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Edward Wyciślok: Łańcuch brakujących ogniw

TECHNOPARK GLIWICE
INNOWACYJNE OKNO NA ŚWIAT

Jednym z głównych celów Technoparku jest inicjowanie i stymulowanie szeroko rozumianej przedsiębiorczości, w tym akademickiej. Zależy nam na
tym aby powstawały możliwie dużo mikro i małych
przedsiębiorstw, przede wszystkim zakładanych
przez studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej.
W tym właśnie celu intensywnie zabiegamy o środki
finansowe z programów unijnych w ramach których możemy bezpośrednio dofinansowywać tworzenie nowych
przedsiębiorstw. Takim działaniem objęte są m. in. projekty finansowane z Kapitału Ludzkiego w ramach RPO
6.2 województwa śląskiego. Technopark pozyskał trzeci
taki projekt z rzędu. W dwóch poprzednich powstało ponad 40 nowych mikroprzedsiębiorstw, dofinansowanych
środkami do 37 tys. zł każdy.
Ostatni taki projekt pod nazwą „Własna firma twoją
drogą do sukcesu” przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania: mając możliwość wsparcia ok. 20 firm, otrzymaliśmy ponad 1000 zgłoszeń. Obrazuje to zainteresowanie
młodych ludzi i ich gotowości do podejmowania działalności gospodarczej i to jest najlepszy wniosek na przyszłość: wspierać podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, koncentrując środki finansowe
na tym obszarze rozwoju innowacyjności naszego kraju.
Drugi aktualny przykład z aktywności Technoparku dotyczy wspierania innowacyjności gospodarki, ale
w obszarze technologii High-Tech. Koncepcja projektu jest podobna do opisanego wcześniej, tj. znaleźć
„Chętnych” do podjęcia działalności gospodarczej ale
w obszarze wysoko rozwiniętych technologii. Warunkiem uczestnictwa w takim projekcie jest posiadanie
własnego pomysłu (w różnym stopniu zaawansowania)
na innowacyjną technologię. Wybrane pomysły zostaną
objęte inwestycją (wejściem kapitałowym do nowej spółki) w wysokości do 200 tyś. Euro. Taką możliwość daje
poddzialanie 3.1 w ramach Innowacyjnej Gospodarki
a Technopark pozyskał projekt umożliwiający finale
wsparcie 5 takich pomysłów (spośród 20 zgłoszonych
przez Zainteresowanych).
Istotną cechą tego projektu jest powstanie innowacyjnych spółek, które dzięki wsparciu materialnemu Technoparku oraz uczestnictwie jego specjalistów w całym
procesie powstawania firmy, w tym w przeprowadzaniu
analizy rynkowej, w analizie technicznej, mają bardzo
dużą szansę na pojawieniu się na rynku, na pozostawanie na nim, a nawet na uzyskanie znaczącej pozycji,
w obszarze pewnej technologii High-Tech. To jest obecnie najważniejsza obecnie funkcja Technoparku, ponieważ wspomaganie pojawiania się najnowszych technologii na rynku krajowym, oferowanych przez naszych
rodaków jest „być albo nie być” naszego kraju a przynajmniej naszej gospodarki.
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Święty Baal i syndrom Pablita
Reklama jednej z sieci telefonii komórkowej. Performacja sceny typowej dla południowo-amerykańskich seriali.
Mąż – macho serwuje tekst swej pięknej, aczkolwiek wybitnie tępej, o czym świadczy wyraz jej twarzy – mimo, że jest
brunetką, nastepujący tekst: „Nie mogę już dłużej z tym żyć. Muszę wyznać ci całą prawdę.: Nie jestem prawdziwym
ojcem naszego syna…”
Genialne. Pulitzer dla copywritera, czyli gościa wymyślającego reklamy i zapadające w podświadomość słowa-hasła
wywołujące pozytywne skojarzenia z towarem lub usługą.
Oczywista absurdalna wymowa tej sceny służy oczywiście celom reklamowym zleceniodawcy – w tym przypadku operatora sieci telefonicznej, którego nazwy z oczywistych względów nie przytoczę.
Ale… swoiste piękno tej sceny polega tak naprawdę na ukrytym w niej podwójnym dnie. Ludziom można wcisnąć każdy
absurd. Przełkną go bez zastanawiania się nad treścią, której po prostu nawet nie usiłują zrozumieć. I tak, jak wykazują
badania, 80 procent wiadomości telewizyjnych jest kompletnie niezrozumiałych dla przeciętnego widza. Po prostu ich nie
przyswaja, ponieważ cała uwaga jest skupiona na wychwytywaniu przekazu żerującego na najniższych instynktach. Ważny
jest tylko strach, poczucie zagrożenia i kompletnej bezsilności. To jest właściwy cel nadawania komunikatów przez codzienne
media. Pogardzana popkultura lat 90. w zderzeniu z tym co obecnie się dzieje to już wyższa półka, z której schodzimy coraz
niżej. Odwoływać się do najprymitywniejszych instynktów – ponieważ bezradni wobec potęgi obrazu i dźwięku ludzie, nie mający szans na samodzielne
myślenie i refleksje są najbardziej podatni na manipulacje - to najlepsza, a jednocześnie najbardziej nieetyczna metoda osiągania właściwego celu ukrytego
w coraz większych blokach reklamowych. Pokazała to aż nazbyt wyraźnie ostatnia katastrofa kolejowa pod Szczekocinami. Temat ten nieustannie podsycany
zdominował wszelkie doniesienia. Tak się złożyło, że przez przypadek włączyłem radio w kilkanaście minut po tym, jak wiadomość o tragedii dotarła do jednej
z wielkich rozgłośni radiowych. Wysłany tam młody reporter był tak zszokowany tym, co zobaczył, że użył slangowego sformułowania: Proszę państwa,
widok naprawdę jest nieciekawy...Więcej go potem już nie usłyszałem. Bo to jest nie tylko widok ciekawy, ale jak nośny! Przykuwający uwagę milionów ludzi.
A przecież o to w gruncie rzeczy chodzi.
Tragedia, rozpacz, żal, łzy, żałoba narodowa. Dokonam wiwisekcji. Doszło do tego, że doznałem poczucia winy, że 1 procent podatku już przeznaczyłem
na inny cel, a nie na niesienie pomocy ofiarom nie dającej się przecież przewidzieć katastrofy. To jest wyraz potęgi oddziaływania mediów – ludzie ciągną

Spis treści:

Łańcuch brakujących ogniw (1).............................................................4
Deregulacja pobudzi przedsiębiorczość (2) . ........................................4
Nie dać się zmarginalizować!................................................................9
Coś trzeba zrobić.................................................................................10
EUWT w świetle polskiego prawa (1).................................................. 11
Stworzyć pozytywne motywacje..........................................................12
Rozwiązania systemowe to konieczność!...........................................13
Zdjąć klapki z oczu..............................................................................14
Mam sprecyzowane i jasne poglądy....................................................16

Redaktor naczelny: Jacek Broszkiewicz
tel.: +48 503 310 659, 795 795 614
e-mail: redakcja@europrojekty-pl.pl
Grażyna Piwowarczyk - z-ca red. nacz.
tel.: +48 601 416 490
Iwona Kolasińska - z-ca red. nacz.
tel.: +48 668 565 962
Zespół: Grażyna Brochwicz, Krzysztof Kozik
(Bielsko-Biała, Kopenhaga), Małgorzata
Piętka, Gabriel Piotrowski, Piotr Ptak, Antoni
Szczęsny, Witold Szwajkowski, Ewa Wanacka,
Urszula Węgrzyk, Ewa Zasada (Wiedeń),
Agnieszka Żuk (Paryż).
Stali felietoniści:
Piotr Wrzecioniarz, Ewa Wanacka,
Henryk S. Tuszyński.
Stale współpracują:
Magdalena A. Kolka, Patrycja Danielak.

2012

z odległych miejsc na miejsce tragedii, by zapalić świecie – tak, jakby to miało cokolwiek zmienić, wpłynąć na przeszłość, odwrócić bieg wydarzeń już zaistniałych. Przy czym robią to w imię solidarności –
o czym są przekonywani nieustannie przez media. Zagubieni, „załatwiający” w ten narzucony im tak
naprawdę sposób, własne nierozwiązane problemy i poczucie osamotnienia.
Nieustanne wałkowane spraw związanych ze służba zdrowia powoduje, że ludzie chorzy, zabierani
z domów przez pogotowie, którego sami nie wezwą, mają poczucie winy, że robią kłopot lekarzom i personelowi szpitala. Nie mają świadomości, że są obywatelami państwa, któremu płacili i płacą przez cale
życie podatki, na to, by skorzystać z tego typu usługi bez dodatkowego dyskomfortu.
Ale czemu się dziwić, skoro jako masa jesteśmy celem zmasowanego ataku, sprowadzającego nas
do roli baranów. Podejrzałem w internecie taką akcję. Jesteś wybranym z miliona osób odwiedzających
tę stronę! Wygrałeś i-poda! Wyślij sms na taki to a taki numer. Wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych
pytań, a i-pod będzie twój! Osoba, która dała się wciągnąć w ten przestępczy – z mojego punktu widzenia, bo chodzi o zwykłe oszustwo – proceder, „wymiękła” po udzieleniu odpowiedzi na ósme pytanie.
Każdy sms kosztował ją ponad 7 złotych netto. Rzecz jednak w pytaniach.
Jak może się poczuć dorosły człowiek, a nawet nastolatek, kiedy ma wybrać jedną z dwóch odpowiedzi na pytanie: Które miasto jest stolicą Polski? A- Berlin, B- Warszawa? Wyślij sms z prawidłową
odpowiedzią... Wysyła.
Jest też druga grupa ludzi – przekonanych (w ramach psychologicznego mechanizmu obronnego),
że są w stanie sami sobie stworzyć w tym świecie terroru informacji wygodne enklawy dla promowania
wizerunku własnego JA, swoich sukcesów w szoł (celowo)- biznesie, przedsiębiorstwach, instytucjach,
którymi kierują, lub się nimi przy okazji sami stają. Są przy tym tak dogłębnie bezkrytycznie i bezrefleksyjnie, a zatem egocentrycznie, przekonani o swojej wartości, że wręcz każą sobie płacić za udzielenie
wywiadu. Ta paranoja sięga już sfer życia publicznego opłacanego przez podatników. Moda na CELEBRYTÓW sięga apogeum i sieje spustoszenie w umysłach.
Mamy więc do czynienia z dwoma światami: bezmyślnej, zniewolonej masy tępo odbierającej sączone im prokonsumpcyjne postawy, i z drugim: kojarzonym fałszywie z elitami intelektualnymi, których
wielu reprezentantów jest święcie przekonanych, że samym swoim istnieniem są zbawieniem i łaską dla
świata. Oni właśnie, przesiąknięci pychą i upojeniem sukcesami zapominają o niepodważalnej prawdzie,
że nic nie trwa wiecznie i nic nie jest pewne, z wyjątkiem – to oczywisty truzim – podatków i śmierci. Ten
banał przytoczyłem nie bez powodu i nie bez pewnego niesmaku, bo posługiwanie się nim już nudzi we
współczesnej publicystyce i bon motach wygłaszanych przez „celebrytów”. Znikło pojecie „autorytetów”
– tu wyjątkiem jest postać prof. Bartoszewskiego, którego moralnego kręgosłupa nic nie jest w stanie
nawet lekko wygiąć (przy okazji najserdeczniejsze życzenia z okazji 90. urodzin!!!) - bo autorytety dały się
łatwo schrupać technikom medialnym i mechanizmom socjotechnicznym. Pojawili się za to owi celebryci,
produkt medialny i papierowy, wyposażony w prawo do gadania kosmicznych bzdur w rodzaju tekstu
przytoczonego na wstępie. Mamy pokolenie nowych idoli – świętych. Bo przecież „show must go on!” To
punkty odniesienia dla milionów ogłupionych ludzi, którzy niestety są coraz słabiej wykształceni w sensie
klasycznym, ogólnym, nieoczytani, nie potrafiący poruszać się w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej
– o ile w ogóle widzą z czym to pojecie się wiąże - i na pewno nie mam tu na myśli polskojęzycznych coniedzielnych kilkuzdaniowych wypowiedzi głowy państwa watykańskiego. Żyją w cywilizacji obrazkowej,
w której na dziś świętym Baalem jest... tablet.
Kumulacja iluzji i wykrzywionego obrazu świata to niezaprzeczalny fakt. Czy w związku z tym mamy
szanse na rozważania kwestii, które stanowią o istocie człowieczeństwa, o autentyczności uczuć, o głębi
współczucia, o zdolności rozpoznawania tego kim się jest i jakie jest miejsce konkretnego człowieka dla
niego samego? Nie wiem, bo nie mam pojęcia gdzie leżą granice percepcji absurdów, jako wytycznych
dla normalnego życia. Może ich po prostu nie ma?
Jacek Broszkiewicz
redaktor naczelny
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Łańcuch

Gospodarka i prawo: NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A

brakujących ogniw

(1)

Zaczniemy nietypowo, choć paradoksalnie rzecz ujmując, sprawa, o której traktuje ten tekst, wcale nie jest jakimś „rodzynkiem” w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zacytuję słowa prof. Politechniki Wrocławskiej Piotra Wrzecioniarza – naszego
stałego felietonisty, jakie usłyszałem od niego w końcu ubiegłego roku: „Przy totalnie zliberalizowanej gospodarce i niezorganizowanym państwie ludzie będą nadal stąd uciekać. Totalna swoboda panuje w państwach afrykańskich, gdzie państwo kończy
się za budynkami przylegającymi do stołecznej main street . Czy pan wie co się stanie, kiedy państwo rozmiękczymy, damy
pełnię swobody jego organom, będziemy tolerować luki wynikające z fatalnego ustawodawstwa? Wówczas otwieramy pole dla
działania syndykatów zbrodni, mafii, zorganizowanych grup przestępczych. W wyniku chichotu historii dzięki socjalizmowi mieliśmy to szczęście, ze system nie rozsypał się doszczętnie, ale pozostało coś, co budzi największy niepokój: nikt za nic osobiście
nie odpowiada, a konflikt pomiędzy państwem jako takim a obywatelami, których ono ma chronić – narasta.”

W zasadzie chodzi przede wszystkim o to, by system
prawny nie krępował swobodnej działalności gospodarczej uczciwych przedsiębiorców.
Mogło by się zdawać, że zakładam jakąś tezę, którą chcę
podeprzeć historią opisaną poniżej. Ale tak nie jest. Demokracji
i wolności słowa mamy na tyle, że przypadek opisany w tym
tekście ilustruje tylko powszechnie znaną zasadę: Ktokolwiek,
kto staje przed sądem i to nieistotne, czy w charakterze poszkodowanego, czy oskarżonego nie ma do końca pewności,
czy nie nastąpi nieoczekiwana zamiana ról. Relacje: państwo
– przedsiębiorca w kontekście systemu prawnego, opierają się
na fundamentach nieuzasadnionej podejrzliwości, podczas kie-

dy znakomita większość przedsiębiorców prowadzących poważne firmy – działa przejrzyście i legalnie pod każdym względem.
Ale do rzeczy.
Przekręt
Do zdarzenia doszło jesienią roku 2009. We wrześniu i październiku dwie firmy: jedna o nazwie D&M, a druga FOX Group, będące spółkami z o.o. przywłaszczyły sobie od NICROMET-u towar w postaci aluminiowych „gąsek”, wytwarzanych
w tym przedsiębiorstwie, wartości ponad 888 tysięcy złotych.
To pięć 25-tonowych TIR-ów wyładowanych prawie po brzegi.

Deregulacja
Z perspektywy rządu

pobudzi przedsiębiorczość (2)
Z Donaldem Tuskiem – Prezesem Rady Ministrów – rozmawia Jacek Broszkiewicz

4

- W pierwszej części publikowanej jeszcze w ubiegłym roku naszej rozmowy ustosunkował się Pan Premier
wobec następującej sugestii: „Polscy przedsiębiorcy są
wciąż postrzegani jako potencjalni przestępcy i malwersanci. Państwo toleruje ten stan rzeczy i jest w konsekwencji postrzegane jako twór wrogi obywatelom”, następująco: „Zdaję sobie sprawę jak wiele na tym polu jest do
naprawienia i zapewniam, że wiele na dobre się zmieni.
Wiem, że doświadczenie przedsiębiorców każe im sądzić,
że ze strony państwa może ich spotkać o wiele więcej
złego niż dobrego. Rząd jest organem władzy wykonawczej. O losie naszych inicjatyw ustawodawczych decyduje
nie tylko zwykła większość parlamentarna niezbędna do
przeprowadzenia koniecznych rozwiązań legislacyjnych,
których procedowanie w Sejmie ciągnie się stanowczo
zbyt długo, ponieważ opozycja często nie wykazuje woli
do konstruktywnej debaty, lecz dba przede wszystkim o
swoje interesy. Wkładanie kija między szprychy to niestety
nagminne zjawisko, podobnie jak wywoływanie tematów
zastępczych spychających na plan dalszy kwestie o fundamentalnym znaczeniu. Z tym wszystkim, także z własnymi
ułomnościami musimy zmagać się każdego dnia. Ale zmienimy ten stan rzeczy. Dlatego podjąłem decyzję, by tak

oczekiwana przez polskich przedsiębiorców deregulacja,
czyli zmniejszenie oddziaływania państwa na ekonomiczną sferę kraju, przede wszystkim na rynek, poprzez brak
ingerencji - w ujęciu definicyjnym - w ustalanie cen oraz
jakości dóbr i usług, stała się priorytetem mojego rządu.
Będę także dążyć do znoszenia regulacji prawnych na linii
pracownik-pracodawca poprzez znoszenie lub obniżanie
płacy minimalnej. Deregulacja wiąże się ściśle z procesem
liberalizacji gospodarki, a także prywatyzacji. A zatem i w
ten sposób odpowiadam na wcześniej postawione pytanie o wierność swoim liberalnym przekonaniom. Mimo, że
określenie „liberał” w ostatnich latach dzięki populistom
,społeczeństwo odbiera pejoratywnie. Wiary w wolność, w
tym gospodarczą, nie wyrzeknę się nigdy.”
Troska o wolność gospodarczą jest bliska każdemu
światłemu obywatelowi, zwłaszcza przedsiębiorcom, lecz
nie oznacza ona chyba przyzwolenia na to, by tolerować
bezduszność i brak odpowiedzialności osobistej urzędników państwowych, którzy sprawują kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki...
- Przypadki takie mają, niestety, miejsce, dlatego też za
kwestie związane z deregulacją gospodarki – taką podjąłem
decyzję – będę odpowiadał sam, osobiście. Mam nadzieję, że

Gospodarka i prawo: NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A
Produkt ten dostarczany jest na rynek motoryzacyjny. NICROMET to ceniony na rynku europejskim producent stopów aluminiowych wykorzystywanych przy produkcji samochodów takich
koncernów jak VW, BMW, Opel, Fiat.
Powstaje pytanie: Jak doszło do kradzieży? Mechanizm
jest bajecznie prosty. Wystarczy, by ktoś (załóżmy, że jest to
zorganizowana grupa przestępcza dysponująca kapitałem inwestycyjnym) kupił jedną lub dwie spółki, mające dobry wynik
finansowy z poprzedzającego tę transakcję roku finansowego. Są zatem wiarygodne na rynku bankowym i ubezpieczeniowym. Oczywiście na papierze, ponieważ żadna instytucja
finansowa nie bada na bieżąco standingu takich spółek po
zmianie ich właściciela. W Polsce, jak wiadomo, liczą się dokumenty i pieczątki. Ludzie niekoniecznie, choć i oni są potrzebni,
na przykład po to, by zrobić z nich nowych prezesów zakupionych firm. Najlepiej do tego celu nadają się kobiety z dziećmi na
utrzymaniu. Pełnią rolę klasycznych „słupów”, czyli figurantów
wykonujących polecenia faktycznych właścicieli spółek z o.o.
Ta ograniczona personalna odpowiedzialność ma kolosalne
znaczenie.
Dobre spółki (D&M oraz FOX Group) pod nowymi zarządami, w których decyzyjną rolę reprezentacyjną pełniła Teresa
D. ( imiona i inicjały nazwisk zostały zmienione ze względu na
bezpieczeństwo osób przewijających się w tej sprawie– przyp.
red.), która ma już za sobą 6 wyroków skazujących na więzienie w zawieszeniu (sic!), z których najwyższy to trzy lata
w zawieszeniu na 6 lat oraz 25 aktualnie toczących się przeciwko niej prokuratorskich postępowań o oszustwa gospodarcze, zaczynają się kręcić wokół NICROMET-u. Aluminium
w sztabkach to towar trudny do upłynnienia, ale kąsek łakomy. Kupuje go tylko producent samochodów. Gdyby zawieźć
go do skupu złomu – złodziejowi od razu zwaliła by się na kark
armia policjantów A więc trzeba konsekwentnie sondować,
poprzez wysyłanie zapytań ofertowych, możliwości kradzieży.
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Trzeba jednak przede wszystkim mieć potencjał pozwalający
na zakup i odsprzedaż – w tym przypadku ponad 100 ton aluminium. Takich miejsc jest w Polsce niewiele, a liczy się praktycznie jedno – w Łodzi. Fakty są następujące. Wspomniane
firmy, działające jako pośrednicy, wysyłały więc do NICROMET-u zapytania o cenę gąsek. Mimo że ów producent stopów aluminium bardzo rzadko kierował swój wyrób na wolny
rynek – to jednak firmy otrzymywały z działu sprzedaży odpowiedzi co do ceny. NICROMET rutynowo wystąpił do jednej
z dużych korporacji asekuracyjnych o ubezpieczenie przyszłych
transakcji, zaś od tych firm zażądano przedstawienia wyników
finansowych w postaci bilansu i rachunku zysków i strat. Z dokumentów dotyczących roku 2008 wynikało, że te dwie spółki
stać na zakup gąsek aluminium. Do pierwszej, ubezpieczonej
na 300 tys. złotych transakcji, ale opiewającej na kwotę 361
tys. zł doszło 15 września 2009 roku. Z NICROMETU – wówczas jeszcze firmy prywatnej, która jest własnością i dorobkiem
całego życia p. Edwarda Wyciśloka (od grudnia 2011 prezesa
zarządu NICROMET Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A), do FOX Group sp. z o.o. wyjechały wynajęte przez nią
TIR-y z ładunkiem prawie 50 ton aluminium.
13 października 2009 roku dział handlowy NICROMET-u,
zawiera transakcję z drugą firmą (D&M) tym razem na kwotę 527 tys. złotych – ubezpieczoną na 500 tys. I tym razem
„zakupione” wyroby kontrahent odebrał wynajętym przez siebie
transportem. Nie trzeba dodawać, że NICROMET do tej pory
nie otrzymał ani grosza ze spółek firmowanych przez Teresę D.
Mimo prób kontaktu z „ pewnymi i wiarygodnymi” - według dokumentów – spółkami, nikt w ich siedzibach nie odbierał telefonów. Fakt wyłudzenia towaru, czyli w gruncie rzeczy kradzieży,
właściciel NICROMET-u natychmiast zgłosił policji i Prokuraturze w Oświęcimiu.
dokończenie na str. 6

Z perspektywy rządu
- Mówi Pan Premier o postawach, które wiążą się z godnością i honorem. Znam wielu biznesmenów, którzy niczego nie oczekują ani od Unii Europejskiej, ani od Państwa
– tylko tego, by im nie przeszkadzano. Z podatkami sobie
poradzą.
- To coraz powszechniejsza postawa i w moim przekonaniu
godna najwyższego uznania. Sektor małych a zwłaszcza średnich
przedsiębiorstw, staje się coraz zasobniejszy kapitałowo i nie
oglądając się na nic dokonuje inwestycji, rozwija ekspansję na
inne rynki i jest bardzo konkurencyjny. Nie dlatego, że koszty
pracy u nas są niskie, bo tak nie jest, ale dlatego, że polski
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to przesłanie da do myślenia wszystkim ludziom zatrudnionym
w organach państwa. Moje doświadczenie, jako szefa rządu
podpowiada mi, że szczególną ochroną, czy też uwagą należy otoczyć małych i średnich przedsiębiorców. Tych, którzy, w
konkurencji z potentatami, mają utrudniony dostęp do wsparcia, także unijnego – obrazowo rzecz ujmując: kiedy nerwowa
sytuacja kryzysowa powoduje, że mają ograniczony dostęp do
wciąż kurczącego się tortu. Odpowiedzialny rząd musi wziąć
to pod uwagę i twardo stanąć po stronie małych i średnich
przedsiębiorstw, ale także po stronie pracobiorców, ludzi, którzy wykonują pracę najemną. Trzeba szczególnej wrażliwości
i reagowania na zjawiska, które w obliczu być może drugiej,
spodziewanej na świecie , w Europie i – nie daj Boże, w Polsce, większej fali kryzysu, przejawiają się w tym, że decydujący
wpływ na obraz sytuacji ekonomicznej mają wielkie korporacje.
Państwo musi jednak zachować narzędzia interwencyjne, by
chronić zagrożone postawą potentatów całe branże. Nie możemy pozwolić na efekt domina, na sytuację, w której bankructwo
wielkiego podmiotu, lub jego wycofanie się z naszego rynku
pociąga za sobą upadłość setek, czy tysięcy polskich małych
i średnich firm. Jako rząd i państwo reprezentujące interes
wszystkich obywateli, w tym 2 miliony przedsiębiorców, którzy
dają pracę 80 procentom zatrudnionych, musimy dbać o dobre,
przyjazne warunki dla sektora MŚP, bo to on, a nie potentaci,
wnosi najwięcej dochodów do budżetu. Wciąż mnie dziwi, że
o wsparcie najgłośniej wołają wielkie i duże firmy, natomiast
średnie, małe i mikro milcząco dostosowują się do warunków,
wykonują tytaniczne wysiłki, by nie tylko utrzymać się na powierzchni, ale rozwijać się, wprowadzać innowacje, rozwijać
eksport. Tym ludziom należy się głęboki szacunek. To inwencja
i odwaga setek tysięcy przedsiębiorców pozwala utrzymać polskie bezrobocie na poziomie, co prawda o wiele za dużym, by
mieć powód do radości, ale na wystarczająco niskim poziomie,
byśmy tutaj, w kraju nad Wisłą, nie mieli centralnego europejskiego ogniska kryzysu.

dokończenie na str. 7

Biznesmen na celowniku
– nazbyt często uczciwi przedsiębiorcy są obiektem
podejrzeń...
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Łańcuch...

6

dokończenie ze str. 5

Śledztwo
Tak się składa, że w błędzie pozostanie ten, kto myśli,
że w obliczu tak oczywistego łamania prawa policja i prokuratura odniosą błyskawiczny sukces. Młyny aparatu ścigania
i wymiaru sprawiedliwości mielą powoli. Tak samo działają instytucje stojące na straży legalnego obrotu gospodarczego.
Jak na Edwarda Wyciśloka zbyt wolno. Sam więc wziął sprawy
w swoje ręce.
Zanim jednak oddam mu glos, przywołam niedawno oglądany w tv program, w którym nękany przez urzędników skarbowych właściciel Huty Stalowa Wola popłakał się przed kamerami mając paskudną świadomość, że dorobek jego życia i kilkaset miejsc pracy, jaką dawał
ludziom idzie na marne,
w wyniku bezduszności,
braku kompetencji, ale i złej
woli, zawiści oraz poczucia
nietykalności urzędników,
którzy doprowadzili go na
próg bankructwa. Pamiętam
też przypadek Kluski i jemu
podobnych, których spotkał
ten sam los.
Edward Wyciślok też
jest uczciwym biznesmenem. Harując przez 3 lata
w Niemczech po stanie wojennym zgromadził trochę
pieniędzy, które zainwestował w bestwińską odlewnię (firma ma trzy oddziały:
w Oświęcimiu – Brzezińce,
Bestwince i Skawinie).
- Kiedy w Niemczech dostałem pierwszą wypłatę, usłyszałem:
na pewno nie przyjdzie jutro do pracy, przepije. Pojawiłem się na
godzinę przed rozpoczęciem dniówki. Jestem Polakiem, twardym i uczciwym facetem. To chciałem im pokazać – wspomina.
Po trzech latach wspólnej pracy niemieccy koledzy, wśród
których ma do dziś przyjaciół, żegnali go ze łzami w oczach i życzyli powodzenia. Osiągnął sukces. Jest Ślązakiem, ale przede
wszystkim Polakiem. - Zawsze staram się postępować uczciwie i solidnie. Takiego traktowania też oczekuję. Nie zawsze
się udawało, bo ludzie wszędzie są różni. Czy tylko u nas kradną? Skądże! Jeżdżę po całym świecie i niejedno już widziałem,
a nawet doświadczyłem. Jednak to Polska jest moją ojczyzną,
a ja obywatelem tego kraju. Chodzę z podniesionym czołem, bo
nikt nie może mi niczego zarzucić. Uczciwie płacę podatki, więc
spodziewam się, że państwo i jego organy wesprą mnie, kiedy
dzieje mi się jawna krzywda. Spodziewałem się... – konstatuje
pan Edward i odwraca wzrok. Rozgoryczenie trudno ukryć.
Po wskazaniu organom ścigania sprawców kradzieży, czyli jak się potem okazało, firm-widm: D&M oraz FOX Group,
NICROMET-owi wypłacono 720 tysięcy złotych ubezpieczenia,
ale straty sięgają jeszcze 168 tysięcy złotych. Niby po sprawie. Ale śląski charakter Edwarda Wyciśloka nie pozwala mu
na pozamiatanie jej pod dywan. Właściciel NICROMET-u puścił
w branży wici, że oferuje 50 tysięcy nagrody za informację,
gdzie znajduje się ponad 100 ton wyłudzonych od niego aluminiowych gąsek. To posunięcie okazało się skuteczne. Informator szybko się znalazł. Zaskoczenia w gruncie rzeczy nie było.
Najpierw jednak ludzie Edwarda Wyciśloka pojechali śladem
wynajętych ciężarówek. Okazało się, że siedziby spółek, które
miały zapłacić za „gąski”, są puste. Pracownicy sąsiednich biur
bąkali pod nosem, że agenci CBŚ pytają o D&M i FOX Group,
ale... nikt niczego nie wie. Ludzie wolą nabrać wody w usta, niż
ryzykować życiem lub zdrowiem w zderzeniu z przestępczością
zorganizowaną bezspornie działającą w branży obrotu odpadami metalowymi.
Jeden z kierowców znanej firmy transportowej ujawnił, gdzie on i jego koledzy zawieźli towar. Jako docelowe

miejsca transportu 100 ton aluminium wypłynęły...
Łódź i Rzeszów. Szybko wydedukowano, że jedynym przedsiębiorstwem, które jest zdolne kupić taką ilość metalu i ma oddział w
Rzeszowie, jest firma Piotra T. z Łodzi, od której NICROMET od lat
kupuje aluminiowe odpady. Zadziwiające, ale biznesmem ten
już w sierpniu 2009 roku, dzwonił do NICROMET-u z informacją, że na rynku metali nieżelaznych krążą słuchy o planowanej
dużej kradzieży, a na celowniku jest przedsiębiorstwo Edwarda Wyciśloka. Słowo stało się ciałem. Oczywiście pan Piotr
T. niekoniecznie musi być powiązany z wyłudzeniem, jakiego
w półtora miesiąca po jego telefonie dokonano. Okazało się
jednak, że obietnica nagrody (wypłaconej zresztą) za informacje przełamuje strach i ryzyko. NICROMET dowiaduje się,
że spora partia wyłudzonych „gąsek” leży... w łódzkich magazynach firmy Piotra T., ale także w rzeszowskim jej oddziale.
Jest oczywiste, że pośrednicy, czyli firmy-widma (D&M i FOX
Group), którzy dokonali
kradzieży/wyłudzenia ponad 100 ton aluminium,
mogli je odsprzedać tylko rekinowi na tym rynku,
a takim jest Piotr T. Jednak
nie bezpośrednio. Na scenę wkroczyła firma MTS
z Brzeska.
Edwardowi
Wyciślokowi znudziła się zabawa
w detektywa i wyręczanie
w „czynnościach” powołanych do tego służb i organów. Przekazał im wszystkie
uzyskane informacje, czym
- jak podejrzewał - zaskarbił
sobie ich niechęć do rzetelnego rozpoznania sprawy.
Wymagała po prostu pracy,
a tę, jak wiadomo, nie każdy lubi. Teresa D. przyznała się do
winy. Prokurator zaproponował, by poddała się dobrowolnie
karze 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat 6. Niestety, zapomniał o szkodach, jakie Teresa D. wyrządziła NICROMET-owi, ale także, a może przede wszystkim, korporacji
ubezpieczającej transakcje. W biznesie liczy się refleks i rzutkość – to cechy niezbyt przystające do trybu działania wymiaru
sprawiedliwości. Wyciślok obserwował uważnie co się dzieje,
bo nie należy do tych, którzy łatwo odpuszczają. Oczywiście
chodziło o stracone pieniądze – właściciel NICROMET-u je lubi
i uważa to za cnotę, a nie wadę, jak usiłuje się wmówić społeczeństwu nie najbogatszemu przecież w Europie. Ale to tak
na marginesie. Koniec końców - prokuraturze i policji podano
jak na talerzu personalia głównej podejrzanej oraz informacje
o miejscach składowania skradzionego aluminium.
Akcja
Skradzione aluminium (45,5 tony) podczas pierwszego
przeszukania 21 października 2009 roku policja i ludzie NICROMET-u znaleźli u Piotra T. w łódzkich magazynach jego
przedsiębiorstwa. Mimo, że policjantów zapewniano, że takiego
towaru nie ma na składzie. Traf chciał, że jeden z pracowników
NICROMET-u, obecny przy tej operacji, przypadkowo przeglądając książkę wjazdów i wyjazdów, wyłożoną w portierni firmy
Piotra T. wyjrzał prze okno i zauważył gąski aluminium rodem
z NICROMET-u. Była to część skradzionego transportu. Pracownik wskazał je policjantom, którzy zapytali kobietę prezesującą wówczas firmie Piotra T., skąd je ma. Stefania D.
oświadczyła, że je legalnie odkupili od firmy MTS z Brzeska..
Indagowana, czy wie, gdzie znajduje się pozostała część towaru – zaprzeczyła. Obecny przy tym przeszukaniu pracownik
NICROMET-u miał tego dnia wyjątkowe szczęście, a i dobry
słuch. Kiedy policjanci przekomarzali się z prezes Stefanią
D. - podsłuchał kierowców, którzy na korytarzu rozmawiali na
temat misji, której mieli się podjąć – jak najszybciej wywieźć
pozostałą część skradzionego transportu z Łodzi do Rzeszowa
– czyli w bezpieczne miejsce. Po 2 dniach – już w Rzeszowie –
człowiek z NICROMET-u nabrał pewności, że gąski (14,8 tony
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– w tym część rozkawałkowanych) - znajdują się w tamtejszym
magazynie firmy Piotra T. Pilnował ich przed bramą przez całą
noc, ponieważ powiadomiona wcześniej policja pojawiła się
dopiero rano i sporządziła protokół z kolejnego przeszukania.
Policjanci zauważyli przy tym, że próbowano zetrzeć ze sztabek cechy identyfikacyjne producenta.
W sumie obecnie w oświęcimskim magazynie NICROMET-u spoczywa 60,3 ton odzyskanych sztabek. Natomiast
w łódzkim magazynie firmy Piotra T prokuratura zabezpieczyła – owe 37,5 tony nicrometowskich „gąsek”, które Piotr T.
usiłował sprzedać – wysłał je nawet - dwóm niemieckim odlewniom. Zachodni sąsiedzi odmówili przyjęcia towaru i odesłali je z powrotem do nadawcy. Nie chcieli zapłacić więcej niż
4,20 zł za kilogram, ponieważ atest wystawiony przez spółkę
MTS, którym posłużyła się łódzka firma, nie odpowiadał składowi chemicznemu stopu.
Piotr T. stwierdził potem przed sądem, że aluminium kupił
legalnie nie od spółek, które wyłudziły je z NICROMET-u, ale
od spółki MTS z Brzeska. Czy jest niespodzianką, że w zarządzie i tej spółki figuruje nazwisko pani Teresy D.?
Są, a jakoby ich nie było...
Od końca 2009 roku odzyskane ale i zapieczętowane, czyli
wyłączone z obrotu handlowego 60,4 ton aluminium magazynowane jest w siedzibie NICROMET-u. Pozostałą część – tę,
którą usiłowano sprzedać Niemcom (37,5 tony) prokuratur
postanowił zdeponować w Łodzi na terenie przedsiębiorstwa
Piotra T. Mimo, iż oświęcimski sąd nakazał prokuraturze doprowadzić do przetransportowania tej partii do Oświęcimia – nic
nie zrobiono w tej sprawie.
W sumie skradziono 111.6 ton wysokiej jakości stopów aluminium, których kg kosztuje w granicach 8,5 zł . Bezpowrotnie
znikło ponad 14 ton. Świadkowie w sprawie albo twierdzą, że kupili towar legalnie, bo ponoć wskazują na to dokumenty, których
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nikt w NICROMECIE nie widział, bo przecież sprawa nie jest prowadzona o paserstwo, lecz o wyłudzenie. Główna obwinioną jest
Teresa D., która korzysta z wolności, mimo oczywistych okoliczności recydywy i poszlak wskazujących na kolejne przestępstwo.
W areszcie, bądź w więzieniu przebywają dwaj biznesmeni,
którzy działali w imieniu spółki MTS z Brzeska. NICROMET poniósł szkody nie tylko wynikające z bezpowrotnej straty różnicy pomiędzy ubezpieczeniem a rzeczywista wartością towaru,
w wysokości 168 tys. zł. Trudno policzyć koszty magazynowania zabezpieczonego mienia, koszty poszukiwania skradzionego towaru i oczywiście wynikające z faktu, że nie można nim
handlować. Najbardziej stratny jest ubezpieczyciel, który chyba
też porzucił nadzieję, na odzyskanie 720 tysięcy złotych wypłaconych NICROMET-owi. Może tylko liczyć na to, że skradzione „gąski” staną się legalne i je na przykład sprzeda. Inną
opcją jest sytuacja, w której wszystkie odzyskane i zabezpieczone „gąski” staną się na powrót własnością NICROMET-u,
a zatem lwia część kwoty ubezpieczenia może wrócić do korporacji, która ją wypłaciła. Na chwilę obecną nikt, z wyjątkiem
Edwarda Wyciśloka przekonanego, że „jest w prawie”, nie wie
kto jest właścicielem zabezpieczonego mienia. Ustalenie tego nie
nastąpi chyba szybko, ponieważ prokurator postanowił utrzymać
„areszt” na wszystkich odzyskanych „gąskach” do czasu zakończenia procesu Teresy D. A to może trwać latami. Bo już trwa.
Gorzkie refleksje
Z czasem – a on się coraz bardziej wydłużał - właściciel
NICROMET-u przewartościował nieco swoje spojrzenie na
rzeczywistość, w jakiej przychodzi dopominać się od państwa
jego powinności wobec obywatela-przedsiębiorcy. Doszedł
do wniosku, że gdyby nie prywatne śledztwo, to skradziony/
wyłudzony towar nigdy by się nie odnalazł. Teresa D. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, nawet materialnej, bo...
dokończenie na str. 8

Z perspektywy rządu

Deregulacja...
biznes w znakomitej większości to ludzie nieprzeciętni, czasem
wręcz genialni, ale przede wszystkim umiejący patrzeć w przód
odważnie i perspektywicznie. Myślę, że to bardzo istotne cechy
w sytuacji widocznej coraz jaśniej w Unii Europejskiej w przejawach swoistego egoizmu, zwłaszcza najbogatszych jej krajów.
Czasami zastanawiam się, czy „starej Europie” nie brakuje już
zapału, entuzjazmu i odwagi w podejmowaniu decyzji, które
naprawdę pchną Unię do przodu, uczynią z niej pierwszoplanowego gracza na globalnym rynku? Konserwatyzm jest cenną
wartością, ale nie należy ciasno się w nim zasklepiać, lub... nie
podejmować żadnych decyzji. Obserwuję kryzys wewnątrzunijnego wzajemnego zaufania. Wartości, która w postaci relacji
wiążących przywódców państw tworzących Unię, tak naprawdę
cementowała ją. Dziś, niestety, trudno dostrzec to zjawisko.
- Mały i średni biznes wciąż jednak liczy na wsparcie
Unii. Świadczą o tym statystyki. Wartość wniosków o unijne dofinansowanie dla projektów generowanych przez
sektor MŚP dziesięciokrotnie przekracza kwoty, jakie na
ten cel dają nam do dyspozycji unijni podatnicy...
- To także prawda. I właśnie dlatego Polacy, zwłaszcza
przedsiębiorcy mają wręcz patriotyczny obowiązek domagać
się, by w Unii Europejskiej- w jej interesie – został utrzymany
trend, który legł u podstaw jej stworzenia: wzajemna pomoc,
zrównoważony rozwój, wolność we wszystkich jej wymiarach
Przedsiębiorcy mają prawo żądać od przywódców europejskich, ale i w swoich krajach gwarancji, które ni dopuszczą
do reaktywacji protekcjonizmu, narodowego egoizmu, bo one
zawsze w konsekwencji przynoszą bałagan, nieszczęście
i anarchię. Mała i średnia przedsiębiorczość najlepiej funkcjonuje wówczas, kiedy wzajemnemu zaufaniu towarzyszy poczucie bezpieczeństwa, przewidywalność i stabilność rozwoju.
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dokończenie ze str. 5

To obecnie wielkie zadanie dla polityków, zarówno w Europie, jak i w Polsce, by takie ramy stworzyć. A nawiązując do
wcześniej wyrażonej przez pana myśli, uważam, że rodzima
mała i średnia przedsiębiorczość powinna korzystać z większego zaufania w sferze publicznej. Będę się starał o to, by
zarówno w Unii Europejskiej, jak i w ramach państwa polskiego przygotować grunt prawny, który umożliwi w zdecydowanie
w większym stopniu korzystanie przez sektor MŚP z zamówień
publicznych. Prawodawstwo krajowe i europejskie regulujące
te kwestie – tak jak to jest w USA – powinno dedykować określoną ilość środków, którymi obracamy w ramach zamówień
publicznych właśnie małym i średnim firmom. Chodzi o to, by
ograniczyć korporacyjny monopol na nie i o to, by ta duża pula
pieniędzy niekoniecznie trafiała nie do tych największych, ale
do najlepszych przedsiębiorstw. Jestem przekonany, że kolejna
europejska perspektywa budżetowa na lata 2013-2020, dzięki
właśnie tym zmianom, będzie dużo korzystniejsza dla małych
i średnich przedsiębiorstw. I jeszcze raz powrócę do sfery mentalnej, zwłaszcza dotyczy to polityków. Uczynię wszystko, co
możliwe, by atmosfera, klimat, dla polskiego biznesu były więcej niż sprzyjające. Polski przedsiębiorca nie może być traktowany przez żadnego polityka jako potencjalny przestępca.
To wręcz zbrodnia, by tak odnosić się do ludzi, którzy całe swoje życie i energię, swoje pieniądze składają na szalę postępu
i rozwoju całej gospodarki, a przez to budują fundamenty dobrobytu i zamożności nie tylko swojej, ale i wszystkich obywateli. Dlatego mają prawo oczekiwać od wszystkich, a przede
wszystkim od środowisk władzy zdecydowanie większego kredytu zaufania. O normalny kredyt nie jest dziś tak łatwo. Więc
tym bardziej kredyt zaufania wszystkich wobec wszystkich
w Polsce jest pożądany. Będę ze wszystkich sił zabiegał o to,
by polscy przedsiębiorcy, tworzący jedną wielką firmę pod nazwą Rzeczpospolita, mogli spokojnie i bez obaw budować jej
coraz większy potencjał.
- Dziękuję za rozmowę
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niczego nie ma. A jeśli ma, to w „Banku Ziemskim”, czyli...
w słoiku ukrytym gdzieś w lesie. Zawsze dobrowolnie poddaje się
karze, niczego i nikogo nie pamięta, a jeśli już, to nie powie, bo boi się
o życie swoje i swoich dzieci. Wobec takiej postawy
prokuratorzy z reguły dostają szału i zwykle rezygnują, proponując układ, czyli kolejny wyrok w zawieszeniu. To dla Teresy D. nie
ma znaczenia, tak jak dla sienkiewiczowskiego starosty Łaszcza,
który wyrokami sądowymi kazał sobie podbić delię. A zasięg jej
aktywności jest ogólnopolski. Po ugodzie sprawy są zamykane
i wędrują do statystyk, jako rozwikłane i załatwione, bo przecież zakończyły się wyrokami skazującymi...na wolność.
Z informacji uzyskanych w siedzibie NICROMET-u wynika,

że oświęcimski prokurator prowadzący sprawy kradzieży/
wyłudzeń z jesieni 2009 roku zawarł już układ z Teresą D.
o dobrowolne poddanie się przez nią karze 2 lat więzienia w zawieszeniu na 6 lat. Nie przewidział tylko, że Edward Wyciślok,
wystąpi jako oskarżyciel posiłkowy i nie zgodzi się na taki deal.
Postępowanie przygotowawcze oraz sam proces trwa już ponad 2 lata. Odbyło się 6 rozpraw. Zaangażowano do niej aparat
ścigania, łącznie z prokuraturą w Częstochowie, która zajmuje
się przestępczością zorganizowaną. Rozprawy trwają średnio
3 – 4 godziny, a na stole sędziowskim piętrzy się coraz więcej
tomów akt.
Kolejna rozprawa odbyła się przed Sądem Okręgowym
w Krakowie 20 stycznia 2012 roku Niestety, i tym razem rzecz
dotyczy tylko kwoty 168 tys. złotych tytułem naprawienia szkód,
na które naraziła swym postępowaniem NICROMET p. Teresa
D. Kwota ta przypomnijmy - jest różnicą pomiędzy wartością
niby sprzedanego aluminium, a sumą odszkodowania, jakie
wypłacono z tytułu ubezpieczenia transakcji na jesieni 2009
roku z firmami-widmami, w których jedynym realnym bytem jest
Teresa D. oraz nieco mniej realnym, bo praktycznie nie do wyciągnięcia z mamra, jej współpracownicy z firmy MTS.
168 tysięcy złotych. Drobnostka? Być może. Dla małej firmy
taka strata oznaczałaby bankructwo. Dla NICROMET-u to jak
mucha na głowie słonia. Ale dla Edwarda Wyciśloka to symbol walki o zasady, o uczciwość, odpowiedzialność i przede
wszystkim o sprawiedliwość. - Nie po to uczciwie płacę podatki, by być traktowany jak śmieć i piąte koło u wozu – mówi
z błyskiem w oku.
20 stycznia Piotr T. w krakowskim sądzie pojawił się w towarzystwie swojego radcy prawnego i byłej prezes jego spółki,
która w inkryminowanym okresie nią kierowała, złożył kurio-

zalny wniosek o uznanie jego firmy również za pokrzywdzoną
przez MTS oraz by sąd zgodził się na to, by występował, jako
oskarżyciel posiłkowy w sprawie przeciwko Dorocie T. Sąd zdecydował, że Piotr T. nie może brać udziału w tej sprawie jako
pokrzywdzony, bo to Teresa D. doprowadziła do szkody, jaką
poniósł Edward Wyciślok. Firma z Łodzi nie jest uprawniona
do udziału w tym postępowaniu. Można to zinterpretować jako
zawoalowany sygnał sądu. Sprawa niby nie dotyczy paserstwa,
lecz pospolitego wyłudzenia i kradzieży, ale - może się mylę –
w gruncie rzeczy jednak paserstwa i to na wielką skalę. Odniosłem wrażenie, że sąd ma związane ręce, ponieważ prokuratura nie dostarczyła do tej pory wartościowego materiału w tym
aspekcie. A skoro tak, to rola Piotra T. – wobec jednomyślności
stanowisk odrzucających ten wniosek: pełnomocnika Edwarda
Wyciśloka, prokuratora z Oświęcimia oraz obrońcy z urzędu
Teresy D. ograniczona została do skorzystania z krzesła dla
publiczności na tej sali sądowej.

Obserwowałem przebieg tego posiedzenia i dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, że być może Piotrowi T. o to właśnie chodziło. To nie mechanizm tego zorganizowanego z rozmachem przestępczego procederu miał stać się przedmiotem
głównego zainteresowania sądu. To ma być sprawa przeciwko
„płotce”, której niczego nie można zrobić. Przecież nikt nie jest
tak naiwny, by sądzić, że Teresa D. wyjmie z torebki 168 tysięcy
i naprawi szkodę wyrządzoną NICROMET-owi.
Wobec odrzucenia wniosku Piotra T. podczas następnej
rozprawy, wyznaczonej na 2 marca, on sam oraz świadek
Stefania D., czyli była prezes jego łódzkiej spółki – mają rozpoznać „zapuszkowanych” już na wniosek różnych sądów
w Polsce dwóch biznesmenów reprezentujących spółkę
MTS z Brzeska, ponieważ, jak zeznali, rozmawiali osobiście
w 2009 roku z tymi panami.
W sądowych kuluarach dowiedziałem się, jak trudno wyciągnąć z aresztu, czy zakładu karnego osobę osadzoną do
okazania jej podczas jakiejś rozprawy na drugim końcu Polski. Jeśli aresztowany, lub osadzony spogląda na świat poprzez kratki na skutek orzeczenia/wyroku jednego sądu, jest to
jeszcze możliwe. Jeśli ma dwa wyroki z dwóch sądów, to jest
to prawie niemożliwe, a jeśli z trzech to musiałby to być cud.
„Biznesmeni” (Tomasz P. oraz Krzysztof G.) reprezentujący
w aluminiowych transakcjach z Piotrem T. brzeską firmę MTS
mają małą szansę na darmową podróż do Krakowa 2 marca.
Obaj nazbierali zbyt wiele wyroków i zarzutów, by realnie spodziewać się takiej wycieczki. Czasu na załatwienie wszystkich
formalności po prostu zabraknie a sukcesem oświęcimskiego
prokuratora będzie dostarczenia krakowskiemu sądowi przynajmniej podobizn tych panów. Ma na to nieco ponad miesiąc...
Jacek Broszkiewicz
Ciąg dalszy z pewnością nastąpi
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Z Czesławem Fiedorowiczem – Prezesem Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion
„Sprewa-Nysa-Bóbr” – rozmawia Antoni Szczęsny
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Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, którego polską stroną Pan
ale też konkretną pozycję w programie na lata 2014-2020. Oczekukieruje od wielu lat jest jednym z liderów pod względem ilojemy partnerstwa bo jesteśmy ważnym podmiotem relacji transgraści (ok. 600) projektów realizowanych wspólnie z niemieckimi
nicznych. Dysponujemy potencjałem daleko wykraczającym poza
partnerami. Jaki jest ich cel podstawowy i dotychczasowe rezadania zarządzania środkami. Trwają przymiarki o kształt prograzultaty tej współpracy? Co – Pańskim zdaniem – leży obecnie
mów EWT na tą i inne granice. Spotkaliśmy się by upomnieć się
i powinno znaleźć się w przyszłości w centrum obopólnej uwagi
o szacunek dla naszego dorobku, który upoważnia nas do wzmocw dziele krzewienia dobrosąsiedzkich stosunków wzajemnych?
nienia naszej roli w procesie decentralizacji zarządzania środka- Musimy nadal umacniać wzajemne relacje bo wciąż nie osiąmi UE. Zdecydowanie upominamy się o konieczne uproszczenia,
gnęliśmy stabilizacji na pograniczu. Utrzymują się dysproporcje
pokazujemy konkretne rozwiązania, walczymy o ułatwienia w dorozwojowe i cywilizacyjne pomiędzy państwami sąsiedzkimi, poniestępie do środków dla organizacji pozarządowych. Uzgadniając
waż 20 lat to zbyt krótki czas na trwałą zmianę tendencji. Obie nawspólne stanowisko 4 euroregionów (a właściwie stowarzyszeń
cje germańska i słowiańska bronią swoich pryncypiów kulturowych.
polskich tworzących 4 euroregiony) włączamy się do dialogu
Ale w odmienności jest też siła sprawcza. Euroregion wciąż musi
społecznego jaki prowadzą 3 województwa zachodnie. Porozuinspirować, interweniować, szkolić, pomagać i łączyć partnerów.
mienie się z Niemcami na kolejne 6 lat programowych nie jest
Jest reprezentacją samorządów stąd to one mają swoje pomysły
zadaniem łatwym. Na innych granicach jest podobnie. Konsensus
i potrzeby a my musimy pełnić rolę usługową. Chcemy ułatwierodzi się w bólach.
nia dostępu do środków dla różnych
podmiotów, zwłaszcza obywatelskich.
Jesteśmy stróżami interesów pogranicza, by nikt nigdy nie zbagatelizował
tych gorących styków państw. Mamy
do czynienia na granicach z wieloma
nowymi zjawiskami, które zmuszają euroregiony do szybkiego reagowania.
W jednym miejscu większe otwarcie
państw sąsiedzkich (Niemcy, Czechy,
Słowacja) a w innych ograniczenia (Litwa, Białoruś). Wschodnia granica jest
wciąż barierą szczelnie zamkniętą.
A w Niemczech obserwujemy rozczarowanie rozwojem obszarów przygranicznych.
Musimy skutecznie docierać do świado- Spotkanie przedstawicieli euroregionów w Kanelarii Prezydenta RP
mości polityków centralnych by przymu- 13 lutego 2012 r.
szać ich do poprawy relacji z sąsiadami
i poważnego traktowania obszarów z obu stron granicy.
- Wieloletnie zaangażowanie oraz sukcesy na polu animo- Podczas ubiegłorocznego Forum Regionów Granicznych,
wania współpracy transgranicznej zaowocowało podjęciem
jakie odbyło się we wrześniu w Zieleńcu mówił Pan o obecnej
się przez Pana misji utworzenia Federacji Euroregionów, któsytuacji Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych,
rego – jak sądzę – głównym zadaniem będzie skuteczne rektórego członkami jest tylko sześć „polskich” euroregionów,
prezentowanie ich interesów wobec czynników rządowych.
a którego celem jest m.in. obrona interesów regionów graniczCzy utworzenie takiej reprezentacji ma związek z malejącym
nych i transgranicznych w kontaktach z instytucjami Unii Euznaczeniem euroregionów funkcjonujących w obecnych waropejskiej oraz rządami zainteresowanych krajów. Jak ocenia
runkach prawno-ustrojowych?
Pan obecne realia i jakie są Pańskie postulaty w tej sferze?
- Taki był wniosek z Forum Polskich Regionów Granicznych
- SERG jest ważnym podmiotem w UE. Dla nas kluczowym
w Zieleńcu, by nasz euroregion przeprowadził proces zjednoczepartnerem europejskim. Jego pozycja jest współmierna do roli
nia polskich stowarzyszeń współtworzących 15 euroregionów na
współpracy transgranicznej w Europie. Obecny kryzys w UE, krach
polskich granicach. Euroregiony w Europie funkcjonują od pofinansowy kilku jej członków, marginalizują nieco politykę dobrosąnad 40 lat i przez te lata potwierdziły słuszność ich powstawania.
siedzkich relacji wzdłuż granic. Ale SERG ma też nieco archaiczNie ma lepszej formuły na granicach w UE. Ale skoro widzimy koną strukturę. Nie potrafił dostosować swoich struktur do wielkiego
nieczność i sens współdziałania w ramach Forum, to dlaczego nie
otwarcia UE na wschód. Nawet ten banalny problem składek jest
zrobić kolejnego kroku jakim ma być Federacja? Istotą tworzenia
bariera przynależności do SERG, euroregionów z granic dawnego
euroregionów było łączenie potencjału transgranicznego gmin, łąbloku RWPG. My jesteśmy ciągle zbyt biedni. Musi się też popracząc nasze stowarzyszenia robimy kolejny krok. Dla władz centralwić polityka informacyjna SERG. We władzach jest zbyt mało ludzi
nych, dla władz regionalnych, taki podmiot reprezentujący interesy
z Europy Śr.-Wsch. Ale nie możemy sobie pozwolić na osłabienie
całego polskiego pogranicza, to przecież ważny i obliczalny partroli Stowarzyszenia Regionów Granicznych bo Komisja Europejska
ner. Oczywiście widzimy też potrzebę zjednoczenia naszych pomusi mieć partnera w rozmowach o bieżącej i przyszłej polityce.
tencjałów. Razem zawsze można więcej, zwłaszcza że nie łączymy
W Europie ścierają się różne koncepcje, trwa spór o podział wspólsię przeciw władzy, tylko chcemy zbudować pozycję ważnego partnych pieniędzy unijnych. SERG potrafi zabiegać o należną rolę
nera reprezentującego interesy społeczności peryferyjnych. To od
współpracy transgranicznej, o wzmocnienie pozycji euroregionów.
nas, ludzi budujących dziś oblicze euroregionów zależy więcej niż
- Obok wywiadu z Panem publikujemy komunikat i stanood warunków prawno-ustrojowych. Federacja ma szansę, ale
wisko czterech euroregionów leżących na granicy polsko-niemusi w końcu powstać. Skierowaliśmy do Prezydenta RP naszą
mieckiej dotyczące perspektywy współpracy euroregionalnej
prośbę o wsparcie procesu łączenia się. Spotkaliśmy się z życzw latach 2014-2020. Jest pan inicjatorem tej debaty oraz wnioliwością Kancelarii Prezydenta RP. Jestem optymistą tej drogi
sków jakie ona przyniosła. Czy mógłby Pan szerzej rozwinąć
tworzenia Federacji.
stanowisko w tej sprawie?
- Jak ma się ta inicjatywa do coraz mocniej sygnalizowa- Na tej granicy z Niemcami powstały pierwsze euroregiony
nej woli przekształcania euroregionów w Europejskie Ugrui szybko osiągnęły wysoki poziom organizacyjny. Tu, w Szczepowania Współpracy Terytorialnej – posiadające osobowość
cinie zrodziła się idea Forum Polskich Regionów Granicznych,
stąd powinność troski o przyszłość wszystkich euroregionów,
dokończenie na str. 10
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prawną, której nie mają euroregiony, lecz jedynie narodowe
stowarzyszenia gmin je tworzące? Opracowuje Pan przecież
projekt prawnej osnowy funkcjonowania EUWT. Jakie są podstawowe elementy tej koncepcji?
- Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej jest nową,
transgraniczną osobowością prawną, podmiotem mającym podejmować takie zadania jakich dotychczas nie udało się wykonać
z pożytkiem dla obu stron granic. Nie widzę ani potrzeby ani sensu automatycznego przekształcania euroregionu w EUWT. Oczywiście euroregiony mogą tworzyć EUWT jeśli ten podmiot może
się uporać z najtrudniejszymi problemami pogranicza. Nadzieją,
ale i zagrożeniem jest możliwy dostęp do funduszy unijnych dla
EUWT. Niestety powstają koncepcje, które na celowniku maja swoisty skok na kasę unijną, bo skoro UE może dać kasę to twórzmy
jakieś Ugrupowanie. EUWT musi wnosić wartość dodaną na pogranicze a jego powstaniu musi towarzyszyć zgoda władz i partnerów
z obu stron granicy. Kilka euroregionów (w tym i nasz) dokonuje
analizy prawnej i poszukuje obustronnych korzyści dla tworzenia
EUWT. Wzmocnienie pozycji prawnej euroregionów może mieć
konstruktywny wpływ na rozwój pogranicza i budowanie pozytywnej perspektywy partnerskich relacji między krajami sąsiedzkimi.
Taki podmiot musi mieć ściśle określone zadania by stał się pozornym tworem transgranicznym. A do tego ta niebezpieczna konieczność podporządkowania się partnera prawu tego państwa,
w którym zostanie zarejestrowane EUWT. To dla niektórych sfer
działania może to być bariera nie do pokonania. Nikt dziś nie potrafi
udzielić odpowiedzi na pytanie „jaki jest pozytywny skutek przyjęcia
przez euroregion podmiotowości EUWT”. Ale warto zachować czujność, bo być może taki proces przekształcania będzie pożądany.
EUWT ma pomagać a nie zastępować na siłę.
- Na koniec pytanie natury nieco osobistej. Nasze czasopismo miało przyjemność gościć Pana na swych łamach po
raz pierwszy ponad 10 lat temu. Również później publikowaliśmy Pańskie spostrzeżenia i oceny dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Korzystając z tej okazji chciałbym poprosić
o syntetyczną ocenę pierwszej dekady tego stulecia w odniesieniu do rezultatów, chwili obecnej i perspektyw stojących
przed współpracą transgraniczną, zwłaszcza w kontekście

obecnego kryzysu gospodarczego w Europie
oraz odradzających się tendencji izolacyjnych
i „egoizmów” narodowych, przede wszystkim
w niektórych państwach „starej Unii”. Czy
Niemcy zaliczają się do tej grupy?
- Przed dziesięcioma laty Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie były członkami UE. Nasza praca była budowaniem
swoistego przedmurza dla kolejnych kroków integracyjnych. Euroregiony wtedy i dziś są współodpowiedzialne za dobre stosunki na granicy ale to nie zwalnia samorządów regionalnych, gmin i powiatów
z budowania dobrych relacji partnerskich. Do tej zapóźnionej części
Europy zaczęły w końcu napływać realne środki unijne na rozwój
Polski i innych krajów dawnego obozu państw socjalistycznych.
Środki z Phare CBC, następnie Interreg IIIA były swoistym poligonem doświadczalnym. Taka wymierna pomoc finansowa współpracy
transgranicznej znacznie ją ożywia i wytrąca argumenty jej sceptykom. Nacjonalizm, niechęć do sąsiadów pojawia się w wielu miejscach po obu stronach granicy. Tak wiele jeszcze musimy zrobić
by Europa mogła się szczycić w świecie transgranicznymi relacjami
państw i sąsiedzkich narodów. Takim wstydliwym tematem jest nadal
nauka języka sąsiada. Mamy żal do Niemców o słabą znajomość
języka polskiego, ale na innych granicach to my nie uczymy się
w szkołach języka czeskiego, słowackiego, ukraińskiego, litewskiego. Tę nieudolność w nauce języka sąsiada akceptują władze centralne, ale i Komisja Europejska w tej kwestii jest bierna. Musimy mieć
w obszarach przygranicznych wsparcie władz w ważnych sprawach,
i jeśli są tak złe relacje z Litwą to powszechność nauki w polskich
szkołach języka sąsiada może przełamać ten impas polsko-litewski.
Mieszkańcy pogranicza dostrzegają niezadowolenie pogarszających
warunków życia choćby Niemców. Nasza rzeczywistość pozytywnie
zmienia się, niektórzy Niemcy traktują, że to ich kosztem. To czasem
zaognia nasze kontakty. Otwartość granic, której doświadczyliśmy
w ostatnich 10 latach, skutkuje też przejrzystością warunków życia.
Bogata część Europy dostrzega obszary polskiej biedy. To pomaga
nam w argumentowaniu narzucenia większego reżimu oszczędnościowego w „kryzysowej” Europie. Integracja jest tez równoznaczna
z wprowadzeniem porównywalnych warunków rozwoju i życia w UE.
Niemcy, Anglia , Francja mogą stracić najwięcej w wymiarze finansowym, ale jednocześnie zyskać miano wielkich Europejczyków. Przez
euroregiony, drogą współpracy transgranicznej płyną nowe impulsy,
ale i wnioski dla wielkiej integracji europejskiej. Tylko razem można
więcej osiągnąć, izolacjonizm jest drogą do zapaści Europy.
- Dziękuję za rozmowę

Na granicy polsko-niemieckiej

Coś trzeba zrobić
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6 lutego z inicjatywy Czesława Fiedorowicza - Prezesa
Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w siedzibie Euroregionu w Gubinie odbyło się spotkanie czterech funkcjonujących na polsko-niemieckiej granicy Euroregionów: Pomerania, Pro Europa Viadrina, „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Nysa. W obradach udział wzięli: - Pan Czesław Fiedorowicz-Prezes Konwentu, Pani Bożena Buchowicz-Dyrektor; Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, - Pan Zygmunt
Siarkiewicz Prezes Zarządu, Pan Paweł Bartnik-Dyrektor, Pani
Irena Stróżyńska-Zastępca Dyrektora; Euroregion Pomerania,
- Pan Michał Deptuch-Wiceprzewodniczący Zarządu, Pan
Krzysztof Szydłak-Dyrektor; Euroregion Pro Europa Viadrina

- Pan Piotr Roman-Prezydent Stowarzyszenia, Pan Andrzej
Jankowski-Dyrektor; Euroregion Nysa.
W trakcie spotkania dyskutowano m.in. nad współpracą zachodnich euroregionów, również w ramach inicjatywy dotyczącej
powołania   Federacji Euroregionów (skupiającej wszystkie polskie
części Euroregionów) oraz współdziałaniem w zakresie opracowywania koncepcji rozwojowych. Bardzo ważnym tematem było także
wypracowanie Stanowiska polskich stron Euroregionów Pomerania, Pro Europa Viadrina, „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Nysa w odniesieniu do współpracy w przyszłym okresie wsparcia 2014-2020 na
granicy polsko-niemieckiej.
Stanowisko w tej sprawie prezentujemy na str. 11

Na granicy polsko-niemieckiej

Czym jest EUWT?
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Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) jest nowym instrumentem wspólnotowym umożliwiającym zakładanie na terytorium Wspólnoty ugrupowań, których zadaniem jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej,
transnarodowej i międzyregionalnej w celu wzmocnienia spójności ekonomicznej
i społecznej. Podstawę prawną dla EUWT stanowi rozporządzenie (WE) nr 1082/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. Formalnie obowiązuje ono na
całym obszarze UE od 1 sierpnia 2007 r. W myśl art. 16 ust. 1 tego rozporządzenia
państwa członkowskie zobowiązane są ustanowić właściwe przepisy zapewniające
skuteczne jego stosowanie. Na uwagę zasługuje także art. 17, w myśl którego do
dnia 1 sierpnia 2011 r. Komisja Europejska zobowiązana jest przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania tego rozporządzenia
w państwach członkowskich oraz ewentualnych propozycji zmian.
Funkcjonowanie EUWT jest finansowane przez instytucje powołujące to ugrupowanie. Koszt założenia ugrupowania i prowadzenia jego bieżącej działalności pokrywany jest ze środków własnych, przykładowo ze składek członkowskich. W zależności

EUWT w świetle
polskiego prawa (1)
od prowadzonej działalności ugrupowanie ma możliwość uzyskania środków z budżetu UE (na przykład w ramach danego programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej), po spełnieniu koniecznych warunków. Należy podkreślić, że EUWT muszą
ubiegać się o środki tak jak inni beneficjenci realizujący projekty w ramach programów
finansowanych ze środków UE. Fakt utworzenia EUWT nie oznacza, że ugrupowanie
otrzyma środki z budżetu UE automatycznie. EUWT zarządza samodzielnie swoim
budżetem, co pozwala ugrupowaniu na zatrudnianie pracowników i nabywanie mienia
ruchomego i nieruchomego.
Członkami EUWT mogą być jednocześnie państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne, podmioty prawa publicznego oraz stowarzyszenia, w skład których
wchodzą podmioty należące do jednej lub więcej ww. kategorii (art. 3 rozporządzenia
nr 1082/2006).
Warto podkreślić, że EUWT w myśl art. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1082/2006
traktowane będzie jako podmiot państwa członkowskiego, na terenie którego znajduje
się siedziba statutowa tego ugrupowania.
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390) obowiązuje od dnia 9 stycznia 2009 r. i reguluje zasady organizacji EUWT na terenie Polski. Stanowi więc podstawę prawną umożliwiającą
zarówno utworzenie, jak i przystąpienie do EUWT. Art. 6 ust. 1 ustawy stanowi, że ˝na
przystąpienie do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego lub podmiotu prawa
publicznego zgodę wyraża, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju
regionalnego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania uchwały lub decyzji.
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Jan Olbrycht - twórca idei EUWT
Rejestr europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, w myśl art. 7 przedmiotowej ustawy, prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw zagranicznych
w celu dokonania wpisu EUWT mającego siedzibę statutową na terenie Polski.
Z dniem wpisania do rejestru ugrupowanie nabywa osobowość prawną (art. 8 ust.
1 i 2 ustawy o EUWT). Minister SZ, jak wynika z delegacji zawartej w art. 10 ust.
2, w drodze rozporządzenia określa sposób prowadzenia rejestru, dokonywania
w nim wpisów i wykreśleń z uwzględnieniem stosownych dokumentów i danych podlegających wpisaniu. Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie finalnych
uzgodnień międzyresortowych, po których nastąpi przyjęcie tego dokumentu przez
ministra spraw zagranicznych RP, a następnie wejście w życie. Należy podkreślić,
że w oparciu o przedmiotową ustawę możliwe jest utworzenie EUWT w Polsce. Oznacza to, że zainteresowane podmioty mogą podjąć stosowne działania w tym kierunku,
a tryb postępowania określa ww. ustawa.
EUWT posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa krajowego państwa
członkowskiego, w którym ugrupowanie ma siedzibę. Dzięki temu EUWT może działać jako niezależny podmiot, posiadać własny budżet, nabywać lub zbywać mienie
ruchome i nieruchome, zatrudniać pracowników i występować jako strona w postępowaniu sądowym.
EUWT nie tworzy dodatkowego poziomu administracyjnego, członkowie ugrupowania nie przenoszą na nie żadnych kompetencji. Utworzenie EUWT związane jest z realizacją konkretnych zadań. Współpracujący partnerzy pochodzący
z różnych państw członkowskich o odmiennych systemach prawnych jako członkowie EUWT mogą przyjąć wspólne rozwiązania prawne potrzebne w celu realizacji
celów ich ugrupowania.
cd. w następnym wydaniu „EP.PL/ER-P”

11

2012

nr 98

Debata o sytuacji polskich samorządów: Barlinek

Stworzyć pozytywne
motywacje
Z Zygmuntem Siarkiewiczem – Burmistrzem Barlinka rozmawia Antoni Szczęsny

- Piastuje Pan urząd burmistrza od 1998 roku. To dużo czasu, by wyrobić sobie pogląd na prawno-ustrojowe usytuowanie i możliwości polskich samorządów. Wiadomo, że braki i zastój w ciągłym reformowaniu
systemu najdotkliwiej obnażają się w trudnych czasach. Co należałoby
zmienić, by polskie miasta i gminy mogły się rozwijać w tempie gwarantującym zadowalający postęp cywilizacyjny i wzrost ich potencjału
gospodarczego, a co za tym idzie komfort życia mieszkańców?
- To trochę jak z grą planszową. Czasem watro wrócić do początku.
Nasza polska samorządność trwa już ponad 20 lat. Obecnie mam wrażenie, że nie wierzymy w jej potencjał i możliwości. Winniśmy na nowo określić
nasze oczekiwania wobec samorządu, ale też i odpowiedzialność naszego
państwa wobec jego i obywateli.
Otrzymując kolejnymi ustawami nowe zadania – często z zaskoczenia nie jesteśmy w stanie określić swoich możliwości, nie mówiąc o planowaniu
zadań i wydatkach.
W wielu usługach dla naszych obywateli jesteśmy niewydolni, zbyt drodzy lub niedostępni. Na przykład z punktu widzenia gminy Barlinek powiat
nas tylko ogranicza w rozwoju. Drogo nas kosztuje. Szereg usług, które
świadczyliśmy dla naszych mieszkańców na miejscu (budownictwo, oświata ponadgimnazjalna, komunikacja, utrzymanie dróg itd.) dziś przejął powiat
i obniżył standardy obsługi. Wiele dobrych instytucji polikwidował. Jest to samorząd „polityczny”, oderwany od rzeczywistych potrzeb obywateli.
- Wiele się mówi o konieczności zastąpienia Senatu Izbą Samorządową. Jaki jest Pański punkt widzenia w odniesieniu do tego rodzaju propozycji?
- Każdy pomysł wzmocnienia samorządów jest dobry pod warunkiem, że
stanowi całość jakiegoś projektu. Dziś to jest tylko idea. To, jak ideą jest likwidacja lub zmniejszenie ilości kosztownych i niewydolnych powiatów. Polska
„partyjna” na takie pomysły nie pozwoli.

Regaty na Jeziorze Barlineckim
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- Truizmem jest twierdzenie, że sukcesy i porażki zależą od ludzi
podejmujących kluczowa decyzje. W odniesieniu do społeczności lokalnej prawdziwość tej tezy jest codziennie weryfikowana. Wyzwaniami
są: umiejętność prawidłowej oceny rzeczywistości, atutów, możliwości
i szans a następnie kreatywne działania na tej podstawie. Jakie przykłady tego typu filozofii działania można odnieść do ostatniej dekady
w Barlinku? Jakie są w tej sferze plany i zamierzenia?
- Pełniąc z wyboru funkcję Burmistrza nigdy nie miałem tak zwanej
większości w Radzie Miejskiej. To nie przeszkodziło mi w realizacji moich
projektów. Dlaczego? Staram się zawsze, aby moje myślenie i planowanie
obejmowało najbliższych 6-10 lat. Tym samym dyskusja nie sprowadza się do
tylko obecnej kadencji. Jednak, to, co jest dla mnie najważniejsze – to, to, że
każdy projekt, każdy pomysł nie jest mój. One mają wynikać z potrzeb mieszkańców, grup społecznych. Nie wolno trudnych tematów unikać. Burmistrz
musi być pierwszym na linii frontu, pierwszym w działaniu, inspirowaniu i słuchaniu. Tym samym ma duże szanse być pierwszym w wyborach. Trzeba
mocno wierzyć swoim mieszkańcom. Wierzyć w ich kreatywność i społeczny
instynkt. Tym sposobem mogliśmy podejmować takie trudne decyzje, jak likwidacja niektórych szkół wiejskich (przy braku większości w Radzie), oraz
wiele decyzji pozytywnych, jak wydatki inwestycyjne. Cały czas niedoceniony
jest też potencjał obywateli zorganizowanych w organizacjach pozarządowych. Dlatego też w Barlinku zbudowaliśmy Europejskie Centrum Spotkań,
które pełni też rolę „Centrum Lokalnej Aktywności”. Obiekty zostały oddane
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w użytkowanie stowarzyszeniom i organizacjom. Pracuje tam tylko jedna osoba.
W ciągu tygodnia w różnych formach zajęć uczestniczy około tysiąca obywateli.
- Wiadomo, że w zbliżającej się perspektywie finansowej UE na
lata 2014-2020 pieniędzy, jakich nasz kraj może się spodziewać będzie więcej niż w okresie mijającym, ale będą to środki o wiele trudniejsze do zdobycia. Na jakich sferach i projektach zamierza się Pan
skoncentrować, by skuteczność w zdobywaniu dotacji zewnętrznych
na rozwój miasta była na miarę potrzeb i ambicji Pańskich i mieszkańców miasta i gminy?
- Barlinek, ale myślę, że też każda gmina w Polsce, każde miejsce
i każdy obywatel postulują wiele wniosków i potrzeb inwestycyjnych, tak
aby nasze otoczenie poprawić i polepszyć warunki życia. Głównie chodzi tu
o różne formy infrastruktury. Jednak świat jest bardzo ciekawy i interesujący,
zwłaszcza dla młodych ludzi. Dlatego też takie miejsce jak Barlinek musi być
dla nich równie interesujące. Musimy dla nich „stworzyć pozytywne powody”,
dla których tego miejsca nie warto zostawić lub warto do niego wrócić.
W mieszkańca Barlinka przez całe jego życie trzeba też inwestować
- poprzez oświatę, kulturę, spędzanie wolnego czasu, jakość środowiska
naturalnego, jakość otoczenia. Dlatego takie projekty jak: „Lokalna Agenda
21”, „Barlinek – Europejska Stolica Nordic Walking”, czy też inne - mają nam
w tym pomóc. Projekty te na lata muszą dynamizować rozwój otoczenia jak
i pojedynczych ludzi.
Motto „działaj lokalnie- myśl globalnie” realizujemy już od 1994 roku.
Chcę, aby nowoczesność i świadomość, że tworzymy rzeczywistość XXI wieku towarzyszyła jak największej liczbie naszych mieszkańców. Może dlatego
powstają u nas zakłady wytwórcze wysokich technologii, usługi m.in. w bankowości i w turystyce otwierające się na Polskę i na świat.
- Nie tak dawno został Pan Prezesem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Od 11 lat nasze czasopismo poświęca
problematyce współpracy transgranicznej bardzo dużo uwagi. Dlatego
też wiemy, że wniósł Pan wiele ożywienia w działalność euroregionu.
Jakie są Pańskie cele w tej sferze Pańskiej aktywności społecznej?
- Przez pierwsze lata współpracy podchodziliśmy do niej bardzo praktycznie. Pozwalała ona nam finansować niektóre nasze zadania i potrzeby.
Zaspokajała też naszą i mieszkańców ciekawość „jak jest tam u Niemców
i Szwedów”. Z czasem powstały autentyczne więzi partnerstwa. Często żyjemy wspólnie naszymi problemami. Zachodnipomorskie i wschodnie Niemcy
to nie krezusi swoich krajów. Ale to nas zbliża. Szczecin zaś, geograficznie,
jest stolicą tego regionu. W najbliższej perspektywie – do roku 2020 – chcielibyśmy, aby stał się stolicą faktyczną dla obu obszarów – polskiego i niemieckiego. Chcielibyśmy również, aby zbudować dla obu nacji wspólną identyfikację dla naszego euroregionu. Poprzez tworzenie Regionalnych Centrów Rozwojowych chcemy spełnić ambicje i stworzyć szanse dla obszarów spoza metropolii szczecińskiej. Euroregiony winny, moim zdaniem, uzyskiwać wsparcie
na swoje projekty od władz krajowych. To tu, na granicy realizujemy politykę
zagraniczną państwa i budowania właściwych relacji z naszymi sąsiadami.
- Dziękuję za rozmowę

Debata o sytuacji polskich samorządów: Dzierżoniów

Rozwiązania systemowe
to konieczność!
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Z Markiem Piorunem – Burmistrzem Dzierżoniowa – rozmawia Grażyna Piwowarczyk

przyjaznego oraz wspieranie sportu i turystyki. Te główne filary rozwoju mają wsparcie w wielu programach sektorowych. Zapisanych
tam jest wiele działań, które zaproponowane zostały przez przedsiębiorców i otoczenie biznesu. Ze swojej strony, już od połowy lat
dziewięćdziesiątych, staramy się stosować wiele nowoczesnych
narzędzi zarządzania, aby urząd i jednostki organizacyjne gminy wypełniały swoje zadania na coraz wyższym poziomie. Mamy
wdrożony od 13 lat system zarządzania według normy ISO. Od kilku lat wzmacniamy nasz system zarzadzania modelem EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością) i ubiegamy się o europejską nagrodę jakości, najwyższą nagrodę tej fundacji. Uważam,
że strategię gminy w równym stopniu wdraża urząd miasta, jak
i jednostki gminne, których zadania wpisują się w cele strategiczne,
dlatego wymagania w obszarze zarządzania rosną wobec wszystkich
zainteresowanych stron. Moim najważniejszym wyzwaniem i najlepszym sprawdzianem prawidłowego zarządzania i wprowadzania
innowacji jest ocena mieszkańców w badaniu ich jakości życia.
- Niedobór środków w budżecie ogranicza możliwości
w sięganiu do środków unijnych. Jakich instrumentów finansowych zamierza Pan użyć?
- Wszystkie samorządy mają podobne problemy. Istniejące
dotychczas możliwości dofinansowania działań rozwojowych spowodowały wysokie zadłużenie gmin, dlatego mając na względzie
bezpieczeństwo finansowe, twardo oceniamy nasze szanse na
dalsze aplikowanie o środki zewnętrzne. Na podstawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego określamy zadania, które przygotowujemy pod względem dokumentacyjnym i formalnym, oczekując na
następny okres programowania rozwoju. Ponadto stawiamy przed
sobą cele, które podnosić będą efektywność naszych działań, np.
w obszarze gospodarowania mieniem gminy, prowadzenia zadań gminnych, zlecania zadań jednostkom zewnętrznym czy też
organizacjom pozarządowym. Te działania przyniosą dodatkowe
dochody lub wpłyną na niższe wydatki. Na pewno swoje działania
będziemy wspierać funduszami zewnętrznymi, zarówno zwrotnymi
jak i bezzwrotnymi.
- Dziękuję za rozmowę

Położony na Dolnym Śląsku Dzierżoniów od lat stawia na nowoczesne narzędzia zarządzania jakością oraz na konsultacje
z przedsiębiorcami, z którymi wspólnie pracuje nad rozwojem potencjału gospodarczego.
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- Dzierżoniów od dawna kojarzony był z przemysłem elektronicznym i włókienniczym. Jak samorząd znalazł inne wyjście po transformacji rozwojowej?
- W tych dwóch gałęziach przemysłu pracowało około 10 tys.
osób. Po transformacji gospodarczej miasto znalazło się w krytycznie trudnej sytuacji. Bezrobocie dochodziło do 50 %. Zaczęła się
budować tradycja, utrwalana dzisiaj coraz silniej, że na wszelkie
problemy wspólnoty lokalnej środek zaradczy lub rozwiązanie powinien znaleźć samorząd. Rozwiązaniem, które wciąż jest motorem przeciwdziałania bezrobociu, są różnego rodzaju inicjatywy
promujące rozwój przedsiębiorczości oraz konsekwentna realizacja dobrze przygotowanych i dostosowywanych do zmian programów rozwoju gospodarczego. Kluczowe dla Dzierżoniowa było
także wejścia do spółki WSSE INVEST-PARK i stworzenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Początki były
skromne, bo zaczęliśmy od 15 hektarów. Dzisiaj nasza podstrefa to
ponad 112 ha, 15 firm i ponad 2000 miejsc pracy.
- W ślad za nakładanymi na samorządy zadania nie podąża
strumień pieniędzy. Co Pan na to?
- Trzeba się z tym poglądem zgodzić. Założenia ustawy
o samorządzie gminnym podkreślały rangę samorządności i samodzielności. Dzisiaj tych atrybutów jest coraz mniej. Organy Państwa
nakładają wiele nowych obowiązków, co jest zjawiskiem pozytywnym dla społeczności lokalnych. Brak jednak, niestety, rozwiązań
systemowych dotyczących finansów gmin.
- Jaką wagę i w czym ona się przejawia przywiązuje Pan do
implementowania innowacji w gospodarczy potencjał miasta,
ale także w sferę zarządzania społecznością lokalną?
- Ogromną, żyjemy przecież w czasach wielkich przeobrażeń
w sferze zarządzania, technologii i innowacji. Jeżeli spojrzymy na
gminę przez pryzmat dokonujących się zmian, to dostrzegamy konieczność wypełniania wielorakich zadań i funkcji. Od społecznej
po biznesową. Warunkiem ich prawidłowej realizacji jest poważne
podejście do strategii rozwoju. Dzierżoniów od lat ma zintegrowane podejście do procesu tworzenia, monitoringu i ewaluacji strategii, która nie jest dokumentem stojącym na półce, a rzeczywiście
wpływa na rozwój, uwzględniając także innowacyjne podejścia.
W strategii zrównoważonego rozwoju wyznaczyliśmy trzy cele priorytetowe: wspieranie rozwoju gospodarczego, tworzenie miasta
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Zdjąć klapki
z oczu...

Z Jackiem Lipińskim – Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego rozmawia Jacek Broszkiewicz
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- Wiele polskich samorządów narzeka na obarczanie ich zadazakwalifikowano do udziału w konkursie. Proszę, obok przyjęcia
niami, w ślad za którymi nie płynie z budżetu centralnego wystarmoich gratulacji, powiedzieć, czym trzeba dysponować, by móc
czająca ilość pieniędzy. Zżymają się, że ciągle w modzie jest teza,
osiągnąć tak spektakularny sukces?
iż samorządy dadzą sobie radę w najgorszych nawet warunkach.
- Dziękuję. Jądro sprawy tkwi w obraniu właściwej koncepcji rozCzy podziela Pan ten pogląd? Wszak Aleksandrów Łódzki jest powoju, a w przypadku mojego miasta, w precyzyjnym określeniu punktu
równywalny z „zieloną wyspa” w morzu walczących o przetrwanie
startu. Postawiliśmy na opracowanie szczegółowego planu zagosponie bogatego przecież województwa łódzkiego, ale i w skali kraju.
darowania przestrzennego gminy i miasta. Dziś śmiało moglibyśmy go
- Relacje pomiędzy – nazwijmy to sektorem rządowym a samorząnazwać innowacyjnym. Punktem wyjścia była konstatacja, że tereny
dami – są przeze mnie, podobnie, jak przez moich kolegów w skali kraju,
wokół miasta nie przynoszą zadowalających dochodów. W związku
postrzegane dość krytycznie, budzą niepokój. Faktem jest, że podejście
z tym podjęliśmy decyzję o ich odrolnieniu, a następnie uzbrojeniu
do instytucji samorządu, do jego suwerenności, ale przede wszystkim
technicznym i wyjściu z tak przygotowanymi terenami z ofertą dla indo realizacji przez samorządy zadań własnych i, w konsekwencji, zadań
westorów. Dodatkowo podjąłem wówczas ryzykowną, ale jakże słuszdodatkowych nakładanych w kolejnych latach przez rząd, a w zasadzie
ną decyzję o zamrożeniu na 8 lat podatków od działalności gospodarparlament, bo przecież często są to decyzje ustawowe – na pewno nie
czej. Taka kompozycja przyniosła rewelacyjny efekt. Słowo „masowo”,
jest do końca takie, jakbyśmy tego oczekiwali. W łonie Związku Miast
może nie jest adekwatne do lokalnej skali i wielkości miasta i gminy, ale
Polskich, którego Zarządu jew naszym odczuciu oddaje sens,
stem członkiem – dokonaliśmy
tego, co samorządowa inicjatywa
niedawno analizy finansowego
i działania wyzwoliły. Jak grzyby po
wymiaru tych relacji. I jest tak,
deszczu zaczęły się pojawiać na
że dziś, z perspektywy ostatnich
naszym terenie firmy, także poważ4-5 lat nałożenie dodatkowych
ne koncerny. Dochody z podatku
zadań, także i tych, za którymi
od nieruchomości rosły w tempie
nie idą żadne środki dodatkowe,
po 30 procent rocznie! Aleksandrów
mierzone jest kwotą wyrażającą
Łódzki stał się celem osiedleńczym –
się w miliardach złotych roczw ciągu 7 lat miasto zwiększyło swą
nie – w skali kraju. To bardzo
populację o 25 procent. A więc trafna
trudne warunki działania. Prawanaliza atutów, odwaga niezbędna
dą jest wszakże, że kolejne
do podjęcia diametralnie odmiennerządzące koalicje miały i mają
go od dotychczasowego, spojrzenia
świadomość, iż samorządy sona możliwości mogące przyspieszyć
bie zawsze jakoś dadzą radę.
rozwój, a przede wszystkim postaI coś w tym jest, bo w ostatnich
wienie na pracę organiczną, od podlatach samorządy świetnie sostaw – to najważniejsze dźwignie
bie radzą. Ostatnio w „Gazecie Widok na zrewitalizowane centrum miasta – wizytówkę Aleksandrowa
windujące nasze miasto i okoliczne
Prawnej” opublikowano wyniki Łódzkiego. Foto Dorota Bełdowska – Zemła
tereny na coraz wyższe poziomy
badań (okres 10 lat) dotyczących finansów sektora samorządowego
cywilizacyjne i zamożność mieszkańców, płynącą z coraz większego
w wybranych krajach OECD. Wnioski są bardzo interesujące. Z jednej
potencjału gospodarczego.
strony poziom decentralizacji naszego państwa wcale jeszcze nie jest
- Zawsze istnieje pokusa skonsumowania profitów...
tak wielki, ponieważ są kraje, w których dochody sektora samorządo- Moim priorytetem było zawsze racjonalne inwestowanie. Zawego są wyższe, niż rządowego. W krajach skandynawskich sięgają
równo w infrastrukturę komunalną, w przygotowanie nowych terenów
one ponad 60 procent – u nas tylko 36 procent. Z drugiej jednak strony
dla prywatnego biznesu, jak i w oświatę, jako tę dziedzinę, która jest
trzeba zwrócić uwagę na rzecz niesamowitą. W latach kryzysu 2009bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju młodych Aleksandrowian.
2010 inwestycje polskich samorządów ponad trzykrotnie przekraczaStawiam na młodzież i chcę ją zatrzymać tutaj, na miejscu, by znalazła
ły wartość inwestycji budżetu centralnego. Obrazowo rzecz ujmując,
swoje możliwości samorealizacji, tu widziała swoją przyszłość. W ciągu
ostatnio polskie samorządy rokrocznie wydają na ten cel około 50 miostatnich 6 lat w 28-tysięcznym mieście wybudowaliśmy cztery duże
liardów złotych, podczas gdy państwo – 15. Można zatem powiedzieć,
przyszkolne hale sportowe, a już wkrótce będzie kolejna, osiem boisk
że samorządy generują dodatni PKB.
ze sztuczną nawierzchnią, unikalny w skali kraju przyszkolny stadion
- Czy wszystkie? Przecież te pozytywne zjawiska, o których
lekkoatletyczny, zmodernizowaliśmy większość placówek oświatowych,
mówi Pan Burmistrz nie są udziałem sporej części samorządów?
które dysponują bardzo nowoczesną bazą dydaktyczną.
- Oczywiście, że nie dotyczy to wszystkich JST. Samorządy bardzo
Kłopoty małych samorządów, zwłaszcza w czasie, kiedy stosunsię od siebie różnią., zwłaszcza pod względem zdolności inwestycyjnej.
kowo łatwo jest korzystać ze środków unijnych, polegają na tym, że
Ale nie tylko.
decydują się na realizację bardzo kosztownego i wymagającego du- Nazwijmy rzecz wprost: różnią się od siebie także pod wzglężego udziału własnego projektu np. budowy hali widowiskowej na kilka
dem mądrości podejmowanych decyzji, właściwego postrzegania
tysięcy miejsc, co niekiedy odpowiada wielkości populacji gminy. Potem
rzeczywistości, racjonalnego hierarchizowania celów i zadań, jakie
trzeba ten obiekt utrzymać, a jest to niemożliwe, bo nie da się tego
sobie wyznaczają...
zrobić z dochodów, które generuje – a zazwyczaj jest on źródłem strat.
- To prawda. Wszystko zależy od ludzi, bo to w ich umysłach rodzą
Potem latami trzeba spłacać kredyty, a to powoduje zakręcenie kurka
się koncepcje i ich głowy lepiej lub gorzej pracują nad urzeczywistnieinwestycyjnego. I stąd lament. Ludzie mają swoje słabostki, każdy chce
niem wizji rozwoju. 11 lat temu w Aleksandrowie Łódzkim, w pierwszym
coś po sobie zostawić. Ale mnie są obce inwestycje o charakterze poroku budżetowym (2003) mojej pierwszej kadencji dochody gminy miejmnikowym, bez żadnego uzasadnienia społecznego i ekonomicznego.
sko-wiejskiej kasa miejska dysponowała 30 milionami złotych. Miasto
Dla mnie środki unijne, a za mojego urzędowania udało się ich pozyliczyło wówczas około 25 tysięcy mieszkańców. Dziś jest ich już formalskać w wysokości około 100 milionów złotych, nigdy nie były priorynie ponad 28 tysięcy, a w rzeczywistości znacznie powyżej 30 tysięcy,
tetem w kontekście pozyskiwania ich metodą „sztuka dla sztuki”. Jeśli
natomiast budżet wynosi około 100 milionów rocznie.
uznaliśmy, że inwestycja jest ważna i adekwatna do potrzeb mieszkań- Znam więc już odpowiedź na pytanie dlaczego zwyciężył Pan
ców – wówczas opracowywaliśmy - i robimy to nadal - wnioski aplikaw rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i zdobył nagrodę najlepcyjne. Takie podejście ma bardzo istotne znaczenie. Jeśli otwierałem
szego Burmistrza 2011 roku, pozostawiając w pokonanym polu
w niedawno w Zespole Szkół Sportowych największą w Polsce i unikalokoło 1000 burmistrzów i prezydentów polskich miast, których
ną halę lekkoatletyczną, to tylko dlatego, że wierzyłem, że ziści się moja
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wizja, a nawet oczekiwanie, że przynajmniej połowa uczniów uprawia
budżetu państwa na ZUS i KRUS idzie aż 80 miliardów złotych roczczynnie sport. Ten obiekt tętni życiem do późnego wieczora. To niczym,
nie. Obecne zadłużenie budżetu państwa jest olbrzymie i jest m. in.
ani poziomem, ani obraniem modelu stylu życia przez młodzież nie odpochodną tamtych decyzji. Z drugiej strony mamy do czynienia z koróżnia nas od modelu skandynawskiego. Ta powszechność przekłada
niecznością wspólnego ponoszenia tych wszystkich nawarstwiających
się z resztą na spektakularne sukcesy sportowe, gdyż miasto wypłaca
się kosztów i wyrzeczeń związanych ze skutkami światowego kryzysu
stypendia sportowe kilkudziesięciu młodym sportowcom zdobywającym
gospodarczego. Polska ma jeden z najwyższych wskaźników wzrostu,
medale na mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych,
ale bez kryzysu oscylował by on wokół 7-8 procent. Tak więc, istotnie
włącznie z seniorami (min. w lekkiej atletyce, pływaniu, koszykówce,
– jako samorządowiec i człowiek rozumiejący uwarunkowania globalne
siatkówce, karate). Patrzę daleko w przyszłość i wiem, że zależy ona
– przeżywam swoistą rozterkę, którą można nazwać dylematem. Starnie tylko od tego co obecnie robię i robimy w samorządzie, ale od tych
towałem do wyborów samorządowych z listy PO i osiągnąłem ostatnio
właśnie młodych ludzi: zdrowych, sprawnych na ciele i umyśle. Wiem,
najwyższy, bo ponad 80-procentowy wskaźnik poparcia w Polsce, jeśli
o czym mówię, bo sam wyczynowo uprawiałem lekkoatletykę. To króloidzie o kandydatów reprezentujących partie polityczne. Jeśli obiecywa sportu. Działanie w sferze samorządu jest sztuką interdyscyplinarną.
wałem wyborcom niższe podatki, o których Platforma zawsze mówiła
A ja zawsze podziwiałem dziesięcioboistów. Dlaczego? Otóż uprawia– to wprowadzałem je w życie. I to zaprocentowało. Dla mnie ważne
nie tej dyscypliny przynosi sukces tylko wówczas, kiedy się jest dobrym
jest, by minister finansów, którego bardzo cenię, dostrzegał dwie strolub bardzo dobrym we wszystkich dziesięciu specjalnościach. Wybitne
ny medalu tego co robią samorządy, ponieważ jeżeli mówi się dzisiaj
wyniki w jednej, czy dwóch, a miernota w pozostałych, gwarantuje zao nadmiernym deficycie samorządu i poziomu jego długu, to potrzebna
wsze miejsca nie tylko poza podium, ale na końcu stawki startujących.
jest rzetelna analiza tego zjawiska. Należy wziąć pod uwagę bezsporny
W odniesieniu do sfery samorządowej
fakt, że polskie samorządy są
dziesięciobój przekłada się na mądrą
najbardziej prorozwojowe jeśli
politykę zrównoważonego, na wysoidzie o rozmach inwestycyjny.
kim poziomie, rozwoju we wszystkich
Zadłużenie samorządów było
dziedzinach życia społecznego i goi jest związane tylko z powodu
spodarczego. Nie muszę chyba dokursu na inwestycje. W sudawać, że na każdy sukces ogromny
mie w Polsce samorządy na
wpływ ma konsekwencja i determinawszystkich szczeblach dyspocja do osiągnięcia wytyczonego celu.
nują budżetem rocznym rzędu
W życiu jak w sporcie – chciałoby się
160 miliardów złotych, z czego
powiedzieć. Jeśli wiem, że wzrosła
50 miliardów przeznaczanych
liczba mieszkańców, to decyduję się
jest na inwestycje. To oznacza
na rozwój budownictwa. 200 nowych
ponad 30 – procentowy udział
mieszkać w skali niewielkiego w końinwestycji w samorządowych
cu miasta w ciągu ostatnich pięciu
„en bloc” budżetach. Budżet
lat, to wynik, którego nie muszę się
centralny dysponuje per saldo
wstydzić. Jeśli mam do czynienia
kwotą dwa razy większą, ale,
z napływem inwestorów – to realizujak wcześniej wspomniałem,
ję (największy w województwie) wart
na inwestycje wykłada tylko
Nowa zadaszona trybuna, jeden z elementów kompleksowej przebudo80 milionów złotych projekt budowy
15 miliardów. Truizmem jest
wy MOSiR’u w Aleksandrowie Łódzkim. foto: Tomasz Barszcz.
prawie 50 kilometrów kanalizacji, często na nowych, porolniczych tepowtarzać, że bez inwestycji nie ma co marzyć o rozwoju. A zatem odrenach, przy czym 60 milionów złotych to środki unijne. Robię to, bo
powiedź na pytanie, kto jest w tej robocie lepszy i skuteczniejszy wydaje
wiem, że te pieniądze raz zasiane przyniosą zwielokrotniony plon. Jeśli
się oczywista. Problem jest jednak o wiele bardziej skomplikowany, bo
żyjemy w czasach, w których wizerunek miasta, odgrywa bardzo ważną
państwo ma do wypełnienia zadania, których w taki prosty sposób nie
rolę, to restauruję nie tylko Rynek, ale i całą sieć ulic przyległych do
da się przełożyć na pieniądze. By nie wdawać się w te trudne rozwaniego – oczywiście też z udziałem środków z UE.
żania, powiem wprost – a propos – dylematu, który jest moim udziałem
- Wobec tego, co już od Pana usłyszałem, wręcz nietaktem byi na jego potwierdzenie: jak inni moi koledzy jestem w sporze z ministerłoby pytać o Pana stosunek do potrzeby wprowadzania w życie
stwem finansów, które chce nałożyć samorządom kaganiec w postaci
innowacji. Pan po prostu robi to od lat...
granicy deficytu budżetowego. Nie zgadzam się z ustawowym zapisem
- Nowocześnie działający samorząd to organizm, który jest otwarty
tego rodzaju ograniczenia, ponieważ dotyczyłoby ono tylko jednego
na innowacje, także w sferze zarządzania. Nieprzypadkowo w urzędzie
sektora życia publicznego, co – moim zdaniem – znacznie ograniczykrólują młodzi odpowiedzialni ludzie, którym obca jest stara komuniłoby inwestycyjne możliwości samorządów. A to oznacza po prostu
styczna relacja urzędnik – petent. Mają wpojoną zasadę służby wobec
brak szerszego spojrzenia, ponieważ nie dostrzeganie faktu, że wysoki
społeczności lokalnej, wprowadzają najnowocześniejsze rozwiązania
poziom inwestycji generuje do budżetu centralnego ogromne wpływy,
z dziedziny technologii informatycznych. To dlatego obywatele tak wiele
chociażby z tytułu podatku VAT, jest oczywiste. A skoro zmniejszą się
spraw mogą załatwić drogą elektroniczną lub śledzić za jej pośrednicdochody budżetu centralnego, to i PKB będzie niższy. Koło się zamyka.
twem procedury oraz stan ich relacji z administracją samorządową. Ale
I to bardzo mnie niepokoi, bo to przecież inwestycje generują wzrost
to się nie wzięło znikąd. Dekadę temu postawiliśmy na innowacyjne mygospodarczy i miejsca pracy, a zahamowanie ich...Myślę jednak, że na
ślenie i twardo się tego trzymamy.
tym polu dojdziemy do wypracowania konsensusu.
- Jedną z nadrzędnych powinności samorządowych jest tro- Rząd jest władzą wykonawczą, ale ustawy uchwala Sejm,
ska o dyscyplinę budżetową – narzuconą ustawowo. To oczywiste.
w którym samorządowców po prostu nie ma.
Z drugiej strony – co dla Pana, związanego z partią rządzącą – jest
- I to jest realny problem. O sprawach wielkiej wagi decydują pozapewne także oczywiste, iż taka sama dyscyplina obowiązuje na
słowie, związani z własnymi branżami, zawodami, partiami, ale nie
szczeblu budżetu centralnego. To warunek sine qua non dla funkz samorządami, które są filarem i sprawnej gospodarki i demokracji.
cjonowania w UE i korzystania z dobrodziejstw, jakie generuje
Dlatego całym sercem popieram inicjatywę Prezydenta RP, która zmiewiarygodność i stabilność finansów państwa polskiego. Czy nie
rza do umożliwienia wójtom
odczuwa Pan swoistego dyskomfortu wynikającego z jednej strogmin, burmistrzom i prezyny z chęci zachowania na poziomie gminy możliwie maksymalnej
dentom miast zasiadanie w łaczęści generowanych w niej podatków, z drugiej zaś ze zrozumiewach senatorskich, bez utraty
nia potrzeb budżetowych w skali ogólnopaństwowej?
stanowisk
samorządowych.
- Częściowo już odpowiedziałem na to pytanie. Ale myślę, iż trzeTo będzie – mam nadzieję
ba ten problem nieco rozwinąć. Każdy światły obywatel, a tym bardziej
– pierwszy krok w kierunku
człowiek zaangażowany w działalność samorządu, a więc w dziedzinę
przekształcenia Senatu w Izbę
o charakterze publicznym, musi rozumieć problemy budżetu państwa.
Samorządową, która przeBylibyśmy ślepcami, nie widząc, że decyzje, często niekorzystne dla sastanie być pokojem zadumy
morządów – o czym wcześniej mówiłem – nie są rezultatem złośliwości.
i refleksji, lecz zadziała jako
Te decyzje są pochodną konieczności rozwiązywania bardzo realnych
skuteczny organ władzy pańproblemów w skali makro. Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem restwowej posiadający szeroformy emerytalnej, bo jeśli jej nie przeprowadzimy, to będziemy mieć
kie kompetencje legislacyjne.
ogromne kłopoty z tykającą bombą demograficzną. Polityka jest sztuką
W tym układzie po prostu musi
unikania błędów. A taki niestety popełniono w końcu lat 90. uruchamiadojść do reform – nawet natury
jąc konieczną zresztą i dobrą w swoich założeniach reformę emerytalną.
konstytucyjnej
Błąd polegał na dość istotnym niedoszacowaniu środków w systemie
- Dziękuję za rozmowę
emerytalnym, czego konsekwencją jest dziś fakt, że z 300-miliardowego
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Debata o sytuacji polskich samorządów: Gmina Jasło

Mam sprecyzowane
i jasne poglądy...

Ze Stanisławem Pankiewiczem – Wójtem Gminy Jasło – rozmawia Grażyna Piwowarczyk
- W wielu polskich gminach, jak
w lustrze odbijają się wszelkie niedoskonałości prawno-ustrojowe konstytuujące funkcjonowanie polskich
samorządów. Państwo nakłada na
nie coraz to nowe zadania, w ślad
za którymi nie płynie strumień pieniędzy. W obliczu pojawiających się
symptomów europejskiego kryzysu
finansowego gminy ledwo wiążą koniec z końcem, dochodzi nawet do
przypadków rezygnacji ze stanowisk

i społeczeństwa. Stojąc przed wizją bankructwa podejmują decyzje o likwidacji
lub przekształceniu placówek oświatowych kierując się zasadą gospodarności.
Uważam, że kierownicy jednostek samorządowych winni mieć prawo do swobodnego ustalania poziomu wynagrodzeń
dla nauczycieli w ramach posiadanych
środków i widełek płacowych.
Niepokojącym zjawiskiem jest podnoszenie przez bogate samorządykwestii likwidacji tzw. „janosikowego”.

Gmina Jasło to cel turystycznych wojaży
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gospodarzy miast i gmin, którzy nie
widzą szans na normalne sprawowanie swych stanowisk. Jak ocenia Pan
tę sytuację z punktu widzenia gospodarza gminy Jasło?
- Państwo nakłada obowiązki na samorządy nie dając środków finansowych
na ten cel. Drastycznym przykładem jest
finansowanie oświaty, gdzie państwo
zobligowało samorządy do wypłacania
wynagrodzeń ustalonych przez Państwo
nie dając możliwości regulowania wynagrodzeń nauczycieli w zależności od liczebności uczących się w klasach. W tej
części kraju są częste przypadki, gdzie
nauczyciel uczący 7 dzieci zarabia tyle
samo co nauczyciel uczący 30 - osobową klasę. Dość często trafiają się szkoły
od I do III i od I do VI, gdzie liczba dzieci
nie przekracza stanu jednej optymalnej
klasy, a uczy je od 5 do 9 nauczycieli.
Wójtowie i Burmistrzowie, którzy podejmują decyzje o likwidacji, bądź przekazywaniu szkół Stowarzyszeniom uchodzą w opinii mediów za wrogów oświaty

W przypadku gmin wiejskich o niskich dochodach podatkowych (na
poziomie 40 - 60 % średniej krajowej)
subwencja wyrównawcza stanowi podstawowe źródło dochodów gminy.
Gminy wiejskie wnoszą pośrednio do
budżetu miast i aglomeracji duże środki
finansowe poprzez dokonywanie zakupów, korzystanie z usług, kształcenie
dzieci i młodzieży. Ogromne pieniądze
wnosimy do miast wojewódzkich i stolicy
poprzez pośrednie utrzymanie instytucji
użyteczności publicznej. Można przyjąć
takie założenie, że jeżeli Warszawę jednego dnia odwiedzi 100 tys. osób i każda
z nich pozostawi 10 zł, to Warszawa ma
przychody wynoszące 1 mln zł dziennie.
- Jest Pan Wójtem gminy i szefem
samorządu, który precyzyjnie sformułował swą misję: „Jesteśmy gminą
o charakterze usługowo-turystycznym
stanowiącą zaplecze mieszkalnictwa
dla Jasła. Chcemy rozwijać rolnictwo głównie na potrzeby istniejących
i tworzonych zakładów przetwórczych”

– Ten cel przyświecał strategii rozwoju
obowiązującej do 2010 roku. Czy uległ
on modyfikacji, zwłaszcza w kierunku
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zarówno w działalność gminnej
administracji, jaki i jej roli w zwiększaniu potencjału gospodarczego gminy
i zamożności jej mieszkańców?
- Cele określone w strategii zostały
zasadniczo osiągnięte. Gmina Jasło została kompleksowo skanalizowana, co
sprzyja rozwojowi budownictwa jednorodzinnego i usługowego. Gmina wsparła
możliwość udostępnienia dla zwiedzających obiektów kulturalnych i turystycznych, co będzie sprzyjać rozwojowi
usług okołoturystycznych i tym samym
zwiększy dochody mieszkańców.
- Czy podziela Pan Wójt pogląd,
że pilnym zadaniem Sejmu powinna być nowelizacja przestarzałych
rozwiązań zawartych w ustawie o samorządzie terytorialnym, zwłaszcza
w jej warstwie dotyczącej wysokości
udziału w podatkach i ich redystrybucji. Jakie są Pańskie oczekiwania
i postulaty w tej sferze?
- Nie podzielam poglądu o nowelizacji
wysokości udziału w podatkach i ich redystrybucji. Spowoduje to zubożenie samorządów , a częste wyjazdy mieszkańców za pracą i świadczenie jej na rzecz
innego regionu czy miasta daje możliwość szybszego rozwoju tego regionu
(budownictwo , usługi). Nasi mieszkańcy
pozostawiają w tych miastach, regionach
znaczne środki finansowe, które przeznaczają na koszty utrzymania i pobytu,
co ma duży wpływ na rozwój tego regionu. Dlatego jestem przeciwnikiem przekazywania udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu miejsca pracy, a nie miejsca zamieszkania.
Gmina Jasło w znaczący sposób skorzystała z pomocy finansowej UE przy
realizacji wielu inwestycji, zwłaszcza
na kompleksową budowę kanalizacji

Debata o sytuacji polskich samorządów: Gmina Jasło
sanitarnej korzystając z funduszu
PHARE i Funduszu Spójności. Gmina
również skorzystała ze środków unijnych na poziomie regionu realizując
inwestycje infrastruktury drogowej,
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Samorządową. Dlatego, że wszystkie decyzje Sejmu byłyby szczegółowo przeanalizowane pod kątem grup
społecznych reprezentujących Izbę
Samorządową.

ono oznacza, - może skoro tak, to istnieją jakieś szczególne atuty, które
pozwolą samorządowi i mieszkańcom
gminy Jasło bezpiecznie przetrwać
trudne czasy? Co jest na to najlepszą
– według Pana Wójta - receptą?
- Hasło przy logo Gminy „Miejsce,
jak żadne inne” to przede wszystkim
czyste i zdrowe środowisko, przyjazne
warunki do rozwoju budownictwa jednorodzinnego, usług oraz miejsc wartych do odwiedzenia ze względu na
wartości historyczno – kulturalne, np.
Skansen Karpacka Troja .
- Dziękuję za rozmowę

Oczyszczalnia ścieków w Szebniach

- Przy logo gminy widnieje hasło
„Miejsce jak żadne inne”. Co dla Pana
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społeczno – kulturalnej czy ochrony
przeciwpożarowej.
- Wiadomo, że w perspektywie
finansowej UE do roku 2020 Polska
otrzyma ok. 75 miliardów euro. Będą
to jednak pieniądze bardzo trudne do
zdobycia, o czym mówi na naszych
łamach minister Elżbieta Bieńkowska.
Jak w takiej sytuacji dbać o zaspokajanie
potrzeb
cywilizacyjnych
społeczności lokalnej? Zwłaszcza
w zderzeniu z obowiązującą w kręgach rządowych tezą, że samorządy
tak, czy owak sobie poradzą. Gdzie
jest granica owego „ radzenia sobie”,
jak ją ominąć lub pokonać?
- Gminy nie będą miały możliwości
skorzystania ze środków unijnych, ponieważ dopłata do kosztów utrzymania
szkół nie będzie pozwalać wygospodarować wolnych środków na wkład własny. Przykładem tego może być Gmina
Jasło, która przy średniorocznym budżecie 30 mln zł wydatkuje w latach 2005
– 2012 na oświatę ponad 15 mln złotych.
- Czy nie sądzi Pan, że konieczna
jest nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym lub zmiany konstytucyjne zmierzające do zastąpienia
Senatu Izbą Samorządową. Swoiste
votum nieufności i oznaka samorządowej bezradności pojawiła się już
podczas ubiegłorocznych wyborów
parlamentarnych w postaci inicjatywy „Obywatele do Senatu”. Jaki jest
Pański pogląd na tego typu pomysły?
- Prezentuję zdecydowane stanowisko zastąpienia Senatu Izbą

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy
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Debata o sytuacji polskich samorządów: Sieradz

Teraz czas
na Sieradz

Z Jackiem Walczakiem, prezydentem Sieradza rozmawia Jacek Broszkiewicz
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- Jest Pan członkiem władz Związku
Miast Polskich – korporacji zrzeszającej
prawie 300 największych polskich samorządów. Czy w tym gronie rozważana
jest potrzeba silniejszej, skuteczniejszej niż dotychczas reprezentacji samorządów w administracji państwowej,
zwłaszcza w obliczu coraz bardziej rysującego się kryzysu w tych relacjach?
17 lutego podczas posiedzenia Zarządu
i Komisji Rewizyjnej ZMP zajmowaliście
się Państwo opiniowaniem projektów
nowelizacji kilku ustaw dotyczących
Jednostek Samorządu Terytorialnego
co - jak sądzę – jest potwierdzeniem
przytoczonej przeze mnie tezy. Jakie są
Pańskie spostrzeżenia na ten temat?
Czy Pana zdaniem posłowie i rząd dostrzegają wagę problemu?
- W Związku Miast Polskich namawiam, by przekonywać parlamentarzystów
i rząd do naszych pomysłów. W gminach
doszliśmy do braku marginesu finansowego, więc spełnianie rozsądnych głosów
samorządowców jest niezbędne, by realizować potrzeby mieszkańców i znaleźć na
to fundusze. Obecnie kwoty na inwestycje
są wypierane przez bieżące wydatki. To nie
jest dobra droga. Koszty funkcjonowania
gmin wzrastają z powodu przerzucania na
nie zadań rządu, a w ślad za tym nie idą
pieniądze. Podobnie parlament dostosowując nasze przepisy do unijnych nie decyduje
o przeznaczeniu na ten cel koniecznych
funduszy. A powinna obowiązywać prosta
zasada – kto decyduje, ten płaci. Jeżeli rząd
zdecydował o podwyżkach dla nauczycieli, to powinien wziąć na siebie płatność,
albo zrezygnować z Karty nauczyciela,
co umożliwiłoby lepsze zarządzanie oświatą. Na wspomnianym przez Pana posiedzeniu Związku dyskutowaliśmy między innymi
o zmianie ustawy do dochodach samorządów, by zwiększyć ich udział w podatkach
płaconych przez mieszkańców.
- Czy sądzi Pan, że konieczna jest
nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym lub zmiany konstytucyjne
zmierzające do zastąpienia Senatu Izbą
Samorządową. Swoiste votum nieufności i oznaka samorządowej bezradności
pojawiła się już podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych w postaci inicjatywy „Obywatele do Senatu”.
Jaki jest Pana pogląd w tej sprawie?
- Stworzenie Izby Samorządowej, zgodnie z pomysłem sprzed prawie dwóch dekad, byłoby zasadniczą zmianą jakościową
w Polsce, dającą nadzieję na lepsze rządzenie naszym krajem. Nie mam nic przeciwko łączeniu funkcji gospodarza gminy
i przedstawiciela do ewentualnej Izby Samorządowej, choć nie sądzę, aby w najbliższej przyszłości było to możliwe.

- Wiele samorządów obecnie ledwo wiąże koniec z końcem, planuje
w tym roku deficyt budżetowy. W jakich
proporcjach – Pana zdaniem – jest to
wynik nadciągających symptomów europejskiego kryzysu finansowego, wadliwych rozwiązań prawno-ustrojowych
w polskim prawodawstwie, a w jakiej
małej elastyczności i pomysłowości
samych samorządów? Jak na tym tle
radzi sobie samorząd Sieradza?
- Słaba kondycja finansowa samorządów nie wynika z ich indolencji.
W większości skłaniają się ku rozwiązaniom biznesowym, czyli są zarządzane zadaniowo i muszą patrzeć na efekty. Trudno
w takiej sytuacji o rozrzutność.

- Aby móc skutecznie aplikować po
fundusze strukturalne na rozwój społeczności lokalnej i inwestycje podnoszące poziom życia mieszkańców samorząd musi dysponować własną pulą finansów. Wiadomo – i mówi o tym otwarcie na naszych łamach minister rozwoju
regionalnego Elżbieta Bieńkowska - że
w perspektywie finansowej do 2020 roku
o wiele trudniej będzie sięgać po unijne
dofinansowanie. Jakich mechanizmów
ima się sieradzki samorząd, by zapewnić własny udział w realizacji projektów
i inwestycji? Jakie zamierza Pan podjąć
działania, by rozwój miasta dotowany
z Unii i innych źródeł zewnętrznych nie
został zahamowany?

Rynek po rewitalizacji odżył, stając się miejscem spotkań i zabaw sieradzan
Fot. Paweł Kurzawski STF
W Sieradzu jesteśmy już po audycie
- Finanse Sieradza są stabilne, dług
energetycznym, oświetleniowym, ubezpiekontrolowany, ale tegoroczny budżet inczeniowym i trudno o kolejne oszczędnowestycyjnie znacznie skromniejszy. Mamy
ści. Jednocześnie samorządy są najwiękzobowiązania wynikające z budowy sysszą dźwignią rozwojową, bo tutaj realizotemu wodno – kanalizacyjnego oraz realiwana jest większość inwestycji, może nie
zacji rewitalizacji Starówki. Ubiegły rok był
spektakularnych, ale niezbędnych. Gmina
pierwszym po wyremontowaniu sieradzkiejako podstawowa organizacja społeczna
go Rynku i serce naszego miasta zaczęło
jest elastyczna i bardzo rzadko zdarza
bić na nowo. W minionym roku ostatecznie
się, żeby były tutaj podejmowane niezostał zatwierdzony przebieg drogi ekspreekonomiczne decyzje. One muszą spełsowej S-8 przez Sieradz i zapadła decyniać konkretny cel. Najlepsze, co mogło
zja o przeprowadzeniu obwodnicy miasta
się zdarzyć w Polsce, to powołanie gmin
jako integralnej inwestycji z ósemką. Bylii o nie się nie boję. Mówię to z perspektywy
śmy aktywni. Uczestniczyliśmy w sztafe6 – letniej praktyki na stanowisku prezytach, manifestacjach, składaliśmy petycje
denta miasta. Poza tym systematyczne
z podpisami sieradzan. Cezary Grabarkontrole samorządów umożliwiają szybką
czyk, ówczesny minister infrastruktury
reakcję na ewentualne kłopoty. Samorząswą pracą popierał nasze starania o uzydy psują złe rozwiązania prawne w Polsce,
skanie korzystnego dla miasta przebiewobec których gminy są bezsilne, zwłaszgu drogi ekspresowej S-8. Bez wątpienia
cza przy przerzucaniu na nie wydatków
miało to wpływ na decyzję Jeronimo Marprzez państwo.
tins Dystrybucja, właściciela sieci sklepów
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- Żyjemy w czasach, w których obowiązuje zasada „o kim cicho – ten nie istnieje”, co jest wyrazem niezbędnej troski
o pozytywne kojarzenie w przestrzeni
społecznej, politycznej (przy rozdziale
funduszy) i gospodarczej samorządu.
Na jakich działaniach koncentruje się
Pan, by Sieradz wywoływał takie właśnie skojarzenia – przyciągające przede
wszystkim inwestorów? W jakich dziedzinach najchętniej by ich Pan widział?
- Udało nam się przebić i jak wspomniałem wznoszone jest duże centrum
dystrybucyjne. Liczę na efekt śnieżnej kuli
przy zainteresowaniu naszym miastem kolejnych inwestorów. Mam prawo tak sądzić,
gdyż już prowadzę rozmowy biznesowe
z następnymi firmami. Zresztą nic dziwnego, bo posiadamy niewątpliwy atut - dostęp
do budowanej właśnie drogi ekspresowej
S8, która da połączenie z autostradami
A1, A4 i A2, czyli z Wrocławiem, Łodzią,
Warszawą, a docelowo z Niemcami i Litwą. Dysponujemy terenami umożliwiającymi stworzenie kompleksu logistycznego,

Antoni Cierplikowski,
światowej sławy stylista fryzjerski
z Sieradza jest patronem festiwalu
i marki Open Hair
Fot. Archiwum UM Sieradz
gdzie będzie miejsce dla wielu składów,
magazynów i sortowni, a także dla usług towarzyszących obsłudze transportu. Chodzi
o agencje spedycyjne, biura ubezpieczeniowe, punkty finansowe, stacje diagnostyczne, salony samochodowe, motele
i bary. Jest miejsce dla dużych i małych.
Mamy 2 – hektarową działkę pod budowę
hotelu, przy drodze krajowej i 100 metrów
od rzeki Warty. Czekają tereny inwestycyjne - przemysłowe w Miejskiej Strefie Gospodarczej. Ponad 12 hektarów, z dostępem do dróg i linii kolejowej, wyposażonych
w infrastrukturę z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, oferujemy w sieradzkiej podstrefie Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nasze
obszary strefowe są jednymi z najlepszych w Łódzkiem. Ze względu na dostępność surowca Sieradz ma szansę stać się
centrum nowoczesnego, ekologicznego
przetwórstwa rolno – spożywczego. Posiadamy tereny i potencjał dla stworzenia

w tej branży gospodarki znaczącej i wyróżniającej się w kraju. Mamy też ofertę dla deweloperów – 3 hektary pod
budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne. Dotychczas rozwijały się inne miejscowości. Teraz czas na Sieradz. Miasto leżące w centrum Polski u brzegu rzeki Warty.
- Przy logo miasta widnieje hasło
„Sieradz
gościnny
dla
rozwoju”.
Co dla Pana ono oznacza, zwłaszcza
w kontekście postępu cywilizacyjnego i komfortu życia mieszkańców?
- Jesteśmy rozpoznawalni i wyróżniani.
Sieradz zajął 7 miejsce w kraju, w rankingu „Rzeczypospolitej”, która punktowała
jakość życia mieszkańców i dynamikę rozwoju miast. Oznacza to nie tylko splendor,
ale i sposób na promocję miasta. Wiele
razy jako prezydent Sieradza uczestniczyłem w ważnych przedsięwzięciach. Choćby w Europejskim Forum Gospodarczym,
gdzie miałem wykład o wpływie miast satelickich na rozwój województwa łódzkiego.
Albo obok prezydentów Krakowa, Sopotu
i Łodzi jako prezydent niewielkiego Sieradza brałem udział w panelu dyskusyjnym
dotyczącym promocji miast i osiągnięć.
Sieradz się zmienia nie tylko w znaczeniu
inwestycyjnym, ale także buduje markę.
Dzieje się to głównie za sprawą Open Hair
Festival – unikalnej imprezy, która w tym
roku będzie mieć 4 edycję. Dzięki niej zaistnieliśmy w kraju. Festiwalowi patronuje
nieżyjący Antoni „Antoine” Cierplikowski,
rodem z Sieradza, najwybitniejszy fryzjer
w historii tej profesji. Open Hair to innowacyjna marka i pierwsza impreza w Polsce
w kategorii miejskiej zabawy na wolnym
powietrzu. Koncentruje się nie tylko wokół
włosów, ale łączy się też z modą, kosmetyką, wizażem i sztuką. Jest tu miejsce na
kreatywność sieradzan, przedstawicieli
tych branż, którzy mogą tę przestrzeń wykorzystać gospodarczo. Antoine potrzebuje
lansu, który miała jego paryska sąsiadka
Coco Chanel i dzięki niej powstały fortuny
wielu kreatorów mody. Wyciągamy Antoine’a z przeszłości, by budować przyszłość.
Tworząc wizerunek miasta gościnnego dla
rozwoju akcentujemy własną tożsamość,
czerpiemy z tradycji, a jednocześnie wykorzystujemy ją w niekonwencjonalnych działaniach. Sprzyja temu stworzona marka
Open Hair. Wciąż podkreślamy takie nasze
cechy jak życzliwość, optymizm, otwarcie
na współpracę. Zabiegamy o nasz pozytywny wizerunek, przyciąganie inwestorów
i turystów. Mamy strategię rozwoju Sieradza do 2020 roku i sukcesywnie ją realizujemy. Jesteśmy gościnni dla rozwoju,
bo staramy się stworzyć warunki do funkcjonowania głównie poprzez budowanie
infrastruktury, powiększanie stref wyposażonych w wolny dostęp do Internetu.
Jesteśmy blisko nauki – mamy 5 uczelni,
w tym ośrodki Uniwersytetu Łódzkiego
i Politechniki Łódzkiej. Dbając o promocję
i gospodarcze wpływy kooperujemy także
z miastami partnerskimi za granicą.
- Dziękuję za rozmowę
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Biedronka, który rozpoczął w naszym mieście budowę centrum logistycznego. Inwestycja jest duża obszarowo, bo zajmuje 15
hektarów. Powstaną nowe miejsca pracy
dla 300 osób. O ile rewitalizację sieradzkiego Rynku, czy wygraną walkę o budowę
drogi ekspresowej S-8 w wariancie sprzyjającym Sieradzowi można nazwać sukcesami, to pozyskanie wspomnianego inwestora jest spektakularnym przedsięwzięciem
gospodarczym. Jak do niego doszło i to
w czasie kryzysu gospodarczego? W 2009
roku wyznaczyliśmy priorytetowe tereny
inwestycyjne, kupiliśmy ziemię, opracowaliśmy plany zagospodarowania przestrzennego, zaczęliśmy uzbrajać wyznaczone
tereny w niezbędną infrastrukturę, przy
czym jednocześnie zabiegaliśmy o budowę
drogi ekspresowej S-8. Teraz mogę powiedzieć, że podejmowaliśmy trudne decyzje,
ze względu na możliwości budżetowe miasta, ale jak widać opłacalne. Wszelkie pozytywne zmiany wymagają od nas nie tylko aktywności, ale i determinacji. Tak było
z budową systemu wodno – kanalizacyjnego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Zadanie, które w tym roku finalizujemy było ogromne – przekraczało roczny
budżet Sieradza! Owszem mamy wysokie
ceny na wodę i ścieki, ale i gwarancję,
że nie będziemy płacić kar, które Unia zamierza nałożyć na zanieczyszczających
środowisko. Miasto jest w 98 procentach
skanalizowane. Posiadamy sprawny system gromadzenia i oczyszczania ścieków.
Z kolei realizacja projektu rewitalizacji sieradzkiej Starówki, obliczona na ponad 40
milionów złotych z 70 – procentowym unijnym wsparciem, oznacza rozpoczęcie procesu korzystnych przemian i przywrócenie
staromiejskiemu obszarowi godnej rangi
w strukturach Sieradza. Przy jednoczesnym nadaniu mu nowych i nowoczesnych
funkcji kulturalno – turystycznych, opartych
na bogatym dziedzictwie przeszłości. Stare Miasto ze względu na historię i dorobek
kulturowy ma szczególne znaczenie nie tylko dla sieradzan, ale i dla odwiedzających.
Dotychczas przebudowaliśmy Rynek i ulicę
Rycerską, trwa renowacja kamienic, gdzie
nie tylko zostaną odnowione mieszkania,
ale i powstanie centrum kulturalne oraz turystyczne. W ramach projektu rewitalizacji
odbywa się adaptacja piwnic XVIII – wiecznej kamienicy pojagiellońskiej zajmowanej
przez muzeum. W tym roku planowana jest
też przebudowa 7 sąsiadujących z Rynkiem
ulic, a w latach następnych renowacja XIIIwiecznego klasztoru i otoczenia XIV-wiecznej fary. Następnym etapem będzie rewitalizacja Wzgórza Zamkowego, miejsca dawnej warowni. Rozstrzygnęliśmy już przetarg
na koncepcję zagospodarowania. Chcemy
utworzyć Park Kulturowy, pozwalający na
działania łączące tradycję ze współczesnością. W tym obrębie przymierzamy się
także do odtworzenia starorzecza Żegliny
z myślą o rekreacji. Część przyszłych inwestycji zamierzamy realizować wspólnie
z innymi samorządami, by zwiększyć naszą pozycję przetargową. Myślę choćby
o projekcie zagospodarowania turystycznego rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko razem
z gminami: Burzenin, Zapolice, Sieradz,
Warta, Pęczniew i Uniejów. To przykład
inwestycji mającej przyciągnąć turystów,
ale i stworzyć ofertę dla mieszkańców.
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Debata o sytuacji polskich samorządów:

„Janosikowe”
i „efekt wypychania”

Z Danutą Górską – Burmistrzem Szczytna – rozmawia Grażyna Piwowarczyk
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- Już drugą kadencję sprawuje Pani
urząd burmistrza Szczytna. Wcześniej
była Pani wiceburmistrzem. W ciągu
ostatnich lat rozpoczęto szeroko zakrojone działania inwestycyjne, co było
możliwe dzięki śmiałemu i skutecznemu
sięganiu po fundusze Unii Europejskiej.
To sukces, który jest Pani udziałem.
W jaki sposób i na jakie zadania szczycieński samorząd pozyskiwał środki na
pokrycie udziału własnego na realizację
projektów dotowanych przez UE?
- Na pewno sprawowanie funkcji
wiceburmistrza pozwoliło mi na zdobycie
doświadczenia, które jest konieczne w pracy
samorządowej. Moje wcześniejsze stanowisko dało możliwość również przygotowania
niezbędnych dokumentów potrzebnych
do sporządzania wniosków aplikacyjnych.
Późniejsza droga do osiągnięcia zamierzonego celu to już determinacja i ciężka praca
wszystkich urzędników i radnych. Ważne,
aby te działania były zgodne i konsekwentne. Pomysłów i potrzeb jest znacznie więcej
niż możliwości finansowych samorządu,
dlatego ważne, aby dokonywać trafnych
wyborów, aby realizowane inwestycje
przyczyniały się do rozwoju miasta. Ponadto każdy projekt realizowany jest z myślą
poprawy jakości życia mieszkańców. Nie
można też zapominać o podniesieniu walorów turystycznych miasta, które sprawią,
że można przyjemnie spędzić urlop,
a wyjeżdżając chętnie wracać. Te wymienione wartości okazały się istotne przy wyborze
i realizacji projektów dofinansowanych ze
środków europejskich. Podobnie jak przy
budowie domu ważne są solidne fundamenty, tak w naszym mieście wiele działań
polegało na modernizacji i budowie podstawowej infrastruktury tj. nawierzchnie ulic,
chodników, kolektorów kanalizacji ściekowej
sanitarnej i deszczowej. Kolejne działania
skupiły się na oszlifowaniu walorów turystycznych miasta i jego centrum. Zrealizowano
projekt zagospodarowania brzegów dwóch
jezior usytuowanych w centrum miasta,
powstały parki, ukwiecone pasaże, place
zabaw, ścieżki pieszo-rowerowe i plaża
miejska. W ten sposób dostosowaliśmy
miasto do potrzeb mieszkańców oraz turystów krajowych i zagranicznych. By w pełni
korzystać z mazurskich uroków, których
jednym z głównych atutów jest woda,
przeprowadzono rekultywację jezior miejskich. Udało się to przy wsparciu merytorycznym
Uniwersytetu
WarmińskoMazurskiego i finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania te umożliwiły uruchomienie kąpieliska miejskiego po ponad
dwudziestu latach.
Kolejnym ważnym projektem na miarę
XXI w., którym możemy się szczycić jest
budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej, która połączyła ze sobą 33 instytucje miejskie i powiatowe z terenu miasta.

Uruchomiliśmy 96 hot spotów, 10 infokiosków umożliwiając tym samym darmowy
dostęp do Internetu na terenie niemal całego
miasta mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom. Dotychczas udało się nam otrzymać
średnio 50% dofinansowanie do szeregu inwestycji wartych ponad 50 mln zł. Istotnym
punktem podczas realizacji każdego działania jest budowa odpowiedniego zaplecza
dla rozwoju przedsiębiorczości. Osiąganie
standardów europejskiego miasta to nie

„janosikowe”, które w pewnej części rekompensuje niektórym samorządom nakładane
przez rząd nowe zadania. Odbija się to na
mniejszych jednostkach, przykładowo na
te położone na Mazurach, gdzie nie ma
przemysłu, a pojęcie „turystyka” funkcjonuje w dużej mierze jedynie w sezonie letnim.
„Janosikowe” pozwala na bardziej zrównoważony rozwój kraju. Jeśli złożony w sejmie
projekt przejdzie, istniejące dysproporcje
jeszcze bardziej się pogłębią.

Panorama Szczytna
tylko działania ograniczające się do terenu samego miasta. Mazury są atrakcyjnym
terenem Europy, a coraz częściej atrakcją
dla świata, dlatego na moje wsparcie może
liczyć projekt budowy jedynego regionalnego lotniska w Szymanach pod Szczytnem
realizowany przez Samorząd Województwa
oraz związane z nim inwestycji infrastrukturalne tj. modernizacja linii kolejowej oraz
w porozumieniu m.in. z GDDKiA obwodnicy
na trasie Olsztyn-Szczytno-Szymany.
- Nieprzypadkowo rozpoczęłam nasza rozmowę od dokonań kierowanego
przez Panią samorządu. Obecnie na JST
nakładane są nowe zadania, których realizacja wymagana jest poza wsparciem
z budżetu centralnego. Jakie zjawiska
najbardziej Panią niepokoją i co należy
uczynić, zwłaszcza w sferze legislacyjnej, by atrybuty niezależności i samorządności nie pozostały pustym hasłem?
Wiele się mówi o konieczności nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym,
zwłaszcza w odniesieniu do redystrybucji i wysokości podatków generowanych
przez gminy i spływających do niej podatków w postaci subwencji celowych.
Co Pani o tym sądzi?
- Myślę, że jest to dość niepokojąca
sytuacja, gdy nakłada się na samorządy
dodatkowe zadania, których realizacja przebiegać powinna niezależnie od środków
budżetowych. Zamierza się zmniejszyć tzw.

Myślę, że w dużej mierze działania te
mogą zaprzepaścić mocną pozycję inwestycyjną związaną z wieloletnim pozyskiwaniem środków europejskich. Dzięki dofinansowaniu inwestycji wielu samorządom
udało się wyjść z zapaści i w znacznym
stopniu wyposażyć swoje tereny w podstawą infrastrukturę komunalną. W tej sytuacji
nowelizacja ustawy doprowadzić może do
obniżenia poziomu inwestycji w nowej perspektywie unijnej a nawet zahamowania
dynamiki rozwoju gminy. Moim zdaniem,
wprowadzenia niekorzystnych zmian dla
mniejszych JST doprowadzi do zaprzepaszczenia podjętych kroków.
- W sytuacji odczuwalnego europejskiego kryzysu finansowego gminy ledwo wiążą koniec z końcem. Dochodzi
nawet do przypadków rezygnacji ze stanowisk gospodarzy miast i gmin, którzy
nie widzą szans na normalne sprawowanie swych stanowisk. Jak Pani ocenia
takie postawy i reakcje z punktu widzenia gospodarza Szczytna? Czy takie postępowanie można usprawiedliwić? Czy
nie jest nadużyciem mówienie o kryzysie
gdy na szczeblach centralnych znana
jest teza, że samorządy zawsze sobie
poradzą, bez względu na to, jakie ciężary
nałoży się na ich barki..
- Taka sytuacja na pewno nie sprzyja rozwojowi. Przedsiębiorcy borykają się
z trudnościami, bo rosną koszty, a co za tym

Szczytno

W rozpoczynającym to wydanie czasopisma
obszernym tekście pt. „Łańcuch znikających
ogniw” – zajmujemy się sprawą o kryminalnym
wymiarze, dotyczącą patologicznych zjawisk
w polskiej gospodarce, a konkretnie nią samą
w zderzeniu z celami zorganizowanych grup
przestępczych.
20 stycznia miałem okazję obserwować przebieg prawie czterogodzinnej, kolejnej już, rozprawy
dotyczącej spowodowania przez Teresę D. wystę-
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roku. Tego było już za wiele. Sąd wezwał Piotra T. do
usprawiedliwienia swej nieobecności na rozprawie
2 marca. „Nie pozwolę na robienie sobie kpin z prawa” – powiedział sędzia. I dał tym samym wszystkim
do zrozumienia, że władza sądownicza, to nie jest
sfera, którą można, mówiąc kolokwialnie „olać” posługując się jakimś świstkiem z urzędu skarbowego.
Po drugie. Oświęcimska Prokuratura jednak
uporała się, przy współpracy, jak mniemam z Wydziałem Śledczym Prokuratury częstochowskiej,
która zajmuje się całością przekrętów grupy występującej w sprawie NICROMET-u. Na okazanych
Stefanii D. ośmiu kartach – kobieta nie rozpoznała
żadnej podobizny. Jak wytłumaczyła – ma i miała do
czynienia z tysiącami kontrahentów i po prostu nie
pamięta tych twarzy.
Piotr T. ma obowiązek pojawić się na wyznaczonej na 25 maja na godz. 9.30 kolejną rozprawę. Po sali powiało grozą, bo można się domyślać,
że jeśli zlekceważy i ten termin, mogą go spotkać poważne przykrości, z karną włącznie – jak domniemywam.

Sąd nierychliwy, ale...
pującą w roli klasycznego „słupa” – czyli de facto
osoby reprezentującej firmy istniejące tylko na
papierze – znacznej szkody finansowej przedsiębiorstwu NICROMET. Będące przedmiotem sporu
„gąski aluminiowe”, które w tajemniczy sposób
wędrowały nie tylko po Polsce, ale i po Niemczech
oraz ustalenie odpowiedzialności karnej za ewidentne ich wyłudzenie – mam prawo przedstawić
w tej sprawie swoją opinię, co w żaden sposób nie
powinno być odbierane za próbę sugerowania jakichkolwiek rozstrzygnięć – to tylko jeden z wątków
przedmiotu postępowania toczącego się przed krakowskim Sądem Okręgowym. W publikacji inaugurującej wydanie pozwoliłem sobie na przedstawienie własnych spostrzeżeń i refleksji, przytoczyłem
fakty - lecz, co podkreślam, nie feruję i nie będę
tego robił, żadnych wyroków.
To, co piszę obecnie jest w dużej mierze podyktowane doświadczeniem, które stało się moim udziałem podczas kolejnej rozprawy, jaka odbyła się w Krakowie 2 marca. Są to zatem bardzo świeże refleksje.
Po pierwsze. Byłem przekonany, że wszystkie
osoby stające przed sądem traktują ten moment
swego życia poważnie. Myliłem się. Piotr T. – właściciel firmy, która przechowuje od 2 lat w swoich magazynach skradzione NICROMET-owi aluminiowe
„gąski” , mimo obowiązkowego wezwania nie raczył
przybyć do Krakowa. A miał rozpoznać osóby, z którymi miał kontakt osobisty, zamieszane w zorganizowanie operacji kupna aluminium od NICROMET-u,
za które ta firma nie otrzymała zapłaty. Ówczesna
prezes łódzkiego giganta z branży złomiarskiej, jego
prawa ręka - Stefania D. – owszem pojawiła się
z plikiem dokumentów, ale nie tych, których w styczniu żądał sąd o d Piotra T. – chodzi zwłaszcza o kserokopie dowodów osobistych przedstawicieli firmy,
od której kupił nicrometowskie „gąski”. Stefania D.
atwierdziła w imieniu nieobecnego Piotra T, że jego
firma ma 40 milionów obrotu miesięcznie i kserokopie dowodów osobistych pobiera tylko od tych klientów, z którymi zawiera transakcje gotówkowe, a tu
chodziło o przelewy. Piotr T. zwyczajnie się pomylił
sądząc, ze ma takie kserokopie.
Widziałem na własne oczy wyraz osłupienia,
jaki pojawił się na twarzy sędziego, kiedy usłyszał
od Stefanii. D. dlaczego Piotr. T. nie mógł pojawić
się na rozprawie, na którą miał obowiązek przybyć.
Kobieta ze stoickim spokojem oświadczyła, że na
2 marca Piotr T. został wezwany do lubelskiego
Urzędu Skarbowego. A miał przecież w krakowskiej
rozprawie odegrać kluczową rolę, konkretnie w rozpoznaniu lub nie okazanych mu osób, lub ich podobizn, z którymi, jak zeznał w styczniu – miał osobisty
kontakt przy zawieraniu umów dotyczących obrotu
aluminium, które znikło z NICROMET-u w 2009

Po trzecie. Dorota T. – główna oskarżona –
występująca w tym procesie także nie pojawiła się
w sali rozpraw. Sąd przeszedł nad tym do porządku dziennego, bo taka taktyka jest już regułą. Na jej
miejscu siedziała kobieta – pełnomocnik, a mecenas
z urzędu (w todze pod pachą) wpadł na końcowe 10
minut posiedzenia, które trwało nieco ponad godzinę, a było zaplanowane na cztery.
Po czwarte. Cud jednak się wydarzył. W końcu Kraków to magiczne miejsce. Pisząc zasadniczy
tekst uległem sugerowanemu mi przekoaniu, że
w żaden sposób nie da się ściągnąć „zapuszkowanych” już na mocy orzeczeń różnych sądów w Polsce dwóch mężczyzn handlujących z łódzkim kontrahentem – Piotrem T. aluminiowymi gąskami rodem z NICROMET-u. Napisałem wprost, że „Biznesmeni” (Tomasz P. oraz Krzysztof G.) reprezentujący
w aluminiowych transakcjach z Piotrem T. brzeską
firmę MTS mają małą szansę na darmową podróż
do Krakowa 2 marca. Jednego z nich, Tomasza P. –
mieszkańca Gdyni, oskarżonego w innych sprawach
o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą
jednak udało się wydobyć z kazamatów i skutego,
pod eskortą dwóch rosłych policjantów doprowadzić przed oblicze krakowskiego sądu. Odmówił
składania zeznań, nie przyznał się do winy i chciał
złożyć oświadczenie. Gotowości do wysłuchania go,
wobec oczywwistego faktu, że człowiek ten idzie
klasyczną drogą „w zaparte”, nie podzielił sędzia,
argumentując, że ma do tego prawo i przytaczając
stosowny paragraf kk. Prawo ma każdy: oskarżony
do odmowy składania zeznań, a sędzia wobec takiego dictum, do odmowy wysłuchania orzeczenia,
co przecież oznacza brak możliwości zadawania
pytań. Taka gra. Ale w ramach prawa. Nie wiem dlaczego, ale kiedy na salę policjanci wprowadzili skutego Tomasza P. - Stefanii D., usiłującej wcześniej
rozpoznać na kartach podobizny podejrzanych, już
w gmachu sądu nie było.
Finał, a raczej półfinał. Padły słowa kładące
przynajmniej w jednej warstwie kres temu postępowaniu. Partia aluminiowych gąsek od dwóch
lat leżąca u Piotra T. w Łodzi ma zostać w ciągu
trzech tygodni przetransportowania do magazynów
NICROMET-u. Piotr. T ma tydzień na poinformowanie sądu o terminie transportu – będzie on bowiem
konwojowany przez wyznaczonego funkcjonariusza.
Aluminiowa Odyseja dobiegnie końca. Ale myli się
ten, kto uważa za sprawę zakończoną. O ustalenie
kto jest faktycznym właścicielem tego towaru i kto
oraz jaką poniesie odpowiedzialność wobec prawa,
sądowe boje będą jeszcze trwały. Ciąg dalszy zatem
na pewno nastąpi.
Jacek Broszkiewicz
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idzie, dostępność do kredytów jest bardziej ograniczona. W gospodarce określa się to jako „efekt wypychania”. Samorządom w sytuacji niestabilnej gospodarki trudno jest pozyskać inwestora. Brak
równowagi ekonomicznej jak i nakładane
na jednostki administracyjne nowe zadania powodują, że ich funkcjonowanie jest
maksymalnie obciążone.
My staramy się racjonalnie zarządzać
posiadanymi środkami finansowymi i dbać
o wszystkie sfery życia mieszkańców, bo
na równi stawiamy inwestycję z rozwojem
oświaty, kultury czy zagwarantowaną opieką
społeczną. Być może nie ma złotego środka,
jednak każde działanie powinno przebiegać
w sposób zrównoważony. W wielu samorządach słyszy się o likwidacjach szkół, braku
miejsc w przedszkolach itp. Nam udało się
uniknąć tego problemu. I to nie tylko dlatego,
że nie załamywaliśmy rąk, lecz w dużej mierze nieustannie analizujemy problemy i szukamy odpowiedniego środka walki z nimi.
Odnosi się to do wielu sfer funkcjonowania naszego samorządu. Aktywnie wspieramy lokalne firmy starające się o wsparcie z funduszy europejskich m.in. poprzez
pomoc administracyjną przy uzyskiwaniu
odpowiednich dokumentów, uzgodnień
dotyczących planowanego procesu inwestycyjnego, szczególnie w zakresie postępowań środowiskowych. Również w sferze
opieki społecznej staramy się maksymalizować działania wspierające mieszkańców.
Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie
realizujemy szereg projektów prospołecznych z udziałem środków zewnętrznych.
Doskonale sprawdza się utworzony klub integracji społecznej.
- W perspektywie finansowej UE do
roku 2020 Polska otrzyma ok. 75 miliardów Euro- zapowiada to na naszych
łamach minister Elżbieta Bieńkowska.
Będą to jednak pieniądze bardzo trudne
do zdobycia. Jak w takiej sytuacji dbać
o zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej? Zakładając, że decydującą rolę
w osiąganiu wystarczającej skuteczności
w pozyskiwaniu tego trudnego pieniądza
będą odgrywały innowacje, chciałabym
zapytać Panią o stosunek do ich wprowadzania, o ich rolę w pomnażaniu gospodarczego potencjału miasta, ale także
w doskonaleniu metod zarządzania nimi.
- Nowa perspektywa, nowe wyzwania
- mówi się o kierunkach w zakresie projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Pracujemy, już nad tym, aby wykorzystać możliwości aplikowania, również
w tym nowym rozdaniu Unii Europejskiej.
Za wcześnie, aby mówić o konkretach, bo
pomysłów mam kilka, ale wydaje się oczywiste, iż powinniśmy wykorzystać nasz
atut, jakim jest funkcjonująca w naszym
mieście uczelnia wyższa, jedyna w Polsce
Wyższa Szkoła Policji.
- Dziękuję za rozmowę
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Kryzys obnaża

systemowe
niedoskonałości
Z Adamem Lewandowskim – Burmistrzem Śremu – rozmawia Jacek Broszkiewicz
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- Pogłębiający się konflikt w relacjach samorządy – organy
państwowe, przejawiający się przede wszystkim w nakładaniu
na samorządy nowych zadań, w ślad za którymi nie idą nakłady finansowe. Dochodzi na tym tle nawet do składania urzędów przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które nie
radzą sobie z tym problemem, zwłaszcza w dobie pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego. Śrem na tym tle.
- Według wszelkich naukowych przesłanek, tylko twórczy konflikt, rzeczowa różnica zdań może doprowadzić do merytorycznego
dialogu. Moim zdaniem obecnie wieloma zadaniami jesteśmy zaskakiwani, powstają one dosłownie z dnia na dzień. Rozumiem,
że jest to walka państwa o utrzymanie w ryzach wydatków publicznych, czy starania o spełnienie wymogów narzuconych przez Unię
Europejską. Pojawiają się nowe zadania dla gmin, jak chociażby
piecza zastępcza, dodatkowe udziały gmin we wszelkich dotacjach, obowiązki wynikające z prowadzenia przedszkoli, żłobków,
itp. Jeżeli dołożymy do tego kłopoty samorządów lokalnych z finansowaniem zadań oświatowych, to trudno się dziwić, że nastroje
nie są pozytywne. W takiej sytuacji zapewne należy poszukiwać
rozwiązań strukturalnych – może zmiany powinny dotyczyć wielkości gmin, a może gruntownym przeobrażeniom powinien ulec ustrój
powiatów, czy generalnie wszystkich szczebli samorządu terytorialnego? Granice zmian są określone przez wiele czynników. Podczas wielu spotkań korporacji samorządowych analizie poddawane
zostają wszelkie możliwości wzrostu dochodów gminy, a z drugiej
strony możliwości ograniczenia stałych wydatków, których obecna
wysokość zmniejsza procesy inwestycyjne samorządów.
Dochody miast i gmin powinny się zwiększyć, potwierdza chociażby analiza przygotowana przez Krzysztofa Kluzę, dyrektora
Banku Gospodarstwa Krajowego. –– A niedobór dochodów na
realizację zadań obowiązkowych można szacować na 14 mld zł.
Jako samorząd gminy Śrem podejmujemy sami pewne inicjatywy,
by zwiększyć wpływy budżetowe. Uszczelniamy system podatkowy, ulgi w podatku od nieruchomości stosujemy tylko dla rozpoczynających działalność i inwestujących w strefach ekonomicznych,
wprowadzamy racjonalne opłaty lokalne – takie, które znajdują zrozumienie i uzasadnienie społeczne i ekonomiczne. Gmina stara się
też zmniejszać wydatki, racjonalizować strukturę oświatową, administracyjną, poszukiwać najbardziej korzystnego operatora energetycznego, czy wreszcie optymalizować usługi komunalne (komunikację miejską, itp.). Dzięki temu wskaźnik zadłużenia gminy Śrem
na koniec 2011 roku był na poziomie 36%, a bieżący wskaźnik obsługi zadłużenia nie przekroczył 5 %. Dzięki temu możliwe było zainwestowanie ponad 25% dochodów w wydatki majątkowe, a więc
w rozwój. Nie mamy zamiaru rezygnować z inwestowania w drogi,
infrastrukturę komunalną, sportową, bo zdajemy sobie sprawę,
że jest to najważniejszy okres dla rozwoju naszej gminy. Od 2008
roku liczba mieszkańców gminy Śrem wzrosła o 8%. Nie jest to
wynik przyrostu naturalnego, a migracji wewnątrz metropolii. Silnie
rozwijające się budownictwo mieszkaniowe, szeroka oferta deweloperska, jak również żmudna praca dotycząca pozyskiwania nowych miejsc pracy daje konkretne rezultaty. Receptą na to jest zapewne funkcjonowanie na terenie Śremu Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, a dowodem na jej dobre działanie są zabiegi
o objęcie jej oddziaływaniem kolejnych 15 hektarów.
Samorządy powinny też starać się w miarę możliwości racjonalizować opłaty – np. za dostarczenie wody, transport publiczny
czy inne usługi, ale o urynkowieniu cen tych usług, czyli wielkich
podwyżkach, nie ma mowy. Nie ma sensu wprowadzać pełnej odpłatności za kulturę czy komunikację miejską. Stracą one bowiem
miano usług publicznych, a popyt na nie gwałtownie spadnie.
Oceniając z tego punktu widzenia, po stronie rządu konieczna jest wprost rewolucja w systemie finansowania samorządów.

Wiemy, że prace nad kompleksowymi zmianami prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jedną z propozycji ekspertów, która
powinna być rozpatrywana jest wzrost udziału samorządów we
wpływach z PIT.
- Pan Burmistrz jest Wiceprezesem Metropolii Poznań.
W Polsce toczy się obecnie ożywiona i pełna emocji dyskusja na temat kształtu spodziewanej ustawy metropolitalnej.
PO wysunęła projekt, by metropolie miały status powiatowy. Jaki jest stosunek Pana Burmistrza do tej idei, zarówno
w odniesieniu do całej Metropolii Poznań, jak i roli, jaką miałby
w niej odegrać Śrem.
- Metropolia Poznań leży w centrum województwa wielkopolskiego. Obejmuje obszar zurbanizowany wokół Poznania
z ośrodkami o wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach
społecznej, gospodarczej, z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną.
Więzi te wyraźnie zmierzają ku stronie stolicy regionu – miasta Poznań.
Tworzy ją 21 gmin (Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn,

Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska,
Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las,
Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne) w układzie dwóch
pierścieni otaczających miasto centralne. Na jej obszarze, stanowiącym 11% województwa wielkopolskiego, zamieszkuje 1 mln osób,
czyli 30% mieszkańców Wielkopolski.
Metropolia Poznań charakteryzuje się wysokim zurbanizowaniem terenów pozamiejskich, dużym potencjałem demograficznym,
prężnym i rozwiniętym rynkiem pracy, dynamiczną gospodarką,
rozwiniętą siecią komunikacyjną, bogatym środowiskiem przyrodniczym oraz wysoką atrakcyjnością turystyczną. Stanowi to dobre
perspektywy wszechstronnego rozwoju tego obszaru, co potwierdzają jej czołowe miejsca w rankingach stopnia rozwoju polskich
aglomeracji i realne przedsięwzięcia inwestycyjne, zarówno rodzimych, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Aglomeracja skupia
40% firm działających na terenie województwa wielkopolskiego
i ponad 40% zatrudnionych w Wielkopolsce.
Wśród tych firm, 60% posiada kapitał zagraniczny. Poziom
bezrobocia jest niski, poszukujący pracy stanowią jedynie niecałe
20% bezrobotnych z województwa. Forma organizacyjna, którą wybraliśmy to Stowarzyszenie METROPOLIA POZNAŃ, pozwalające
na organiczne prace. Została przyjęta strategia rozwoju metropolii
do 2020 roku, jak również wszelkie opracowania branżowe dotyczące poszczególnych przestrzeni działania usług komunalnych.
Budujemy wszystko z własnej inicjatywy, jednocześnie oczekując
globalnych rozwiązań prawnych. Postulat, by metropolie posiadały
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status powiatowy wydaje się być sensowny, jednak pod pewnymi
warunkami: jednoznaczność dotycząca finasowania, kompetencji,
usytuowania prawnego.
- Z poprzednią kwestią wiąże się następująca. Jak postąpić
wobec takich konurbacji jak Trójmiejska, a zwłaszcza Śląsko-Dąbrowska, licząca 17 graniczących z sobą miast z ponad
2 milionową populacją? Czy podziela Pan Burmistrz pogląd,
że w ustawie konieczne jest sprecyzowanie kryteriów wyłaniających inny niż powiatowy model metropolii w tym przypadku, na przykład w oparciu o model konstytuujący strukturę
Warszawy? W tym kontekście chciałbym uwypuklić zaskakujący element: Dyskusje nad ustawą trwają, a w Wielkopolsce
o Metropolii Poznań mówi się jako o oczywistym realnym bycie.
Na czym polega ten fenomen?
- W listopadzie 2011 roku brałem udział w konferencji poświęconej konurbacji Śląsko – Dąbrowskiej. Miałem wrażenie odmienności drogi rozwoju aglomeracji (metropolii) poznańskiej. Szybkie
określenie strategii rozwoju, diagnozy poszczególnych przestrzeni
działania to podstawowy warunek współdziałania. Dla naszej metropolii podstawową zasadą jest liderowanie Poznania. Biorąc to
wszystko pod uwagę nie zgadzam się z poglądem dotyczącym
precyzowania kryteriów wyłaniających inny niż powiatowy model
metropolii. Rozumiem odmienność modelu warszawskiego, który
jednak nie da się przełożyć na inne obszary. Musimy skończyć
z mitem negatywnej rywalizacji w ramach jednego organizmu, a dążyć do określenia części wspólnych i ról, jakie zostaną przypisane
poszczególnym samorządom. Zdajemy sobie sprawę, ze Poznań
jest ośrodkiem centrum edukacji, nowych technologii, itp. Jednak
gminom ościennym, stowarzyszonym w METROPOLII POZNAŃ,
przypada ogromna rola tworzenia zaplecza przedsiębiorczości,
turystyki i rekreacji. Mówiąc wprost ważny jest zrównoważony rozwój we wszystkich dziedzinach.
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- Być może konieczna jest nowelizacja ustawy o samorządzie terytorialnym w świetle zagadnień poruszonych na
wstępie, zwłaszcza w odniesieniu do redystrybucji podatków
odprowadzanych przez lokalne samorządy na szczebel wojewódzki i centralny. Czy identyfikuje się Pan Burmistrz z opinią,
że ten system jest niewydolny? Co trzeba poprawić, aby nie
dochodziło do przypadków, w których budżety gmin w połowie
obciążone są wydatkami na oświatę, nie mówiąc już o braku
środków na udział własny dla projektów dofinansowanych
z UE. Jak to wygląda w zderzeniu z realiami Śremu?
Zgadzam się, że system z biegiem czasu staje się mało
wydolny. Osiągany postęp jest możliwy tylko i wyłącznie
w przypadku wzajemnego wsparcia administracji państwowej i samorządowej. Postulat
nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym jest ważny
i wymaga wzmożonych konsultacji społecznych. Szczególnie postulat redystrybucji
podatków
odprowadzanych
przez lokalne samorządy – więcej dla samorządów odpisu od
PIT – to zasada, do której powinniśmy dążyć. Trudno się
dziwić, że samorządy buntują
się przeciw regule wydatkowej,

która drastycznie ograniczałaby inwestycje niektóre z nich. Chcą
by Ministerstwo Finansów najpierw ostrzegało, że limit długu
może zostać przekroczony, a potem ewentualnie równo karało wszystkich, którzy mają deficyt. W pełni się z tym zgadzam.
Reguła wydatkowa dla samorządów to jeden ze sposobów,
którym resort finansów chce ograniczyć deficyt sektora finansów
publicznych. Rząd zobowiązał się w Brukseli, że w tym roku wyniesie on nie więcej niż 3 proc. PKB. W grudniu resort pokazał projekt
ustawy, według której w tym roku deficyt samorządów nie powinien
wynosić więcej jak 10 mln zł, a potem limit miałby spadać do 9 mld
zł w 2013 r. i 8 mld zł w każdym kolejnym. A co z małymi gminami, dla których każdy kolejny budżet to sztuka podziału środków
finansowych pomiędzy oświatę, administrację? A co z resztą zdań?
A co z rozwojem?
- Jak postrzega Pan Burmistrz zjawisko występowania niektórych miast i gmin z takich organizacji jak ZMP, który ma
siedzibę w Poznaniu? Czy nie jest to kolejny symptom bojkotu
systemu, w który niezbędna wręcz staje się – jak postuluje to
wiele środowisk – zamiana Senatu na Izbę Samorządową i to
z realną mocą ustawodawczą?
- Dla mnie korporacje samorządowe (Związek Miast Polskich,
Związek Gmin Wiejskich RP, czy Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski) są ważnym uzupełnieniem działalności samorządu
terytorialnego. Gdzie mamy szukać wsparcia merytorycznego,
wymiany doświadczeń? Gdzie mamy wyrażać swoje stanowiska?
Na jakiej płaszczyźnie mielibyśmy szansę szukania wsparcia
w rozwiązywaniu wielu problematycznych sytuacji? Jest potrzeba
silnej reprezentacji samorządowej. Stąd jestem gorącym zwolennikiem Izby Samorządowej, która dałaby szansę samorządom na
silną reprezentację ustawodawczą.
- Zamierzenia na najbliższy rok, lata?
Stawiamy na dalszy rozwój naszej gminy, naszego miasta.
Główne priorytety dotyczyć będą kontynuacji zadań inwestycyjnych, jak chociażby dalsza koncentracja zabudowy nad rzeką
Wartą: kolejny etap nadwarciańskiej promenady, przygotowanie
do inwestycji portu rzecznego, rozbudowa infrastruktury sportowej (dalsze hale sportowe, przebudowa boisk, powstanie skate
parku). Przeprowadzimy procedurę włączenia blisko dwutysięcznego sołectwa w granie administracyjne miasta. Gotowi jesteśmy
do realizacji projektu partnerstwa publiczno – prywatnego na zagospodarowanie nieruchomości blisko 8 ha z przeznaczeniem na
usługi, handel wielkopowierzchniowy, budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne oraz budowę obiektu publicznego Centrum Animacji
Kultury z salą widowiskową na 600 miejsc. Po udanej zewnętrznej kampanii promocyjnej I Love Śrem, przyszła pora na kampanię wewnętrzną Rowerowy Śrem. Wpływając na jakość życia
mieszkańców, planujemy rok rocznie kilka wydarzeń sportowych
i kulturalnych na wielką skalę. W 2012 roku będą to, m.in. I BASF
ŚREM PÓŁMARATON, Mistrzostwa Polski Masters w kolarstwie
szosowym, międzynarodowy mecz szermierczy, Przystanek I love
Śrem – Muzyczne Horyzonty, czy tradycyjne Dni Śremu. Nie myślimy tylko o teraźniejszości. W bieżącym roku odbędą się szerokie
konsultacje dotyczące powstania nowej strategii rozwoju gminy
Śrem na lata 2013-2020. Chcemy być solidnie przygotowani na
nowe rozdanie środków z Unii Europejskiej, jasno określić priorytety przyszłościowe, tak by z jak najmniejszym ryzykiem projektować
przyszłość.
Muszę podkreślić, ze ostatnie dwa lata negatywnie nas doświadczyły - przeżyliśmy powódź. Walczyliśmy skutecznie, ale
przed nami między innymi konieczność realizacji 3 letniego projektu melioracyjnego udrożnienia wszystkich cieków wodnych. Niestety realizujemy to w porozumieniu z sąsiednimi gminami z własnych
środków – a przecież to nie nasze zadanie. Widzimy jednak konieczność tych inwestycji, wobec realnych zagrożeń.
- Dziękuję za rozmowę
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