
Towarzystwa Przyjaciół Będzina spotkali się 
mieszkańcy miasta i powiatu będzińskie-
go. 21 maja na sesji Rady Miejskiej Będzina 
władze miejskie, powiatowe, wojewódzkie, 
parlamentarne oraz przedstawiciele lo-
kalnych organizacji pozarządowych mogli 

zapoznać się z prezentacją przygotowaną 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego o 10 latach funduszy unijnych 
w regionie śląskim, w tym także w Będzinie. 
Przedstawiono to zagadnienie w rozbiciu na 
lata 2004–2006 i 2007–2013, ale również 
rozmawiano o nowej perspektywie finanso-
wej 2014–2020.

Prezentacje przedstawiły Urszula Machlarz, 
kierownik Referatu Programowania i Rozwoju, 
oraz Stefania Koczar-Sikora, zastępca dyrekto-
ra Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie 
Marszałkowskim.

Sesja Rady Miejskiej Będzina. 
Fot. Archiwum UM

TORUŃ 
Wykorzystana szansa

W ciągu ostatnich 10 lat w Toruniu po-
wstały  nowe  obiekty,  zrewitalizowane  zo-
stały parki i zabytki, wybudowany most oraz 
nowe drogi. Dziś bez tych prac nie sposób 
wyobrazić  sobie  współczesnego  kształtu 
miasta.

W ostatnich latach Toruń zamienił się 
w ogromny plac budowy. Zmodernizował nie-
mal wszystkie drogi wylotowe oraz zbudował, 
praktycznie od nowa, kilka ulic ważnych dla 
poprawy płynności ruchu. Niemal gotowy jest 
pierwszy odcinek strategicznej dla miasta 
Trasy Średnicowej Północnej, a już za chwilę 

budowany będzie kolejny, w stronę nowego 
mostu. Unijne środki trafiły także na średnio-
wieczny toruński bruk: zrewitalizowany został 
Rynek Nowomiejski oraz staromiejskie ulice. 
I wreszcie w grudniu 2013 r. został otwarty tak 
długo wyczekiwany przez kierowców nowy most 
drogowy przez Wisłę wraz z dwupoziomowym 
skrzyżowaniem i systemem dróg dojazdowych.

Tuż obok zabytkowej starówki powstaje wie-
lofunkcyjna sala koncertowa na ponad tysiąc 
miejsc. Z udziałem funduszy unijnych wyre-
montowano Teatr Baj Pomorski, powstało ot-
warte w 2008 roku Centrum Sztuki Współczes-
nej czy uruchomione w 2013 roku Centrum 
Nowoczesności „Młyn Wiedzy” – interaktywne 
centrum nauki, które przez zaledwie kilka mie-

sięcy przyciągnęło już prawie 35 tys. widzów. 
W tym samym roku został otwarty Toruński In-
kubator Technologiczny, a już niedługo ruszy 
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży.

Prawie 18 mln zł dotacji miasto zdobyło na 
odnowę zabytków w ramach projektu „Toruń-
ska Starówka – ochrona i konserwacja dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO”.

Prawie 40 mln zł przeznaczono na rewitali-
zację w ramach Lokalnego Programu Rewitali-
zacji Miasta Torunia na lata 2007–2015. Toruń 
inwestuje również w kapitał ludzki, pozyskując 
środki na tzw. projekty miękkie. Zrealizowano 
liczne projekty skierowane do osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, m.in. bezro-
botnych, niepełnosprawnych i bezdomnych.
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RYBNIK 
Miliard na unijne inwestycje

Wartość  inwestycji  zrealizowanych 
w  Rybniku  przy  wsparciu  funduszy  euro-
pejskich osiągnęła prawie miliard złotych. 
Rybnik znakomicie wykorzystał dziesięcio-
letnią obecność Polski w strukturach Unii 
Europejskiej. 

Realizowane przez miasto unijne projekty 
poprawiły m.in. stan środowiska, wpłynęły na 
podwyższenie poziomu edukacji, przyczyniły 
się do rozwoju społeczeństwa informacyjne-
go, rozwinęły też układ komunikacyjny miasta. 

O tym, jak bardzo miasto zmieniło się dzięki 
unijnym funduszom, rybniczanie mogli przeko-
nać się, uczestnicząc w wycieczce „Unibusem 
po inwestycjach”. Ta zorganizowana z okazji ju-
bileuszu integracji Polski z Unią Europejską wy-

prawa poprowadziła zainteresowanych miesz-
kańców Rybnika śladem miejskich inwestycji, 
zrealizowanych dzięki unijnemu wsparciu. Po-
szczególne obiekty były zwiedzane „od kuchni”. 

Uczestnicy wycieczki odwiedzili składo-
wisko odpadów w Rybniku-Boguszowicach. 

Ograniczono tam negatywne oddziaływanie 
odpadów, a jednocześnie zrekultywowano 
jego teren, uzyskując prawie 3 hektary po-
wierzchni terenów atrakcyjnych przyrodniczo. 
Następnym punktem były obiekty sportowe 
w Rybniku-Boguszowicach. Wybudowano 
tam przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych kompleks sportowo-rekreacyj-
ny – krytą pływalnię i zmodernizowaną halę 
widowiskowo-sportową. Wyprawę zwieńczyło 
zwiedzanie Teatru Ziemi Rybnickiej – najwięk-
szej instytucji kultury w regionie.

Epokową inwestycją w Rybniku była 
budowa kanalizacji sanitarnej. W sumie 
w 17 dzielnicach Rybnika i dwóch sąsiednich 
gminach powstało 546 kilometrów kanaliza-
cji sanitarnej i 68 przepompowni ścieków. 
Był to jeden z pierwszych tego typu projek-
tów w kraju. 

Rybniczanie w ramach wycieczki zoba-
czyli m.in. zrekultywowane ze środków 
unijnych składowisko odpadów. 

Fot. L. Tyl/UM Rybnika

KROTOSZYN 
Festyn z młodzieżą

8 maja br.  jeden z krotoszyńskich przy-
rynkowych zaułków zatętnił życiem. Przed-
szkolaki,  uczniowie  szkół  podstawowych, 
gimnazjalnych  oraz  ich  starsi  koledzy  ze 
szkół średnich licznie przybyli na festyn zor-
ganizowany  z  okazji  10-lecia  członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej. 

Organizatorem i inicjatorem imprezy były 
powstałe dzięki funduszom unijnym Punkt Po-
średnictwa Pracy i Ośrodek Szkolenia Zawo-
dowego, działające w Krotoszynie w ramach 
Ochotniczych Hufców Pracy. Dzięki nim mło-
dzież ma ułatwiony dostęp do usług pośred-
nika pracy oraz bezpłatnych szkoleń podwyż-
szających kwalifikacje w konkretnym zawodzie. 

Symboliczne otwarcie Krotoszyńskiego 
Dnia Europejskiego nastąpiło po wypuszczeniu 

gołębi Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Krotoszynie. 

Dzień Europejski rozpoczęły wy-
stępy dzieci z przedszkoli. W spe-
cjalnie przygotowanych przez gim-
nazjalistów i uczniów szkół średnich 
kramikach, symbolizujących pań-
stwa członkowskie Unii, oprócz 
smakołyków charakterystycznych 
dla danego państwa serwowano 
różne informacje i ciekawostki. 
W wielu z licznie wystawionych 
stoisk organizacji i urzędów prowa-
dzono quizy i zabawy dla najmłod-
szych nawiązujące do tematyki unijnej. Star-
sza młodzież wzięła udział w grze terenowej. 
Kilku osobowe grupy wędrowały wytyczoną 
trasą po różnych instytucjach, które korzy-
stały z dofinansowania unijnego. W każdym 
z odwiedzonych miejsc uczestnicy gry odpo-

wiadali na pytania dotyczące UE i zdobywali 
w ten sposób punkty.

W szkołach i przedszkolach na terenie całej 
gminy odbywały się Dni Europejskie, gdzie ucz-
niowie i nauczyciele w różny sposób starali się 
uczcić dekadę członkostwa Polski w UE. 

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 
Świętowanie na sztandarowych 
inwestycjach

Aleksandrów  Łódzki,  a  właściwie  jego 
mieszkańcy,  czynnie  uczcili  przystąpienie 
Polski do Unii. Na dwóch sztandarowych in-
westycjach, zrealizowanych z pomocą fundu-
szy unijnych, aleksandrowianie mogli czynnie 
wypoczywać i uczestniczyć w specjalnie zor-
ganizowanych warsztatach i zajęciach. 

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji od-
bywały się zaplanowane wcześniej akcje. Były 
to otwarte treningi piłki nożnej, siatkówki i ko-
szykówki oraz bieg na ścieżce zdrowia. Oprócz 
tego zorganizowane zostały konkursy oraz gry 
i zabawy z nagrodami dla dzieci. Można było 

również zwiedzić budynek główny z szatniami, 
natryskami dla zawodników trenujących na co 
dzień na MOSiR-ze. Treningi prowadzili trene-
rzy aleksandrowskich klubów sportowych przy 
współudziale zawodników miejscowych klu-

bów. Do akcji włączeni zostali zatem zawodni-
cy, trenerzy i mieszkańcy. 

W akcji na zrewitalizowanym dzięki fundu-
szom UE obiekcie MOSiR im. Włodzimierza 
Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim wzięło 
udział ponad 200 mieszkańców i 20 zawodni-
ków oraz trenerów z aleksandrowskich klubów 
sportowych. 

Inna duża inwestycja, dzięki której Aleksan-
drów Łódzki zyskał na charakterze i urodzie, 
czyli rewitalizacja parku miejskiego, zyskała 
dodatkowe atrakcje w postaci placu zabaw 
dla dzieci. Jego oficjalne otwarcie przyciągnę-
ło niespodziewaną liczbę najmłodszych alek-
sandrowian, a atrakcje, jakie Urząd Miejski 
przygotował dla dzieci, ucieszyły niejednego 
malucha. 

W obchodach Dnia Europejskiego brały udział 
przedszkolaki. Fot. Archiwum UM

Trening otwarty na MOSiR. 
Fot. Archiwum UM
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PIŁA 
Europejskie miasteczko ruchu 
drogowego

Pilskie  obchody  10-lecia  członkostwa 
Polski  w  Unii  Europejskiej  zorganizowano 
na  terenie  nowo  powstałego  miasteczka 
ruchu drogowego.

Z początkiem 2013 roku miasto przystąpi-
ło do realizacji projektu pn. „Budujemy mia-
steczka ruchu drogowego”, prowadzonego 
w ramach unijnego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. W ramach za-
dania samorząd Piły wybudował i wyposażył 
miasteczko ruchu drogowego. Posiada ono 
drogi o jezdniach jednokierunkowych, dwu-
kierunkowych, rozdzielonych pasem zieleni, 
różnego typu skrzyżowania – z ruchem okręż-
nym (rondo), równorzędne, podporządkowa-
ne, z sygnalizacją świetlną, ścieżki rowerowe, 
chodniki, miejsca odpoczynku wyposażone 
w stoliki-ławki, kosze na śmieci, miejsca po-

stojowe. Ponadto na terenie miasteczka znaj-
duje się oznakowanie drogowe – znaki pionowe 
i poziome, przejazd kolejowy, próg zwalniający 
oraz oświetlenie uliczne. Realizację zadania 
dofinansowano kwotą 580 tys. zł. Zgodnie 
z umową, miasteczko ruchu drogowego zosta-

ło wybudowane i oddane do 
użytku pod koniec 2013 roku.

Podczas obchodów 10-le-
cia członkostwa Polski w UE 
odbył się w nowym miastecz-
ku XXXVI Powiatowy Finał 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym, w którym wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z całego po-
wiatu pilskiego. 

Podczas całego wydarze-
nia dzieci z poszczególnych 
szkół prezentowały państwa 
członkowskie Unii Europej-

skiej, przedstawiając charakterystyczne cechy 
dla danego kraju – elementy stroju, gadżety, 
plakaty z barwami narodowymi itp. W wystą-
pieniach nie zabrakło ciekawych układów ta-
necznych oraz typowych piosenek związanych 
z prezentowanym krajem.

Młodzież z pilskich szkół prezentowała poszczególne 
kraje UE. Fot. Archiwum UM

WEJHEROWO 
Jak na pokładzie statku

W sobotę 10 maja br. został otwarty taras 
widokowy na dachu Filharmonii Kaszubskiej. 
Otwarcie tarasu było wydarzeniem wpisanym 

w Dni Otwartych Funduszy Europejskich or-
ganizowane w całej Polsce przez Minister-
stwo Rozwoju i Infrastruktury.

Podczas otwarcia tarasu, z którego roz-
pościera się ładny widok na miasto i okolicę, 
prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt powie-
dział, że Wejherowo, jak i inne miasta w Polsce, 
pokazuje mieszkańcom, co udało się zrobić 
w okresie ostatnich 10 lat ze środków pozy-
skanych z Unii Europejskiej. 

– Pokład na naszym statku, który nazywa 
się Filharmonia Kaszubska, to miejsce poleca-
ne mieszkańcom i turystom w okresie letnim 
podczas bezdeszczowej pogody. Jest tutaj 
fajna przestrzeń, z której możemy patrzeć na 
miasto, na kalwarię i zieleń, ale także spędzać 
przyjemnie czas. Chcemy, żeby Wejherowo 

było miastem przyjaznym, sympatycznym 
i atrakcyjnym, z którego możemy się cieszyć 
i być z niego dumni – mówi prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. 

– Na tarasie widokowym zamontowane 
są lunety, przez które można oglądać miasto 
z bliższej perspektywy. Z tej wysokości przy do-
brej widoczności jesteśmy w stanie zobaczyć 
przez te urządzenia np. wiatraki nadmorskie 
w Gniewinie oraz okoliczne wzgórza moreno-
we. Jesteśmy w trakcie nabywania leżaków, 
aby w porze letniej można było tutaj korzy-
stać z kąpieli słonecznych lub czytać książki 
i prasę – mówi Jolanta Rożyńska, dyrektor Wej-
herowskiego Centrum Kultury. – Zachęcam do 
odwiedzania tego cudownego miejsca. Można 
tu poczuć się, jak na pokładzie statku. 

Występy artystyczne podczas otwarcia 
wejherowskiego tarasu.

Fot. Archiwum UM

RYPIN 
Majówka na Nowym Rynku

Na początku maja br. odbyła się w Rypi-
nie impreza plenerowa, czyli Piknik Rodzin-
ny zorganizowany przez burmistrza miasta, 
Radę  Miasta  oraz  Rypiński  Dom  Kultury. 
Wszyscy, którzy przybyli 2 maja br. na plac 
przy ul. Nowy Rynek, mogli  liczyć na wiele 
atrakcji i dobrą zabawę. 

„Budowa Nowego Centrum Rypina” to 
projekt zrealizowany za pomocą funduszy 
unijnych. Centralne położenie placu w mie-
ście stwarza dogodne warunki do organizacji 
masowych imprez, takich jak majówka. Po-
mimo że pogoda była kapryśna, publiczność 
dopisała. Urząd Miasta w Rypinie przygotował 

dla mieszkańców ankietę dotyczącą 10-lecia 
istnienia Polski w Unii Europejskiej oraz projek-
tów unijnych zrealizowanych w mieście.

Podczas pikniku podsumowane zostały 
konkursy związane z obchodami Dnia Ziemi. Wy-
stępowały dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 3 
„Niezapominajka”. Następnie zaprezentowała 
się młodzież działająca przy Rypińskim Domu 
Kultury, czyli wokaliści oraz grupa taneczna Kip 
Ups. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież występy artystów z Dziecięco-Młodzieżowej 
Grupy Estradowej. Przed głównymi koncertami 
znalazł się czas dla lokalnych artystów.

Prawdziwe tłumy na placu przy ul. Nowy 
Rynek zgromadził występ zespołu After Party. 
Atmosfera pełna energii porwała mieszkańców 
Rypina do wspólnej zabawy. Następnie wy-

stąpiła Kate Ryan. Gwiazda wieczoru również 
zachwyciła przybyłych na plac mieszkańców.

Impreza nie zakończyła się jednak na 
koncertach. Gospodarze Pikniku Rodzinnego 
zapewnili zabawę do późnych godzin wieczor-
nych, dzięki występowi dj Loxy-M.

Mieszkańcy Rypina licznie uczestniczyli 
w unijnych obchodach.

Fot. Archiwum UM
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LEGNICA 
Inwestycje za unijne środki

Jednym z akcentów legnickich obchodów 
jubileuszu 10-lecia Polski w UE była wystawa 
plenerowa „Legnica – 10 lat w Unii Europej-
skiej” zorganizowana na płycie Rynku. 

Ekspozycja przedstawiała głównie inwe-
stycje, jakie miasto zrealizowało w minionym 
dziesięcioleciu z udziałem unijnego dofinan-
sowania. Były to 34 przedsięwzięcia uspraw-
niające funkcjonowanie miasta i podnoszące 
poziom życia mieszkańców. Ich wartość wynio-
sła ok. 219 mln zł, a wysokość pozyskanego 
unijnego wsparcia to prawie 127 mln zł.

6 maja br., w ramach Dni Otwartych Fundu-
szy Europejskich, mieszkańcy Legnicy zwiedzali 
Środowiskowe Centrum Integracyjno-Profilak-

tyczne, czyli dawną willę Bolka von Richtho-
fena. Centrum powstało właśnie z udziałem 
środków unijnych w ramach projektu „Odnowa 
zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie 
ul. H. Pobożnego – przebudowa willi Bolka 
von Richthofena wraz z zagospodarowaniem 

terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum 
Integracyjno-Profilaktycznego”. 

9 maja mieszkańcy przez całą dobę mieli 
możliwość darmowej jazdy autobusami zaku-
pionymi przez gminę Legnica, przy wsparciu 
środków europejskich. Zwiedzali też zajezdnię 
MPK w Legnicy.

Tego samego dnia w Centrum Kształcenia 
Praktycznego miasto zorganizowało dla miesz-
kańców zwiedzanie nowoczesnych pracowni 
służących praktycznej nauce zawodu. Powstały 
one w ramach dofinansowanego z UE projektu 
„Modernizacja centrów kształcenia zawodowe-
go na Dolnym Śląsku”.

W maju w legnickich szkołach zorganizowa-
ne zostały pod patronatem prezydenta miasta 
konkursy wiedzy pn. „10 lat członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej”. 

POZNAŃ 
Europa po poznańsku

Modernizacja lotniska, Słoniarnia w No-
wym ZOO czy tramwaj na Franowo to tylko 
niektóre  miejsca,  które  powstały  dzięki 
wsparciu funduszy unijnych. Zmiany te po-
kazują, że miasto Poznań wykorzystało moż-
liwości, jakie daje członkostwo we Wspólno-
cie Europejskiej.

W ciągu dziesięciu lat Polski w Unii Euro-
pejskiej Poznań zrealizował niemal 250 pro-
jektów, na które pozyskał dotacje na ponad 
2,5 mld zł. Wymienione kwoty dotyczą Urzę-
du Miasta Poznania, miejskich jednostek or-
ganizacyjnych oraz spółek miejskich. Dzięki 
tym funduszom udało się między innymi 
zmodernizować Centrum Kultury Zamek, na 
co w sumie otrzymano ponad 27,7 mln zł, 
port lotniczy Ławica – prawie 140,5 mln zł 
czy szpital przy ulicy Szwajcarskiej – prawie 

15,5 mln zł. Wybudowano również kilometry 
dróg, tory do nowej zajezdni i samą zajezdnię 
Franowo. 

Miasto Poznań przygotowało specjalną 
wystawę, która pokazuje, co udało się wyko-
nać dzięki unijnej pomocy. Istotne miejsce 
zajmują w niej plany na przyszłość. Wystawę 
można zobaczyć w najczęściej odwiedzanych 
miejscach Poznania. 

Ruszyła również kampania informacyjna, 
która dotrze do mieszkańców za pośredni-
ctwem prasy, telewizji, miejskich citylightów 
oraz internetu. Utworzona została specjalna 
witryna – www.poznan10lat.eu, na której opi-
sane są projekty unijne zrealizowane przez 
miasto. 

Przy wsparciu unijnym Poznań stał się 
nowoczesnym europejskim miastem i nie-
ustannie dąży do ciągłego rozwoju. Dzięki 
unijnemu wsparciu może osiągać swoje cele 
dużo szybciej.

WARSZAWA 
Piknik Europejski

Samorząd Warszawy przygotował  liczne 
wydarzenia związane z tegoroczną 10. rocz-
nicą przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej.  Jednym  z  nich  był  wyjątkowy  Piknik 
Europejski.

1 maja br. na pl. Zamkowym w namiocie 
poświęconym funduszom europejskim usta-
wiono stoisko promocyjne Punktu Informa-
cji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, 
w ramach którego zorganizowano liczne gry 
i konkursy dla odwiedzających. Nagrodami 
w konkursach były zaproszenia na zwiedzanie 
inwestycji zrealizowanych z wykorzystaniem 
funduszy europejskich: Teatru Powszechnego, 

Oddziałów Muzeum Historycznego w Warsza-
wie, ogrodu zoologicznego czy budowy II linii 
metra. Tramwaj promocyjny zabrał warsza-
wiaków na wycieczkę śladami tramwajowych 
projektów unijnych. 

Podczas parady teatralnej „Warto wie-
dzieć, że... – Fundusze Europejskie wokół nas” 
zaprezentowano spektakl „Zmysły”, happe-
ning familijny „Wietrzenie głów” oraz kolorową 
strefę relaksu, z quizami dla dzieci i dorosłych 
obfitującymi  w wiele niespodzianek.

Dodatkowo na skwerze przed Domem Po-
lonii przy Krakowskim Przedmieściu pojawiła 
się kolejna już odsłona wystawy plenerowej 
„Europa zmienia Warszawę”, prezentującej 
warszawskie inwestycje przeprowadzone przy 
wsparciu funduszy europejskich.

Na Podzamczu w Multimedialnym Parku 
Fontann odbył się koncert plenerowy. 

Wcześniej, bo 30 kwietnia, miejskie biuro 
edukacji zaprezentowało projekty oświatowe 
realizowane przy wsparciu unijnym podczas 
konferencji „10 lat warszawskiej oświaty w Unii 
Europejskiej”. 

Z kolei 10 maja, już po raz 20., wyruszyła 
Parada Schumana. Podczas festynu odby-
ły się prezentacje europejskich miast, gry 
miejskie i rozmowy na temat wyzwań i prob-
lemów mieszkańców. Zaprezentowano naj-
ciekawsze miejskie inicjatywy nawiązujące 
zarówno do historycznej, jak i współczesnej 
Warszawy. 

(oprac. epe)

Wystawa na ulicach Legnicy.
Fot. Archiwum UM

Słoniarnia w nowym ZOO w Poznaniu 
powstała m.in. dzięki finansowemu 
wsparciu UE. Fot. Archiwum UM
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Międzynarodowa debata w Łodzi

O członkostwie Polski w UE
„10 lat po największym rozszerzeniu UE – perspektywa lokalna i regional-
na” to tytuł międzynarodowej debaty, która odbyła się 23 czerwca 2014 r. 
w Łodzi. Towarzyszyła ona posiedzeniu Komitetu Politycznego Rady Gmin 
i Regionów Europy (CEMR). 

Łódzka debata była jednym z elementów 
realizowanego w tym roku przez Związek 
Miast Polskich projektu „Dekada człon-

kostwa Polski w UE – jacy byliśmy, kim jeste-
śmy, dokąd zmierzamy?”. Jest on realizowany 
w ramach kolejnej edycji „Wsparcia samorzą-
dowego i obywatelskiego wymiaru polskiej 
polityki zagranicznej 2014” finansowanego 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 
Przedsięwzięcie jest realizowane we współ-
pracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Związ-
kiem Gmin Wiejskich RP, Gazetą Samorządu 
i Administracji, Serwisem Samorządowym 
PAP i Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzie-
ży. Honorowy patronat nad projektem objęła 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Działania w ramach projektu „Dekada 
członkostwa Polski w UE – jacy byliśmy, kim 
jesteśmy, dokąd zmierzamy?” koncentrują się 
na przypadającym w tym roku jubileuszu 10-le-
cia członkostwa Polski w UE oraz na niedaw-
nych wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
Celem projektu jest nie tylko dokonanie bilan-
su, lecz także przekazanie doświadczeń pol-
skiej transformacji politycznej, gospodarczej 

i społecznej innym krajom, w tym przechodzą-
cym proces demokratyzacji i budowy społe-
czeństwa obywatelskiego. Doskonałą okazją 
do tego była właśnie łódzka debata. Wzięli 
w niej udział członkowie Komitetu Polityczne-
go CEMR, przedstawiciele władz samorządo-
wych z całej Europy, w tym także reprezentanci 
krajów aspirujących i przechodzących proces 
demokratyzacji i budowy społeczeństwa oby-
watelskiego (m.in. Ukraina, Mołdawia, kraje 
Bałkanów Zachodnich). 

Najpierw samorząd,  
potem Unia
Celem, jaki założyli organizatorzy debaty, 

było pokazanie wpływu 10 lat członkostwa 
w UE na pozycję Polski na arenie międzynaro-
dowej, także dokonanie bilansu największego 
rozszerzenia UE z perspektywy krajów człon-
kowskich. Polski bilans, z racji obchodzonego 
w tym roku jubileuszu 25. rocznicy odzyskania 
wolności, jest naznaczony sukcesami, jakie 
Polska odniosła po pierwszych po wojnie wol-
nych wyborach. Przystąpienie do Unii Euro-
pejskiej było w naszym kraju wymarzoną, ale 

jednak świadomą konsekwencją zmian, które 
nasz kraj wprowadził 15 lat wcześniej. Polska 
nie brała udziału w tworzeniu Unii Europejskiej. 
Przystępowała do gotowego projektu, jednak  
– co podkreślają często przy okazji tegoroczne-
go jubileuszu polscy samorządowcy – głęboko 
się do tej akcesji przygotowała. 

– Zmiana w naszym kraju rozpoczęła się 
w 1990 roku wraz z wprowadzeniem w życie 
reformy samorządowej – mówił w Łodzi poseł 
do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. 
– Byłem wtedy burmistrzem Cieszyna i pa-
miętam, jak współpracowaliśmy z samorzą-
dowcami innych krajów Europy i walczyliśmy 
o wzmocnienie samorządów. Przystąpienie do 
UE było dla nas wynikiem bardzo intensywnej 
pracy. Pamiętajmy, że nie tworzyliśmy w Pol-
sce systemu samorządowego po to, by sięgać 
po pieniądze unijne. Rozmawialiśmy raczej 
o kwestiach lepszego zarządzania, przejrzy-
stości władzy, nowej demokracji i o tym, jak 
w poszczególnych krajach powinien zachowy-
wać się samorząd terytorialny. Byliśmy bardzo 
aktywni, staraliśmy się do akcesji jak najlepiej 
przygotować, uczestnicząc w pracach różnych 
europejskich instytucji, takich jak Rada Gmin 
i Regionów Europy.

Jan Olbrycht przypomniał, że społeczeń-
stwa krajów tzw. starej Unii nie przygotowy-
wały się w jakiś szczególny sposób do człon-
kostwa. Jednak przy rozszerzeniu Unii 10 lat 
temu musiały wykazać się pewną szczególną 
wrażliwością, inną niż ta, jaka cechuje miesz-
kańców krajów postsowieckich. Zwrócił uwa-
gę, że do dziś – 10 lat po rozszerzeniu – wciąż 
nasze kraje nazywa się nowymi, przy czym 
nigdy nie mówi się tak na przykład o Austrii, 
która przystąpiła do Wspólnoty również sto-
sunkowo niedawno. W nazewnictwie tym cho-
dzi bowiem nie o podkreślenie pewnych ram 
czasowych procesów zachodzących w Unii, 
lecz o określenie krajów dawnego bloku 
wschodniego. 

Rozmowa o wartościach
Przypominając o sukcesach Polski w świet-

nym wykorzystaniu środków europejskich czy 
choćby o nowych miejscach pracy stworzo-
nych dla Europejczyków po ostatnim rozsze-
rzeniu Wspólnoty, zaapelował o niezamykanie 
się mieszkańców i polityków Unii na nowe 
państwa. Wątek ten poparł także Jeremy 
Smith, sekretarz generalny CEMR w latach 

Łódzka debata była jednym z elementów realizowanego w tym roku przez Związek 
Miast Polskich projektu. Fot. E. Parchimowicz
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 2002–2009. Mówił podczas debaty, że Unia 
potrzebuje znacznie większego wymiaru współ-
pracy politycznej i gospodarczej. 

– Potrzeba nam silniejszego podejścia włą-
czającego – mówił. 

Inni uczestnicy spotkania położyli duży na-
cisk na wartości, które stanowią o Unii i które 
były bliskie Europejczykom wtedy, gdy Unia 
powstawała, ale także gdy się rozszerzała.

– Wolność, sprawiedliwość, programy so-
cjalne – to jest Europa – podkreślał Lazaros 
Savvides, samorządowiec z Cypru. Andrzej 
Porawski, dyrektor Biura ZMP, opowiadając 
o swoich niedawnych pobytach w Kijowie 
i o spotkaniach z Ukraińcami na kijowskim 
Majdanie, przypomniał także o solidarności. 
– Musimy na nowo zdefiniować sobie, co zna-
czy „solidarność” w Unii Europejskiej i spróbo-
wać ją realizować – mówił w Łodzi.

Unia to zmiana
Jednym z uczestników debaty była Halyna 

Bordun, kierownik Działu Personalnego Rady 
Miejskiej Lwowa. 

– Kiedy półtora roku temu zaczynaliśmy 
mówić o możliwości przystąpienia do Unii 
Europejskiej, nikt nie wyobrażał sobie, jak to 
będzie wyglądać – mówiła. – Bo Unia to zmia-
na we wszystkim, w życiu całego kraju. Kiedy 
w listopadzie 2013 r. powstał Majdan, myśla-
no przede wszystkim o kwestii wejścia Ukra-
iny do Unii Celnej. Czy mieszkańcy Ukrainy 
wtedy rozumieli, czym jest Unia Europejska? 
Dziś widzimy skutki tego, że chęć zmiany nie 
dotknęła całego kraju w równym stopniu, bo 
w 1991 roku, gdy Ukraina stała się wolnym 
krajem, nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, 
że w tym kraju jest wschód i zachód i że wiele 
spraw Ukraińców dzieli. 

Halyna Bordun przyznała, że teraz jej ro-
dacy zastanawiają się nad swoją przyszłością 
w Unii. Zaczęli mówić o nowych politykach, 

a politycy zaczęli rozumieć, że ważne jest, co 
piszą w swoich programach. 

– W marcu na spotkaniu przedstawicieli 
miast Ukrainy zaczęliśmy szukać wyjścia z na-
szej trudnej sytuacji. To, co miało robić pań-
stwo, rząd, my zaczęliśmy robić w miastach 
– mówiła. – Dziś w rozmowach na ulicy często 
pada słowo „lustracja”. Ludzie oczekują no-
wej polityki, nowych ludzi w polityce, zmian. 
Te zmiany to demokracja, uczciwość, to Unia 
Europejska. Może pierwszy raz w historii ten 
kraj nie walczy przeciwko komuś, tylko o siebie 
u siebie. 

Polska w Unii – analiza skutków
Analizą ekonomicznych i społecznych 

skutków członkostwa Polski w Unii Europej-
skiej zajęło się Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP. Wnioski z projektu zrealizowanego na 
ten temat zaprezentowała podczas łódzkiej 
debaty Małgorzata  Kałużyńska, dyrektor 
Departamentu Ekonomicznego UE w MSZ. 
Przypomniała, że przed największym w historii 
rozszerzeniem UE pojawiło się bardzo wiele 
obaw, jak ten proces wpłynie na samą Unię 
i na państwa, które do niej przystąpią. W prasie 
z tamtych czasów publikowano wiele czarnych 
scenariuszy, a społeczeństwo szykowało się na 
problemy i wyrzeczenia. Mówiono, że ewentu-
alne korzyści z członkostwa odczują dopiero 
kolejne pokolenia Polaków. Okazało się jed-
nak, że korzyści pojawiły się bardzo szybko. 
Żeby  zobrazować skalę zmian, analitycy MSZ 
porównali Polskę z 2003 roku z tą obecną. 

– Pierwsze nasze spostrzeżenie jest takie, 
że wejście do UE jest przede wszystkim szansą 
i trzeba umieć ją wykorzystać – mówiła pod-
czas debaty Małgorzata Kałużyńska. – Wy-
korzystanie szans ekonomicznych zależy od 
tego, jaką prowadzi się politykę gospodarczą. 

W Polsce po wejściu do Unii PKB zwiększył 
się o połowę. Nasza gospodarka pozytywnie 

przeszła najpoważniejszy test – globalny kryzys 
gospodarczy. Szybsze tempo rozwoju w porów-
naniu z innymi państwami sprawiło, że Polska 
osiągnęła dwie trzecie średniego poziomu roz-
woju gospodarczego UE. Jeszcze w 2003 roku 
polski PKB na osobę, mierzony wartością 
siły nabywczej, wynosił 48,8% średniej UE. 
W 2012 roku wyniósł 66,9%, co oznacza wzrost 
o 18,1 pkt proc. W raporcie MSZ podkreślono, 
że w ciągu 10 lat członkostwa powstały w Pol-
sce 2 miliony nowych miejsc pracy.

Obok korzyści gospodarczych Polska od-
notowała także osiągnięcia polityczne. Naj-
ważniejszym i najtrudniejszym były negocjacje 
budżetowe na lata 2014–2020. Polska zdo-
była silną pozycję polityczną i reputację kraju 
przewidywalnego i odpowiedzialnego. – Sku-
tecznie i sprawnie budowaliśmy koalicje i gra-
liśmy zespołowo, wiedząc, że w Unii 28 państw 
niewiele może zdziałać w pojedynkę – czytamy 
w publikacji wydanej na zakończenie ministe-
rialnego projektu. 

Trudna przyszłość po wyborach
Autorzy opracowania zwrócili uwagę na 

jeszcze jedno osiągnięcie Polski – nie mniej 
ważne od wskaźników ekonomicznych i ko-
rzyści politycznych – polski euroentuzjazm. 
Zwłaszcza na początku procesu akcesji poziom 
poparcia społecznego dla Unii był w naszym 
kraju bardzo wysoki, co pozwoliło skutecznie 
działać we Wspólnocie. 

Owo poparcie ogólne dla UE jest w Polsce 
nadal wysokie, jednak frekwencja podczas nie-
dawnych wyborów do Parlamentu Europejskie-
go była jedną z najniższych w Europie. Podobny 
niski poziom udziału w głosowaniu odnotowały 
wszystkie tzw. nowe państwa członkowskie, 
w których wciąż na wysokim poziomie pozo-
staje ogólne poparcie dla Wspólnoty. 

– Te wybory odzwierciedlają nastroje, któ-
re są wynikiem aktualnej sytuacji w UE – ko-
mentował tę sytuację Jan Olbrycht, wybrany 
niedawno na trzecią kadencję do Parlamentu 
Europejskiego. – A nastroje te kształtują na 
przykład programy oszczędnościowe w Gre-
cji i we Włoszech czy negatywne nastawienie 
do imigrantów we Francji. Problem polega 
na tym, że nastroje są chwilowe, ale wybory 
dokonane pod ich wpływem będą skutkować 
przez najbliższych pięć lat. Przed nami zu-
pełnie nowy Parlament Europejski z dwoma 
krzyżującymi się perspektywami: klasycznym 
podziałem na prawicę i lewicę oraz z podzia-
łem na proeuropejskość i antyeuropejskość. 
W tym drugim przypadku niemożliwe będą 
żadne kompromisy. Unia Europejska niewąt-
pliwie ma przed sobą bardzo trudny czas. 

EWA PARCHIMOWICZ

W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z Unii Europejskiej oraz reprezentanci 
krajów starających się o członkostwo.  Fot. E. Parchimowicz
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Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jak zabiegano o frekwencję
Wybory do Parlamentu Europejskiego we wszystkich krajach członkow-
skich UE cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż pozostałe wybory 
krajowe. W Polsce skala absencji wyborczej jest szczególnie wysoka, co 
potwierdziło się także w tegorocznych wyborach. 

W latach 2004 i 2009 w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego 
uczestniczyło zaledwie 20,87% 

i 24,53% uprawnionych. 

PE w badaniach ankietowych
W ubiegłym roku na zlecenie Związku Miast 

Polskich Instytut Spraw Publicznych przepro-
wadził ankietę we wszystkich jednostkach 
samorządu terytorialnego w Polsce na temat 
bilansu ostatniego 10-lecia w Unii Europejskiej 
(o badaniu piszemy szerzej na str. II). Część py-
tań dotyczyła wiedzy polskich samorządowców 
na temat Unii Europejskiej i funkcjonowania jej 
instytucji. Zaledwie 14%, osób uważało, że naj-
większy wpływ na politykę unijną mają Komisja 
Europejska i Parlament Europejski. Eksperci 
Instytutu Spraw Publicznych w raporcie po ba-
daniu podkreślili, że dzięki reformom, zwłasz-
cza wejściu w życie traktatu lizbońskiego, rola 
Parlamentu Europejskiego rośnie. Sama in-
stytucja również czyni starania, aby pokazać 
obywatelom, jak duże ma znaczenie. 

– Taki sam odsetek wskazań w badaniu ISP 
na wiodąca rolę KE i PE pozwala wysunąć tezę, 
iż Parlament Europejski rzeczywiście zaczyna 
być postrzegany jako ważny – czytamy w ra-
porcie.

Badaniem objęto też kwestie współpracy 
samorządów z europosłami. Wyniki ankiety po-
kazują, że ich znaczenie w relacjach z JST jest 
bardzo ograniczone. Zaledwie jeden na czte-
rech ankietowanych zaznaczył, że samorząd, 
który reprezentuje, w jakiś sposób współpra-
cuje z eurodeputowanymi wybranymi z okręgu 
wyborczego obejmującego daną jednostkę sa-
morządową. Aż 29% respondentów twierdziło, 
że nie ma takiej współpracy, a prawie połowa 
nie miała w tej kwestii zdania. 

Zachęta do udziału w wyborach
W tym roku, podobnie jak przed poprzed-

nimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, 
organizacje pozarządowe, europejskie oraz 
polskie, zrealizowały szereg projektów i wyda-
rzeń, których celem było zwiększenie frekwencji 
w wyborach europejskich w Polsce. 

Realizowany przez Fundację Schumana 
projekt Spotkania z Parlamentem Europejskim 
postawił sobie za cel podniesienie udziału Po-
laków w wyborach do PE, przyczyniając się 
do poszerzenia wiedzy na temat Parlamentu 
Europejskiego i wyborów decydujących o jego 
kształcie. 

Większość projektów realizowanych przed 
wyborami skierowanych było do ludzi młodych. 
Jednym z nich była inicjatywa „At Home in Eu-
rope” – międzynarodowa kampania społeczna, 
która miała na celu zachęcenie młodzieży do 
udziału w wyborach do PE. Podobny cel zakła-
dał ogólnoeuropejski projekt „Y Vote 2014”, 
skierowany do studentów i licealistów, a także 
przedsięwzięcie „Młodzi Ambasadorzy Wybo-
rów do Parlamentu Europejskiego 2014 – VOTE 
HUNTERS” skierowane do uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych województwa śląskiego. Organi-
zatorem tego ostatniego projektu był Punkt In-
formacji Europejskiej Europe Direct – Katowice. 
Rozpoznaniem problemów i oczekiwań młodych 
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 
zajęli się z kolei uczestnicy ogólnoeuropejskiego 
projektu Liga Młodych Wyborców stworzonego 
przez European Youth Forum.

Inną ciekawą inicjatywą promującą Parla-
ment Europejski i wybory do niego była akcja 
przeprowadzona od 25 kwietnia do 5 maja br. 
w całej Europie. Sześć wozów kamperowych 
podróżowało po unijnych krajach, promując 
demokrację i równość na poziomie lokalnym 
i europejskim. Tak zwany północno-wschodni 
kamper zatrzymał się w Słubicach, Poznaniu, 
Łodzi, Warszawie i Lublinie.

Z kolei Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Ostrów Wielkopolski, wraz z Biurem In-
formacyjnym Parlamentu Europejskiego w Pol-
sce i Urzędem Miejskim Ostrowa Wielkopolskie-
go, zorganizował bezpłatny pokaz filmu „W kręgu 
miłości” oraz przeprowadził debatę „Europejski 
styl życia – w jakiej Europie chcesz żyć?”. 

Seminarium europejskie 
20 maja br. w Biurze Informacyjnym Parla-

mentu Europejskiego w Polsce odbyło się semi-
narium europejskie adresowane do studentów 

i zorganizowane przez Polską Fundację im. Ro-
berta Schumana. W czasie spotkania uczest-
nicy próbowali odpowiedzieć na pytanie: „Czy 
warto brać udział w wyborach do PE?”. 

W czasie spotkania rozmawiano o kompe-
tencjach Parlamentu Europejskiego oraz roli, 
jaką odgrywają posłowie do PE. Podkreślano, 
że tegoroczne wybory europejskie są pierwszymi 
po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Zastana-
wiano się, w jaki sposób zachęcić do głosowa-
nia Polaków, a w szczególności ludzi młodych. 
Paneliści dyskutowali również o największych 
wyzwaniach, jakie stoją przed Parlamentem 
Europejskim VIII kadencji. Wymieniono przede 
wszystkim poszerzenie i zacieśnienie integracji, 
umowę handlową między UE a USA oraz polity-
kę klimatyczną. Na spotkaniu zostały również 
zaprezentowane spoty profrekwencyjne zachę-
cające do pójścia do urn wyborczych. 

(epe)
Tekst powstał na podstawie materiałów 

Biura Informacyjnego Parlamentu Europej-
skiego w Polsce oraz Raportu Instytutu Spraw 
Publicznych. 

Związek Miast Polskich
zaprasza do udziału w konkursie 

dla młodzieży

Konkurs na materiał prasowy
„Młodzież o członkostwie Polski 

w Unii Europejskiej”
Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, z terenu całej Pol-
ski, do udziału w konkursie na materiał 
prasowy „Młodzież o członkostwie Polski 
w Unii Europejskiej”.
Materiał prasowy musi dotyczyć jednego 
z następujących tematów:

◆◆ Udział w młodzieżowej wymianie mię-
dzynarodowej w ramach krajów Unii 
Europejskiej i państw aspirujących

◆◆ Obchody 10-lecia członkostwa Polski 
w UE w mojej miejscowości (reportaż)

◆◆ Moje pierwsze wybory do Parlamentu 
Europejskiego – dlaczego głosuję? 
(reportaż)

◆◆ Jak żyło się w Polsce przed wejściem 
do Unii Europejskiej?

Termin nadsyłania materiałów mija 
30 września 2014 r. 
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Po wyborach 

Kto będzie kierował nowym PE
Wybory europejskie już za nami, ale wciąż pozostaje wiele pytań o to, co 
dalej wydarzy się w Europie.

Po raz pierwszy w historii partie polityczne 
na poziomie europejskim przedstawiły 
swoich kandydatów na stanowisko sze-

fa Komisji Europejskiej. Po zaprezentowaniu 
wstępnych, sondażowych, wyników wyborów 
2014 kandydaci pojawili się na scenie w sali 
plenarnej Parlamentu Europejskiego w Bruk-
seli i podkreślili, że wraz z PE wymagać będą 
od Rady Europejskiej przedstawienia jednego 
z nich jako głównego pretendenta do objęcia 
fotela przewodniczącego Komisji.

Oficjalna nominacja Rady powinna zostać 
ogłoszona w ciągu następnych kilku tygodni. 
Traktat z Lizbony mówi wyraźnie, że podczas 
podejmowania decyzji Rada powinna wziąć 
pod uwagę polityczne preferencje obywateli 
Europy, wyrażone w wyniku głosowania.

Następnie nominowany przez Radę kan-
dydat będzie próbował wywalczyć potrzebne 
poparcie grup politycznych Parlamentu Euro-
pejskiego, który zagłosuje nad powołaniem 
szefa KE podczas sesji plenarnej 14–17 lipca 
br. Kandydat musi otrzymać przynajmniej 376 
głosów „za”.

Kolejną interesującą kwestią będzie for-
mowanie się grup politycznych w PE i to, czy 
pojawią się w nim nowe siły. Zgodnie z regu-
laminem PE (art. 30), grupę polityczną może 
stworzyć minimum 25 posłów, pochodzących 
przynajmniej z siedmiu różnych państw człon-

kowskich. Oficjalny skład polityczny izby powi-
nien być znany przed pierwszą sesją plenarną, 
która rozpocznie się 1 lipca br.

Wtedy też posłowie wybiorą nowego prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego 
oraz wiceprzewodniczących. Zgodnie z przy-

jętą w ubiegłym roku rezolucją, kandydaci na 
przewodniczącego Komisji powinni osobiście 
przedstawić swój program polityczny w każdym 
państwie członkowskim oraz wziąć udział w de-
batach publicznych. 

18 czerwca 2014 r. Martin Schulz ustąpił ze 
stanowiska przewodniczącego Parlamentu Eu-
ropejskiego. Tego samego dnia został wybrany 
nowym przewodniczącym Grupy Postępowego 
Sojuszu Socjalistów i Demokratów w PE. Zgod-
nie z artykułem 18 Regulaminu PE, Gianni Pit-
tella, pierwszy wiceprzewodniczący PE, będzie 
pełnił obowiązki przewodniczącego do czasu 
wyboru nowej osoby na to stanowisko. Nowy 

przewodniczący PE zostanie wybrany 1 lipca 
2014 r. w czasie inauguracyjnej sesji plenarnej 
Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. 

Źródło: Parlament Europejski

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 
(Dane szacunkowe z 25 maja 2014 r.)

Frekwencja 43,09% 
EPL Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)  221 posłów (29,43%)
S&D Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów  
w Parlamencie Europejskim  191 posłów (25,43%)
EKR Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy  64 posłów (8,52%)
LDE Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy 59 posłów (7,86%)
Zieloni/WSE Zieloni/Wolny Sojusz Europejski 54 posłów (7,19%)
GUE/NGL Zjednoczona Lewica Europejska/Nordycka Zielona Lewica 52 posłów (6,92%)
Niezrzeszeni – posłowie nienależący do żadnej grupy politycznej 43 posłów (5,73%)
EFD Europa Wolności i Demokracji 31 posłów (4,13%)
Inni – posłowie nienależący do żadnej z grup politycznych 
ustępującego Parlamentu  36 posłów (4,79%)

Źródło: Parlament Europejski
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