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Metodologia

Najlepsi z najlepszych.
Czyli jak powstawał Ranking Perły Samorządu 2019
Już po raz siódmy wybieraliśmy gminy, które wyróżniają się na tle innych – zaangażowaniem i pracą
na rzecz mieszkańców czy nowatorskimi pomysłami. Z racji niedawnych wyborów samorządowych nie
mogliśmy jednak wybrać za ubiegły rok najlepszych włodarzy. W zamian postanowiliśmy poszukać liderów
dobrych praktyk w czterech dziedzinach, które dziś są największym wyzwaniem dla lokalnych władz
Agnieszka Dawydzik
menedżer
w zespole ds. sektora publicznego,
Deloitte

Marta Gocłowska
starszy konsultant
w zespole ds. sektora publicznego,
Deloitte

Jak co roku wybraliśmy Perły w czterech
kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys.
mieszkańców i gmina miejska zamieszkiwana przez ponad 100 tys. mieszkańców.
Do udziału zaprosiliśmy wszystkich – każda
gmina mogła bezpłatnie wypełnić i przesłać
ankietę. Pytania, które zadaliśmy, dotyczyły
m.in. zarządzania, finansów, przestrzeni i infrastruktury, gospodarki, oświaty i wychowania, zdrowia, polityki senioralnej, transportu
publicznego, smart city oraz środowiska i gospodarki odpadami. Część odpowiedzi punktowana była w sposób zero-jedynkowy. Wiele
też ocenianych było metodą benchmarkową
– porównywaliśmy, jakie gminy wypadają
lepiej względem pozostałych w swojej kategorii. Na tej podstawie wyselekcjonowaliśmy
grupę najlepszych.
Następnie do pracy przystąpiła Kapituła
Rankingu. Jej ocenie podlegały odpowiedzi
na pytania otwarte, które zadaliśmy w czterech dziedzinach: gospodarka, oświata i wychowanie, polityka senioralna oraz środowisko i gospodarka odpadami – tych samych,
w których szukaliśmy liderów dobrych praktyk. W skład Kapituły weszli: Agnieszka Dawydzik (menedżer w zespole ds. sektora publicznego, Deloitte), Marta Gadomska-Byrska
(szefowa działu dodatki poradnicze i wydawnictwa specjalne Dziennika Gazety Prawnej
oraz redaktor naczelna Tygodnika Gazeta
Prawna), Zofia Jóźwiak (redaktor tygodnika
Samorząd i Administracja Dziennika Gazety
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Prawnej) oraz prof. Jacek Szlachta z Katedry
Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego,
Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie. Kapituła, kierując się zarówno punktacją, jak i odpowiedziami na pytania otwarte, wyłoniła
pierwsze dziesięć gmin w każdej z kategorii
Pereł Samorządu.

Ankieta
Wybór najlepszych był nie lada wyzwaniem.
Podstawę naszego werdyktu stanowiły odpowiedzi udzielone przez gminy w ankiecie.
Zostały one przez nas oczywiście zweryfikowane. Jednak najistotniejsze były treści
wskazane przez same gminy. W końcu to
one, wypełniając ankietę, przesądzały, które
przedsięwzięcia uznają za najbardziej warte
zaprezentowania. I Kapituła to uszanowała.
Zapewne wybór najlepszych z najlepszych jest obarczony pewnym stopniem
subiektywności. Jednak zarówno na etapie
konstrukcji ankiety, jak i oceny odpowiedzi dołożyliśmy wszelkich starań, by go jak
najbardziej zobiektywizować. Staraliśmy się
także w większym stopniu docenić postępy
poczynione przez gminy w 2018 r., gdyż na
ich kondycję ogólną, na którą też zwracaliśmy uwagę, wpływ mogą mieć przecież
czynniki niezależne od działań prowadzonych przez włodarzy, rady i urzędy.
Dotychczasowi laureaci nie zawiedli,
ale są i niespodzianki
W czołówce każdej z kategorii znalazły się
samorządy znane z poprzednich edycji rankingu, ale pojawili się także nowi laureaci,
których działalność nam zaimponowała.
Wśród gmin wiejskich niekwestionowanym liderem jest, podobnie jak w poprzednich latach, Iława. Ale w tej kategorii poza
znanymi z ubiegłych lat gminami mamy
również debiutantów, np. Płużnicę, która zajęła drugie miejsce w rankingu, jej włodarz
zaś, choć nie było to oceniane i nie miało
wpływu na punktację, pozytywnie zaskoczył
Kapitułę. Czym? Umieszczeniem na stronie internetowej gminy wglądu do swojego
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kalendarza z rozkładem dnia. Tak proste
rozwiązanie, a jednocześnie przyjazne dla
mieszkańców. Trzecie miejsce przypadło
weteranowi rankingu – Strawczynowi, zaś
czwarte zajął Budzyń (bardzo udany debiut!),
a piąte Kłodawa. Ponadto w czołówce znalazły się takie gminy jak Kleszczewo, Bieliny,
Wisznice, Wiązowna i Zielonki.
W kategorii gmin miejsko-wiejskich
– rekordowy wynik – szósty raz zwyciężył
Aleksandrów Łódzki. Drugie miejsce zajęła gmina Prusice, a tuż za nią, na trzecim
gmina Bobowa. Poza podium, ale bardzo
wysoko, uplasowały się Mrozy, wyprzedzając Strzelce Opolskie, Grodzisk Mazowiecki, Sianów, Rawicz, Morawicę i Margonin.
W pierwszej dziesiątce mamy zatem gminy
znane z poprzednich edycji Pereł Samorządu, jak i nowych laureatów.
Najbardziej ekscytującą kategorią pozostają gminy miejskie poniżej 100 tys.
mieszkańców. Co roku dostarcza ona nam
niespodzianek, bo trudno tu przewidzieć
zwycięzców. W tym roku zwyciężył Kędzierzyn-Koźle, a kolejne miejsca na podium
należą do Świdnicy i Legionowa. Czwarte
miejsce zajęło Krosno, piąte Głogów. Na
kolejnych lokatach uplasowały się Siemianowice Śląskie, Bolesławiec, Piotrków Trybunalski, Świnoujście i Ciechanów. W tej
kategorii różnice punktowe między poszczególnymi laureatami są najmniejsze
ze wszystkich kategorii!
Pora na największych, czyli gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców. Czołówka, w stosunku do lat poprzednich, w zasadzie się nie zmieniła. Ale inny jest układ
miejsc na podium. Gdańskowi nie udało
się obronić ubiegłorocznego zwycięstwa.
Perłą Samorządu za 2018 r., po raz trzeci
w historii rankingu, został Poznań, przed
wspomnianym Gdańskiem i Łodzią. Tuż za
pierwszą trójką znalazła się Gdynia, piąte
miejsce przypadło Bydgoszczy. Kolejne miejsca zajęły Opole, Toruń, Rzeszów, Lublin,
a na dziesiątym miejscu exaequo uplasowały
się Białystok i Gliwice. Liderzy odnieśli zdecydowane zwycięstwo, natomiast w drugiej

Gminy miejsko-wiejskie

połowie „dziesiątki” różnice punktowe były
minimalne – należy spodziewać się zatem
ciekawej rywalizacji w przyszłości.

Z kogo brać przykład
Gdyby nie rok wyborczy, częścią naszego
rankingu byłby wybór najlepszego włodarza w każdej z czterech ocenianych kategorii
gmin. Uznaliśmy jednak, że nowi rządzący
nie mieliby szans na pokazanie swoich pomysłów. Do tego potrzebny jest czas. Dlatego do wyboru najlepszych prezydentów,
burmistrzów i wójtów wrócimy w następnej
edycji rankingu. W tej zaś postanowiliśmy
poszukać liderów innowacyjnych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, oświaty,
polityki senioralnej i gospodarki. Czyli tych
dziedzin, które są dziś newralgiczne dla wielu gmin. Poprzeczkę postawiliśmy bardzo
wysoko, bo wymóg innowacyjności niełatwo
spełnić. Prace nad ankietami zweryfikowały
jednak nasze założenia i pokazały, że innowacyjność w samorządach rozumiana jest na
różne sposoby. Dlatego ostatecznie postanowiliśmy wyróżnić liderów dobrych praktyk,
czyli tych, którzy mają oryginalne inicjatywy
i mogą być wzorem dla innych. Zastrzegamy jednak, że ze względu na spektrum, jak
i skalę działania, trudno je ze sobą porównywać. Odpowiedzi na pytania liderskie nie
miały wpływu na ranking, ale wybierając
liderów, Kapituła – by prawidłowo zakwalifikować zgłoszone inicjatywy – przyjrzała
się też wszystkim gminom biorącym udział
w rankingu. A nie tylko tym, które zajęły najwyższe miejsca w pierwszym etapie weryfikacji. Jak się okazało, zdecydowana większość
wyróżnionych pomysłów realizowana jest
przez laureatów Pereł. Gdynia została doceniona za działania w trzech kategoriach,
Gdańsk i Poznań w dwóch, Iława, Bydgoszcz,
Ciechanów, Rzeszów, Płużnica i Łódź otrzymały po jednym wyróżnieniu. Ponadto w kategorii gospodarka Kapituła doceniła działanie Ostrowa Wielkopolskiego, który w tym
roku nie znalazł się w najlepszej dziesiątce
miast poniżej 100 tys. mieszkańców.
Wszystkim laureatom gratulujemy,
a uczestnikom serdecznie dziękujemy za
udział w ankiecie! Mamy nadzieję, że wyróżnione działania będą inspiracją dla kolejnych gmin w prowadzeniu jeszcze lepszej
polityki rozwojowej. I już teraz zapraszamy
©℗
do udziału w kolejnej edycji.
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Poznań
Europejska i ekologiczna jakość życia
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, zapytany
po zaprzysiężeniu na drugą kadencję, jaki będzie
Poznań po jej zakończeniu, odrzekł, że będzie się
w nim przede wszystkim lepiej oddychało. Zapowiedział, że chce, by jakość powietrza w mieście była
najlepsza w kraju, pomijając oczywiście miejscowości
nadmorskie. Patrząc na liczbę imprez poświęconych
ochronie środowiska, jakie odbyły się w Poznaniu
w ubiegłym roku, trzeba stwierdzić, że cel ten przyświecał mu już w poprzedniej kadencji. Od Targów
Edukacyjnych z ważnym stoiskiem Eko Forum, przez
X Ogólnopolski Piknik Ekologiczny, projekt EKO-LOG
dla młodzieży szkół gimnazjalnych, sadzenie drzewek
na 100-lecie niepodległości Polski, po „Ekolekcje”, czyli
zajęcia dla przedszkoli i szkół podstawowych dotyczące prawidłowej segregacji odpadów.
W Poznaniu ma się mieszkać i pracować dobrze, więc
władze duży nacisk kładą na podniesie komfortu
codziennego życia, m.in. zrównoważony transport
i coraz lepszą jakość miejskiej przestrzeni – dostępnej
dla zainteresowanych także w modelu 3D. To ona ma
być dopasowywana do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, a nie odwrotnie. Dlatego każdy inwestor
może liczyć na pomoc i ścisłą współpracę
z magistratem zarówno przed, jak i po uruchomieniu
przedsięwzięcia. Efektem takiego podejścia jest
11 nowych projektów inwestycyjnych, które stworzyły co najmniej dwa tysiące nowych miejsc pracy dla
wysoko wykwalifikowanej kadry.
Ma to być również miasto otwarte, tolerancyjne
i – jak zapowiada prezydent Jaśkowiak – w kwestii
jakości życia nieróżniące się od miast uchodzących
©℗
pod tym względem za najlepsze w Europie.
Oprac. Dariusz Koźlenko

3

Gdańsk

Łódź

Przędsiębiorczość wspierana
nie tylko przez młodych

Biznesowo doceniana także
przez innych

Miasto od lat pozostaje sercem przemysłu
w regionie. Wraz z odbudową sektora stoczniowego stara się tworzyć przyjazny klimat dla innych
branż. O sukcesie mówią statystyki. Stopa bezrobocia w regionie to 5,1 proc., a więc mniej niż średnia
krajowa (5,9 proc.). Warunki sprzyjające działalności
stara się tworzyć Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego. To z jej inicjatywy powstała kompleksowa
przestrzeń inwestycyjna, do której zalicza się m.in.
Park Przemysłowo-Technologiczny Maszynowa,
Pomorskie Centrum Inwestycyjne i Pomorskie
Centrum Logistyczne oraz Park Przemysłowy Płonia.
Inwestorzy mogą też liczyć na wsparcie w procedurach administracyjnych oraz ulgi podatkowe. Firmy
przyciągają też centra usług biznesowych. W 2018 r.
przełożyło się to na ok. 750 nowych miejsc pracy.
Miasto wspiera też pracodawców i mieszkańców
na rynku pracy. Unikalną w skali kraju inicjatywą
jest uruchomienie pierwszego w Polsce Centrum
Pracy dla Seniorek i Seniorów. Z jednej strony jest
próbą stworzenia dojrzałym gdańszczanom oferty
zatrudnienia i zapewnienie dochodu tym o niskich
emeryturach, z drugiej zaś ma stanowić alternatywę dla lokalnych przedsiębiorców, którzy mają
coraz poważniejsze trudności z pozyskiwaniem
nowych pracowników. Od października 2018 r.
pracownicy centrum zarejestrowali w bazie dane
679 zainteresowanych podjęciem zatrudnienia,
a także 271 pracodawców, którzy zgłosili łącznie
1141 niepełnoetatowych ofert zatrudnienia.
Miesięczne koszty administracyjne funkcjonowania
©℗
centrum nie przekraczają 4,5 tys. zł.

W ostatnim czasie Łodź nie ma najlepszej passy.
Młodzi z niej uciekają, szukając miejsc dających
im większe szanse na realizację zawodowych
celów. Z roku na roku miasto się kurczy, pozostając
w daleko w tyle za prężnie rozwijającymi się ośrodkami. Ale to może się wkrótce zmienić. Łódź została
doceniona przez organizację ABSL, która w ubiegłym
roku uznała ją za drugie najlepiej wspierające branżę
usług dla biznesu miasto. Taka pozycja to przede
wszystkim zasługa unikalnych narzędzi sprzyjających
rekrutacji, które zaoferował samorząd oraz budowania marki na lokalnym rynku. Głównym atutem Łodzi
pozostaje program „Młodzi w Łodzi”, który przez
kampanie i wydarzenia promocyjne ma ułatwiać
pracodawcom zaspokajanie potrzeb kadrowych.
Partnerami programu są wiodące łódzkie uczelnie
oraz ponad 280 pracodawców z Łodzi i regionu.
Inwestorzy mogą też liczyć na wsparcie Biura
Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. To ono dba, by projekty podejmowane przez
miasto uwzględniały ich potrzeby. Ponadto strategiczni inwestorzy są obsługiwani przez opiekuna
inwestorów, który udziela im wszelkich potrzebnych informacji, m.in. o dostępności potencjalnej
kadry, dostępnych nieruchomościach, magazynach
i powierzchni biurowych, także w rewitalizowanych
kamienicach. Biuro pomaga przedsiębiorcom przy
tworzeniu listy potrzebnych pozwoleń, procedur ich
uzyskania, ustalaniu terminów pomocy publicznej.
Wymiernym efektem tych działań są deklarowane
nowe miejsca pracy. W 2018 r. inwestorzy zapowiedzieli stworzenie ok. 7 tys. nowych stanowisk. ©℗

Oprac. Patrycja Otto

Oprac. Dariusz Koźlenko
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Kędzierzyn-Koźle
Nie tylko seniorzy w centrum uwagi
Trudno się dziwić, że miasto szczególnie dużo uwagi
w ostatnich latach poświęca seniorom. Dziś co
czwarty jego mieszkaniec jest w wieku poprodukcyjnym (dla porównania w 2005 r. było to 16 proc.).
Prognozy zaś wskazują, że w 2030 r. kobiety w wieku
60+ i mężczyźni powyżej 65+ stanowić będą aż
30 proc. populacji. Dlatego podejmuje się tu działania na rzecz tej grupy. Licznych inicjatyw nie sposób
wymienić: od kilku lat działa Rada Seniorów, funkcjonuje karta zniżkowa „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla
Seniora”, działa pięć domów dziennego pobytu, jest
aż 47 tzw. mieszkań chronionych. Ostatnio w ramach
dofinansowywanego z unijnych funduszy projektu
„Nie-Sami-Dzielni” utworzono m.in. Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym. Do
ciekawszych inicjatyw należy też projekt „Aktywny
senior polsko-czeskiego pogranicza”, który ma
kreować otwartość osób starszych na nowe znajomości i angażować ich w życie lokalnej społeczności.
Na początku tego roku przyjęło strategię rozwoju
polityki senioralnej, w której nakreślono cele na lata
2019‒2023.
Miasto wyróżnia się też tym, że na inwestycje
poświęca z budżetu znaczne środki – więcej niż co
czwartą złotówkę. Kończy właśnie kilka znaczących
przedsięwzięć – m.in. budowę kompleksu basenów,
targowiska, kozielskiego rynku oraz hospicjum (we
współpracy z Caritasem). Poprawianie warunków życia jest jednak tylko jednym z pomysłów na
zahamowanie odpływu młodych ludzi. Inną ciekawą
inicjatywą było utworzenie wydziałów Politechniki
Opolskiej. Urząd miasta stara się też kreować dobry
klimat dla inwestujących przedsiębiorców. Niedawno
wraz z Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym uruchomiono Centrum Obsługi Inwestora,
w którym przedsiębiorcy otrzymują nie tylko informacje, lecz także wsparcie w wypełnianiu procedur
©℗
i kompletowaniu kadry.
Oprac. Joanna Pieńczykowska
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Świdnica

Legionowo

Poprawić warunki na miejscu
i powstrzymać emigrację

Miasto, które wygrywa
na współpracy

Bogata historia, ciekawe zabytki to na pewno atuty
Świdnicy. Władze zdają sobie jednak sprawę, że mieszkańcy potrzebują dużo więcej. Dlatego priorytetem jest
poprawa jakości powietrza. Dzięki programowi „Kawka”
w ciągu czterech lat do sieci ciepłowniczej zostało
podłączonych 88 budynków (554 lokale), zlikwidowano też 762 źródła ciepła na paliwo stałe. Ponadto
miasto inwestuje w ekologiczne autobusy (ostatnio – elektryczne), rozbudowę ścieżek rowerowych,
termomodernizację obiektów publicznych, rewitalizację
terenów zielonych. Efekt? Udało się ograniczyć emisję
pyłów – pomiary to potwierdzają!
Problemem jest depopulacja. Jednak miasto nie czeka
z założonymi rękami i podejmuje – jak się okazuje –
skuteczne działania, by niwelować negatywne zjawisko
ucieczki do dużych aglomeracji. Między innymi od kilku
już lat wspólnie ze starostwem powiatowym, urzędem
pracy, szkołami oraz przedsiębiorcami prowadzi innowacyjny program „Zostańcie z nami”. Stara się pokazać
młodzieży, że można w Świdnicy zdobyć dobre wykształcenie, a później znaleźć atrakcyjne, stabilne i dobrze
płatne miejsca pracy. Organizowane są staże i praktyki,
doposażane szkolne pracownie. Tylko w 2018 r. zorganizowano 40 wizyt w firmach dla ponad 500 uczniów,
ponad 60 godzin zajęć z doradcą zawodowym i ekonomistami, utworzono pięć klas patronackich, a ponad
sto dzieciaków uczyło się programowania – z myślą
o zatrudnieniu w jednej z innowacyjnych firm regionu.
Nie zapomina się również o starszych. Świdnicka
Karta Seniora uprawnia do rabatów i ulg przy zakupie
towarów i usług, zapewnia wstęp na niektóre imprezy.
W zeszłym roku w ramach Regionalnej Koalicji na
Rzecz Zdrowego Starzenia się realizowany był projekt
„Edukacja do starości” – wcielający w życie ideę łączenia pokoleń. Świdniccy seniorzy spotykali się z dziećmi
w przedszkolach i szkołach podstawowych i prowadzili
©℗
z nimi zajęcia.

Obchodzące w tym roku setną rocznicę nadania
nazwy Legionowo prowadzi bardzo otwartą politykę informacyjną i mocno promuje się jako miasto
rozwijające się zgodnie z wolą mieszkańców
i słuchające ich głosów. Aby nie być gołosłownym,
prezydent miasta uruchomił na stronie urzędu
skrzynkę kontaktową i zachęca do bezpośredniego
zadawania mu pytań. Inwestycje konsultowane są
podczas społecznych debat na temat przyszłości
miasta – tak było m.in. w przypadku większych
przedsięwzięć ostatnich lat, takich jak budynki
Urzędu Miasta, Arena Legionowo czy Centrum
Komunikacyjne. Ta ostatnia, spektakularna
inwestycja powstała w odpowiedzi na postulaty
mieszkańców. W jej ramach utworzono przy stacji
kolejowej główne centrum przesiadkowe podwarszawskiej miejscowości, integrujące różne formy
transportu zbiorowego aglomeracji warszawskiej
– kolejowy, autobusowy oraz pośrednio lotniczy.
Wybudowano m.in. dworzec kolejowy wraz z infrastrukturą – garażem wielopoziomowym, peronami
dla autobusów, parkingiem oraz drogą dojazdową
do centrum.
Również dofinansowywane przez gminę nowe
ambulatorium chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej to reakcja na zgłaszaną przez
mieszkańców potrzebę pomocy medycznej
w okresie, kiedy przychodnie już nie pracują.
Szczególnie dużo uwagi poświęca się kwestiom
ekologii: jakości powietrza, a ostatnio – gospodarce
obiegu zamkniętego. W mieście od kilku lat działa
program pomiaru jakości powietrza, straż miejska
prowadzi kontrole pieców i badania budynków
mieszkalnych kamerą termowizyjną. W 2015 r.
uchwalono program wymiany kopciuchów,
a wszystkie gminne obiekty oświatowe i większość
pozostałych poddano termomodernizacji.
©℗
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Zwycięzcy Rankingu Perły Samorządu 2019 r.
1

1

Miasta
powyżej 100 tys.
mieszkańców

2

WYRÓŻNIENI
W KATEGORIACH:

3

3

2

prezydent od 11.03.2019 r.
Wcześniej od 1998 r.
do 14.01.2019 r.
prezydentem był
Paweł Adamowicz

LICZBA
MIESZKAŃCÓW

Miasta
do 100 tys.
mieszkańców

2

Aleksandra
Dulkiewicz

WŁODARZ

1

1

Gminy
miejsko-wiejskie

2
3

2
3

Gdańsk
Wo j. p o m o r s k i e

464 829

1

Silni
różnorodnością
i integracją

TYM SIĘ
WYRÓŻNIAJĄ

Gminy
wiejskie

Iława

Wo j. k u j a w s k o - p o m o r s k i e

2

Wo j. m a r m i ń s k o - m a z u r s k i e

Płużnica

Jacek Jaśkowiak

prezydent od 2014 r.

537 643

Marcin Skonieczka
wójt od 2010 r.

1

Europejskie
serce
Wielkopolski
w 3D

Wo j. m a z o w i e c k i e

4812

Wo j. w i e l k o p o l s k i e

3

Forum
edukacyjne
łączy pokolenia

Poznań

Legionowo

1
Igor Bandrowicz
burmistr   01 .

Aleksandrów Łódzki

9175
Moc energii
– ze słońca
i od mieszkańców

Łódź

Wo j. ł ó d z k i e

2

Prusice

Jacek Lipiński
burmistrz od 2002 r.

31 253

Wo j. d o l n o ś l ą s k i e

2

3

Rośniemy w siłę
i w nowych
obywateli

Świdnica

Strawczyn
Wo j. ś w i ę t o k r z y s k i e

1
Kędzierzyn-Koźle
Wo j. o p o l s k i e

3
Beata Moskal-Słaniewska
prezydent od 2014 r.

Sabina Nowosielska
prezydent od 2014 r.

57 416

56 478

Każdy jest ważny,
ale wyedukowana
młodzież
najważniejsza

Miasto
możliwości
z sercem
do seniorów

Wacław Ligęza
burmistr   00  wcześnie
by  ójtem   00  Bobowa

Bobowa
Wo j. m a ł o p o l s k i e

ma prawa miejskie)

9858
Inwestując w przyszłość,
nie zapominamy
o przeszłości
RM
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Liderzy dobrych praktyk
Wyróżnieni za ciekawe, oryginalne pomysły i inicjatywy
KATEGORIA:

Środowisko i gospodarka odpadami

Gdynia

Iława

Bydgoszcz

Za inteligentną gospodarkę
odpadami, działania prowadzące do ich ograniczania
i selektywnej zbiórki oraz
podążanie za nowatorskimi
trendami

Za działania prośrodowiskowe, wspierające
zakładanie ogrodów
deszczowych na
terenie miasta

Za gospodarkę odpadami
– uszczelnienie systemu odbierania
odpadów z wysp i brzegów jeziora
oraz pionierski pomysł odbierania
od mieszkańców zużytych olejów
jadalnych

Za działania prośrodowiskowe
– skalę projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych
na terenie miasta Bydgoszczy”

W 2018 r. na terenie Hali
Targowej „Bloki” zamontowane zostały wyposażone
w system ważenia nowoczesne podziemne pojemniki do
gromadzenia segregowanych
odpadów komunalnych.

Gdynia dotuje takie
inicjatywy. Inspiracją
do tego rodzaju aktywności
było wspólne z mieszkańcami zakładanie pierwszego gdyńskiego ogrodu
deszczowego. Miało to
zwrócić uwagę na aspekt
małej retencji w miastach
oraz zachęcić do zagospodarowywania deszczówki
na własnych nieruchomościach.

Iława posiada kompleksowy
system pozbywania się odpadów
z akwenów wodnych. Śmieci
z jeziora Jeziorak odbiera statek
śmieciarka, by uszczelnić system
zbudowano dwa nowe pomosty.
Zmodernizowano sposób
odpompowywania ścieków
płynnych z jachtów oraz podjęto
oczyszczanie niedostępnych
brzegów rzeki Iławki z kajaków.

Objęte nim zostało całe miasto.
Przewidziano zbudowanie ok. 19 km
kanałów deszczowych, 71 zbiorników
retencyjnych, 28 oczyszczalni
wód opadowych i roztopowych
oraz wylotów do odbiorników.
Projekt przewiduje ponadto budowę
urządzeń umożliwiających oczyszczenie i zagospodarowanie wody
deszczowej na terenach zielonych
oraz przebudowę kanałów deszczowych. To obecnie jedyny projekt
w Polsce, który analizuje i rozwiązuje
problemy funkcjonowania systemu
kanalizacji deszczowej w skali
całego dużego miasta.

Ciechanów

Krzysztof
Harmaciński
wójt od 1998 r.

12 741
Porządek
pod żaglami
– odpady
ujarzmione

Gmina uruchomiła też
pilotażowy program indywidualnej segregacji odpadów.
Kilogramy selektywnie
oddanych przez mieszkańców
śmieci przeliczane są na
punkty, a te na atrakcyjne
nagrody rzeczowe.

KATEGORIA:

Polityka senioralna

Łódź
Roman
Smogorzewski

Za inicjatywę zbiórki bezpośrednio
z gospodarstw domowych
zużytych olejów jadalnych,
co odciąży pracę oczyszczalni.

Gdańsk

Poznań

Za aktywizację seniorów, czyli utworzenie pierwszego w Polsce
Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów

Za ciekawą inicjatywę mieszkaniową,
a także dodatkowo program
„Poznań Viva Senior”

Centrum prowadzone jest przez Gdański Urząd Pracy. Projekt ma na
celu aktywizację zawodową, społeczną oraz kulturalną seniorów.
Seniorzy są wspierani w powrocie na rynek pracy.
Dojrzali gdańszczanie mogą liczyć nie tylko na sprawdzone oferty
od pracodawców, lecz także na profesjonalne doradztwo i szkolenia,
a również atrakcyjne bonusy i darmową komunikację miejską.
Udział w pilotażu może wziąć każdy gdańszczanin,
który ukończył 60 lat, ma już prawo do emerytury lub renty
i chciałby podjąć zatrudnienie oraz wziąć udział w szkoleniu.

Minigranty na dostosowanie
mieszkania seniora
do potrzeb osoby starszej
Mobilny pedicure dla seniorów

Rzeszów

Gdańsk

Gdynia

Płużnica

Za naukę dzieci
i młodzieży języka
chińskiego

Za eksperyment pedagogiczny
„Model edukacji włączającej
dla uczniów z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu”

Za kompleksowo
opracowany projekt
Fonolandia

Za Płużnickie
Forum
Edukacyjne

Miasto ﬁnansuje
naukę tego języka
w 19 przedszkolach
oraz w liceach

Jego celem jest stworzenie
optymalnych warunków dla
kształcenia dzieci z autyzmem.
Dzieci we wspólną edukację
są włączane na tyle,
na ile jest to dla danego
dziecka możliwe, czasem
np. na 15 minut lekcji.
Przedsięwzięcie prowadzone
jest wspólnie z Instytutem
Wspomagania Rozwoju
Dziecka i pod opieką naukową
Instytutu Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest to nauka odpowiedzialnego
i bezpiecznego korzystania z mediów
cyfrowych i urządzeń mobilnych
oraz działania na rzecz proﬁlaktyki
uzależnień od urządzeń cyfrowych.
Projekt skierowany jest do dzieci
w wieku 5–6 lat oraz uczniów
pierwszej, drugiej i trzeciej klasy
szkoły podstawowej. Korzystać
mogą z niego nauczyciele,
psycholodzy, pedagodzy, rodzice
czy osoby pracujące z dziećmi
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

To inicjatywa szczególnie
warta uwagi, bo prowadzona
przez gminę wiejską.
Poza wsparciem działań
edukacyjnych, forum jako
wydarzenie dla mieszkańców
w każdym wieku uczy
postawy obywatelskiej,
włączania społeczności
w sprawy publiczne.

Za wypracowanie
pierwszego w Polsce modelu
domu wielopokoleniowego

prezydent od 2002 r.

52 379
Jak dobrze żyć
z sąsiadem
i wygrywać
na współpracy

Ideą jest tworzenie więzi
między ludźmi, także poza
rodziną. Mieszkańcy mają być
zróżnicowani społecznie. Będą
wśród nich seniorzy, rodziny
z dziećmi, osoby młode, a także
osoby z niepełnosprawnością.
Znajdzie się w nim klub sąsiedzki
oraz ogólnodostępna przestrzeń
do spotkań, gry w karty, bingo
czy zajęć gimnastycznych.
Seniorzy mogą uczyć dzieci
majsterkowania, a młodzież
seniorów obsługi komputera.

Hanna Zdanowska

prezydent od 2010 r.

687 702
Rewitalizacyjny
boom – Centrum
uszyte na nowo

3

KATEGORIA:

wójt od 1994 r.

10 827

KATEGORIA:

Książka dla seniora

Oświata

Tadeusz Kazimierz
Tkaczyk

Okno
na przedsiębiorczość
i czyste powietrze

Miejska wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego

Gospodarka

Ostrów Wielkopolski

Poznań

Gdynia

Za Ostrowski Rynek Energetyczny, z ważnym
elementem – systemem ekologicznej
elektromobilności

Za model 3D miasta, zintegrowany
z bazą Systemu Informacji
Przestrzennej

Za inicjatywę wspierania
ﬁrm rodzinnych

Energetyka to silnie zarysowana specjalizacja traktowana
w mieście jako magnes zarówno dla inwestorów lokalnych,
jak i tych spoza gminy. Obok popularnych w wielu gminach,
farm fotowoltaicznych czy wiatrakowych, Ostrów skupia
się też na biomasie drzewnej i buduje własną sieć
ekologicznej energii. Już obecnie cena własnego prądu
do ładowania autobusów jest znacznie niższa niż jej zakup
na warunkach rynkowych.

Celem jest zapewnienie poznaniakom,
inwestorom oraz urzędnikom łatwego
dostępu do danych przestrzennych
i związanych z nimi usług. Także
za działania wspólne z branżą IT
na rzecz rozwoju innowacyjnej
gospodarki oraz promocji
gospodarczej miasta.

Jest to spójny program, a nie działania
ad-hoc. W jego ramach prowadzone
są m.in. doradztwo, szkolenia
w zakresie procesu sukcesji, miasto
włącza się też w promocję marek
z rodzinnych ﬁrm. Jest też plan
powołania centrum kompetencji.
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Gminy miejsko-wiejskie
1

Aleksandrów Łódzki

2

3

Prusice

Bobowa

Dla każdego coś dobrego

Aktywni są nie tylko biegacze

Historia i inwestycje w przyszłość

Osada miejska powstała w 1816 r. nazwana została na
cześć panującego wtedy cara Rosji i króla Polski Aleksandra I. Już cztery lata później Rajmund Rembieliński,
właściciel ziemski i poseł na Sejm, nazwał Aleksandrów Łódzki „jednym z lepszych w Polsce miasteczek”.
I od tej pory niewiele pod tym względem się zmieniło. Najlepszym dowodem jest to, że chętnych do
zamieszkania w gminie nie brakuje – co roku melduje
się w niej coraz więcej osób. Tylko w ubiegłym przybyło jej 428 nowych mieszkańców. Nie licząc tych,
którzy mieszkają bez zameldowania.
Skąd bierze się atrakcyjność Aleksandrowa? Może
stąd, że gmina stawia na innowacyjne rozwiązania,
ekologię, rozwój sportu. Jednym zdaniem: każdy
znajdzie tu coś dla siebie – od dziecka, przez przedsiębiorców, po emerytów. By zapewnić im warunki
do rozwoju, władze Aleksandrowa Łódzkiego chętnie
sięgają po unijne i rządowe wsparcie. Dzięki projektowi UE „Reading is fun” szkoła podstawowa
z Bełdowa wzięła udział w wymianie uczniów ze szkołami z Rumunii, Bułgarii i Łotwy. A dzięki rządowemu
programowi „Aktywna tablica” szkoły podstawowe
zostały wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.
By zaktywizować gminę i przedsiębiorców, powołano
Aleksandrowską Radę Biznesu, a by pomóc aktywnie
żyć seniorom – Aleksandrowską Radę Seniorów, która
walczy z negatywnymi stereotypami na temat osób
starszych. Dzięki współpracy z radą gmina nie tylko
realizuje profilaktykę prozdrowotną, ale zrozumiała,
że seniorzy chcą czynnie brać udział w wydarzeniach
kulturalno-rozrywkowych. Stąd warsztaty szydełko©℗
wania czy decoupage.

Z okazji „Dni Prusic”, które są obchodzone
23 i 24 czerwca, w mieście odbywają się m.in. Bieg
Trzech Wież, Rodzinny Piknik Rowerowy oraz Bieg
Grubasów. Część z nich na rynku, który w 1982 roku
zagrał w znanej komedii „Wyjście awaryjne”. Ale to nie
z powodu filmowej kariery Prusic warto tu zamieszkać.
Władze gminy przekonują, że atutem gminy jest
dogodna sieć komunikacyjna, czego przykładem
jest nowo wybudowana droga ekspresowa
S5 – dzięki niej trasę do Wrocławia można pokonać
w 15 minut. Nie do przecenienia są też walory turystyczne, a nowoczesne obiekty jak Prusicki Obiekt
Multifunkcyjny, Prusickie Centrum Fitness, nowoczesna Multiteka czy zmodernizowane świetlice wiejskie
mają pokazać, że władze gminy dążą do zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia.
Z tej właśnie przyczyny pod koniec ubiegłorocznych
wakacji rozpoczął się w gminie nabór wniosków
na dofinansowanie ze środków unijnych instalacji
fotowoltaicznych. Do dziś zgłosiło się ponad 270 chętnych. Mieszkańcy, którzy zakwalifikują się do projektu,
mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 85 proc.
kosztów przy montażu instalacji produkującej energię
z promieni słonecznych, co pozwoli im znacznie ograniczyć rachunki za prąd.
W Prusicach, tak samo jak portfel mieszkańców, ważne
jest również zdrowie. To dlatego w gminie dużo uwagi
poświęca się aktywności fizycznej. W ostatnich latach
powstało tu wiele kilometrów ścieżek rowerowych,
Prusickie Centrum Fitness, Orlik 2012 oraz korty tenisowe. Jednak najbardziej aktywną grupą są biegacze.
Na mapie miłośników biegania Prusice od lat są
©℗
ważnym punktem.

Przez prawie 600 lat, do roku 1934, Bobowa była
miastem. Potem przez 64 lata wsią. Od 10 lat
znów ma prawa miejskie. I jak na miasto przystało, jedną z najważniejszych inwestycji, które
realizuje, jest Strefa Aktywności Gospodarczej.
SAG to 12 hektarów dobrze ze sobą skomunikowanych, atrakcyjnych dla inwestorów terenów,
z pełną infrastrukturą oraz uzbrojeniem, a także
objętych przywilejami Krakowskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Zachętą dla inwestorów są też niskie
podatki i dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych.
Efektem tych działań jest wzrost wpływu z podatków CIT. W 2017 r. wynosiły one 51 868 zł,
a w 2018 r. prawie o jedna piątą więcej – 60 996 zł.
Inwestująca w przyszłość Bobowa nie zapomina
jednak o przeszłości. Co więcej, umiejętnie wiąże
obie sfery. Świadczy o tym choćby nawiązanie
współpracy ze słowacką gminą Stropkov, z którą
łączą ją wspólne historyczne wydarzenia i miejsca,
np. cmentarze z czasów I wojny światowej, a dziś
również wymiana turystyczna i kulturalna.
Nawiązaniem do długiej tradycji Bobowej jest
Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej, na
który co roku zjeżdżają koronczarki z wielu krajów
Europy, i „Bobowska Szkoła Tradycji – Szabasówka”, czyli warsztaty, na których młodzież uczy się
gry na instrumentach ludowych.
Jedną z najnowszych inicjatyw gminy jest demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych, którymi
pokryte są dachy i elewacje budynków
mieszkalnych oraz gospodarczych. To działanie wpisuje się w wiele innych mających na celu
©℗
ochronę środowiska.

Oprac. Dariusz Koźlenko
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Partner

prezentacja

DYNAMICZNY ROZWÓJ
TO PODSTAWA

KRAINA 75 JEZIOR Z DOBRYM
KLIMATEM DLA INWESTORÓW
Gmina Iława zaprasza wszystkich,
którzy chcieliby w niej zamieszkać
i zainwestować. U nas możesz zrobić
dobry biznes i świetnie wypocząć.

W 2019 roku Legionowo obchodzi
100. lat nadania nazwy, lecz jest to
nadal jedno z najmłodszych i najszybciej rozwijających się miast województwa mazowieckiego.
Znajduje się zaledwie 20 km od Warszawy,
leży na szlakach komunikacyjnych łączących
Warszawę z Gdańskiem (linia kolejowa) i Pojezierzem Mazurskim (droga krajowa nr 61).
Tylko 7 km dzieli miasto od Jeziora Zegrzyńskiego – tradycyjnego miejsca wypoczynku
mieszkańców Warszawy i okolic.
W ciągu ostatnich lat bardzo poprawiła się
jakość życia mieszkańców, głównie dzięki
wysokim nakładom na inwestycje. Nowoczesna infrastruktura komunalna, rozbudowane placówki oświatowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, a także sieć sprawnie
funkcjonujących usług w wielu różnych
dziedzinach są odzwierciedleniem przemian, jakie zaszły w Legionowie. Symbolem
tego procesu jest Centrum Komunikacyjne
– wielofunkcyjny dworzec z nowoczesną,
multimedialną dwupoziomową Poczytalnią,
dwoma parkingami na ponad 1000 aut i ul.
Szwajcarską – które zastąpiło straszące podróżnych stare baraki dworca. Miasto inwestuje w nowoczesną i wygodną infrastrukturę, nowe parkingi, ścieżki rowerowe, tereny
rekreacji dla mieszkańców, takie jak Park

Zdrowia z tężnią solankową, plac wodny przy
ul. Królowej Jadwigi czy siłownie plenerowe,
place zabaw. W tym roku rozpoczyna się budowa kolejnego budynku mieszkalnego ze
żłobkiem na parterze, planowana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 i budowa hali
sportowej przy Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 2. Od wielu lat samorząd podejmuje
działania w zakresie ochrony przyrody, poprawy jakości powietrza i proponuje pomoc
oraz dotacje dla mieszkańców. Zachęca do
aktywności ﬁzycznej oraz zdrowego trybu
życia. W 2018 roku została oddana do użytku
druga miejska pływalnia – przy Szkole Podstawowej nr 8 na osiedlu Piaski. Wszystkie
te inwestycje są symbolem zmieniającego
się Legionowa.
W trosce o wygodę mieszkańców stale poprawia się ofertę komunikacyjną miasta.
Do Warszawy, oprócz autobusów 723, 731,
736 oraz linii nocnej N63, dojeżdżają także
pociągi Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej
Kolei Miejskiej (linie S3 i S9). Od 2009 roku
miasto opłaca udział we Wspólnym Bilecie,
który pozwala na jednym bilecie podróżować
koleją i komunikacją organizowaną przez
ZTM. Od maja 2015 roku dzięki Karcie Legionowianina bilety okresowe dla mieszkańców Legionowa opłacających tu podatki
są tańsze. Miasto ﬁnansuje trzy całkowicie
bezpłatne dla mieszkańców linie autobusowe DKM Legionowo: D1, D2 i D3.
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Gmina Iława jest położona w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,
na Pojezierzu Iławskim, nad południowym
krańcem Jezioraka – najdłuższego jeziora
w Polsce. Niewątpliwym atutem naszej „małej ojczyzny” jest piękna i wyjątkowa przyroda. Znajdują się tutaj cztery rezerwaty przyrody. Ulubionym widokiem turystów, którzy
spędzają wakacje w okolicach Siemian, jest
niewiarygodnie piękny Rezerwat „Jasne”.
W rezerwacie „Czerwica” na ponad 11 ha króluje kormoran, występuje także orzeł bielik.
Rezerwat „Rzeki Drwęcy”, został utworzony
przede wszystkim dla ochrony środowiska
pstrąga, łososia, troci i certy. Wpisany do
konwencji ramsarskiej rezerwat „Jezioro Karaś” utworzono w celu zachowania miejsca
lęgowego ptactwa wodnego i błotnego. Żyje
tu 156 gatunków ptaków.
Przez ostatnie 25 lat gmina Iława zadbała o środowisko naturalne. Kompleksowo
rozwiązano problem gospodarki wodno-ściekowej. Do końca 2014 r. 78 proc. gospodarstw domowych podłączono do gminnej sieci kanalizacyjnej. Gmina realizuje
nowatorskie projekty proekologiczne dla
rozwoju turystyki (ekologiczna miniprzystań żeglarska w Siemianach oraz system
odbioru nieczystości stałych i płynnych
z brzegów i wysp Jezioraka z wykorzystaniem statku-śmieciarki. Warto dodać, że
miejscowość Siemiany, gdzie znajdują się
tereny inwestycyjne, ma walory uzdrowiskowe.
Życie toczy się tutaj pozornie tak samo, jak
gdzie indziej, ale ten, kto mieszka w naszej
gminie albo do niej zawita, wie, że jest
to miejsce szczególne, w którym nie sposób się nie zakochać. U nas można zwolnić
tempo, poddać się urokom malowniczych
krajobrazów, podziwiać wspaniałą przyrodę – jeziora, przepastne lasy, zwierzynę. Oprócz zróżnicowanej bazy noclego-

wej i kuchni regionalnej można korzystać
z licznych atrakcji, wypożyczyć sprzęt turystyczny, wyczarterować jacht.
Nie rozczarują się naszą gminą żeglarze
i kajakarze, amatorzy pieszych i rowerowych wycieczek, konnych przejażdżek,
wędkarze i grzybiarze, a także miłośnicy szant, piosenki poetyckiej i kabaretu,
pasjonaci historii. Turystów z pewnością
zachwyci bogata oferta imprez kulturalnych, a w szczególności najważniejsza
z nich – Nad Jeziorakiem Festiwal.
Do atutów gminy należą wybitne też korzystne połączenia komunikacyjne. To
świetne miejsce do lokowania inwestycji.
Wdrożono wysokie standardy obsługi, powołując Punkt Obsługi Inwestora. Dominuje u nas podejście menedżerskie, a nie
urzędnicze. Każdy inwestor może liczyć na
indywidualną opiekę pracownika Urzędu
Gminy w elastycznych godzinach pracy.
Stawiamy przy tym na szybkość działania
i kompleksowość obsługi, łącznie z przyspieszeniem procedur uzyskania decyzji administracyjnych.
Jako jedna z nielicznych w województwie
warmińsko-mazurskim gmina posiada
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego swojego obszaru oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidującego rozwój na najbliższe 50 lat. Zapisy
planu są bardzo elastyczne, dzięki czemu
dają szerokie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych, w zależności
od potrzeb inwestora. Obecnie posiadamy
kilkaset hektarów gruntów inwestycyjnych
oraz ponad 6 tys. działek z przeznaczeniem
pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. W perspektywie najbliższych dwóch lat powstaną nowe, bardzo
atrakcyjne tereny mieszkaniowo-usługowe w sąsiedztwie miasta Iławy pomiędzy
jeziorami Jeziorak i Łabędź.
Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą gmina Iława oferuje
zwolnienia z podatku od nieruchomości
na okres od 1 roku do 10 lat.
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Gminy wiejskie
1

2

Iława
Ekologia, turystyka i inwestycje
Malowniczo położona wśród 75 jezior gmina Iława
stara się wykorzystywać swoje naturalne przyrodnicze
atuty, łącząc przy tym rozwój turystyki z inwestycjami
i dbaniem o ekologię.
Turystów stara się przyciągać czystymi terenami,
dlatego wciąż wprowadza prośrodowiskowe
– innowacyjne w skali kraju – działania. Już od kilku
lat po jeziorach pływa statek, który zbiera śmieci
z wysp i brzegów. Ostatnio zmodernizowano system
odpompowywania ścieków bezpośrednio z jachtów,
zakupiono też łódź motorową dla OSP w Siemianach
i odpowiedni sprzęt w celu wczesnego rozpoznania
zagrożeń i likwidowania katastrof ekologicznych na
jeziorze Jeziorak. Uzupełnieniem tych działań jest
wprowadzenie wiosennego oczyszczania plaż i kąpielisk przez płetwonurków. Ponadto, by odciążyć pracę
oczyszczalni ścieków, ma wkrótce ruszyć zbiórka
olejów jadalnych wprost z domów.
Iława konsekwentnie kreuje też wizerunek miejsca
przyjaznego inwestorom. Kusi ich ulgami w podatkach od nieruchomości i doskonale przygotowanymi
terenami pod nowe przedsięwzięcia (gmina
ma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru,
a także plany zagospodarowania przestrzennego
dla terenów inwestycyjnych, które w większości uzbroiła m.in. w kanalizację i wodociągi). Inny
skuteczny pomysł na przyciągnięcie inwestorów
polega na przydzielenie każdemu z nich indywidualnego opiekuna. To on asystuje przedsiębiorcom we
wszystkich niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych, stając się łącznikiem z urzędnikami.
W 2018 r. m.in. pomogli oni ośmiu firmom znaleźć
©℗
dogodną lokalizację.
Oprac. Joanna Pieńczykowska

Nowatorskie programy edukacyjne
z myślą o rynku pracy

Gmina od lat stawia na przedsiębiorczość. Cel opracowanej przed siedmioma latami strategii rozwoju jest
jasny – rozwinięta i konkurencyjna gospodarka lokalna.
Dziś tworzy ją ponad 180 mikroprzedsiębiorstw i kilka
średniej wielkości firm. Gmina ma jednak apetyt na
więcej, tworzy więc zachęty mające przyciągnąć inwestorów. Wśród najważniejszych są uzbrojone tereny
pod nazwą Płużnicki Park Inwestycyjny, uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także udzielanie zgód na odrolnienie terenów
pod inwestycje. Przedsiębiorstwa mogą też liczyć
na zwolnienie z podatku od nieruchomości na siedem
lat od momentu zakupu gruntu pod inwestycję,
nie więcej jednak niż pięć lat od momentu oddania
budynku do użytkowania. Tylko w ubiegłym roku
przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż gruntów.
Przedsiębiorcy zadeklarowali, że zainwestują minimum
15 mln zł i utworzą co najmniej 47 nowych miejsc
pracy w ciągu dwóch lat.
Gmina podejmuje wiele działań w obszarze gospodarowania odpadami. Ich celem jest promowanie
właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko
– z naciskiem na segregację odpadów. Przykładem
jest konkurs „Papier za drzewko”, w którym sołectwa za każde 10 kg zebranych prawidłowo odpadów
otrzymały sadzonkę drzewa. Płużnica zabiega też
o stały wzrost jakości życia. Temu służy rozwój gminnych punktów opieki dziennej dla dzieci do lat trzech,
dzięki którym rodzice mogli wrócić na rynek pracy,
czy uruchomienie programu „Nowy start – Wracamy
na rynek pracy”. Od 2013 r. władze sukcesywnie też
inwestują w infrastrukturę turystyczną. Wybudowane
zostały pomosty, plaże i ścieżki pieszo-rowerowe. ©℗

Liczne walory przyrodnicze, jak choćby największy
kompleks leśny na obszarze Gór Świętokrzyskich,
przy jednoczesnym bliskim dostępie do Kielc oddalonych o 20 km sprawiają, że gmina jest idealnym
miejscem do życia. Z drugiej jednak strony walczy
z niskim poziomem dochodów mieszkańców oraz
małą liczbą podmiotów gospodarczych działających w regionie. Podejmuje jednak inicjatywy, które
mają uczynić z niej również miejsce atrakcyjne dla
inwestorów. Jedną z nich są wprowadzane zachęty
podatkowe, m.in. zwolnienie z podatku
od nieruchomości, obniżenie stawek w podatku
od środków transportowych czy rozłożenie zaległości
podatkowych. W latach 2016–2018 gmina udzieliła
inwestorom preferencji na blisko 4,5 mln zł. Dla firm
ważny jest również lokalny rynek pracy, a dokładnie
dostęp do pracownika. Dlatego Strawczyn podejmuje liczne inicjatywy w obszarze edukacji. Na uwagę
zasługuje realizowany od listopada ubiegłego roku
projekt „Kompetentny nauczyciel – kompetentny
uczeń”. Jego celem jest rozwój umiejętności matematycznych, przyrodniczych i językowych 101 uczniów
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma on też pomóc ośmiu nauczycielom
w wypracowaniu metod nauczania sprzyjających
nabywaniu przez uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Gmina zaangażowała się też
w program ERASMUS+ „Z językami obcymi w świat
nauki”. Ma on zainteresować uczniów naukami
ścisłymi – technologią, matematyką i inżynierią
– poprzez stosowanie innowacyjnych form i metod
nauczania przy równoczesnym rozwijaniu kompe©℗
tencji językowych.

Oprac. Patrycja Otto

Oprac. Patrycja Otto

STAWIAMY NA NOWOCZESNĄ
GOSPODARKĘ OPARTĄ
NA WIEDZY Z POSZANOWANIEM
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
lic europejskich, z dogodnymi połączeniami
lotniczymi, bliskością autostrady A4 oraz
inwestycją w port rzeczny w Kłodnicy dający jeszcze lepsze możliwości wykorzystania żeglugi śródlądowej w logistyce. Mamy
w zasięgu rozwojowe rynki zbytu, gdyż Kędzierzyn-Koźle buduje pomost pomiędzy
dwiema aglomeracjami: Górnego i Dolnego
Śląska, a także stwarza możliwości naszym
sąsiadom z zagranicy.

Kędzierzyn-Koźle:
chemia lokomotywą rozwoju
Kędzierzyn-Koźle jest jednym z polskich
centrów branży chemicznej. Tu właśnie
już w czasach okołowojennych budowały
się znane dziś na całym świecie zakłady. Zlokalizowane tutaj ﬁrmy, stojąc na mocnych
fundamentach wieloletnich doświadczeń,
sięgają po wiedzę i efektywną współpracę
z posiadającym ogromne doświadczenie Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Nasze miasto to również siła kadr
chemicznych oraz nastawienie na kształcenie przyszłych fachowców.

Inwestycje w zasięgu
Kędzierzyn-Koźle to miasto o silnym zapleczu gospodarczym. Mamy bogatą ofertę
terenów inwestycyjnych w różnych lokalizacjach i o różnych parametrach. Przemysłowi udostępniamy ponad 60 ha tzw. Pola
Południowego, czyli uzbrojonych terenów
pod inwestycje, objętych działaniem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Miasto buduje przyjazny inwestorom klimat, ułatwiając cały proces podejmowania
decyzji inwestycyjnych oraz oferując zwolnienia od podatku od nieruchomości. Atutem, obok samych dobrze przygotowanych
działek, jest dobra lokalizacja Kędzierzyna-Koźla w niewielkiej odległości od wielu sto-

Strawczyn

Przyciągać inwestorów,
zachęcać do powrotu na rynek pracy
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Płużnica

Jesteśmy na fali
Kędzierzyn-Koźle jest ważnym punktem
również na mapie europejskich szlaków
wodnych. Odra daje nam ogromny potencjał gospodarczo–rozwojowy. To właśnie
u nas rzeka łączy się z Kanałem Gliwickim,
współtworząc Odrzańską Drogę Wodną, łączącą nas ze Szczecinem, Europą Zachodnią
i zachodnią częścią Górnego Śląska – portem
Gliwice. Niegdysiejsze marynarskie centrum
miasta i tętniący życiem port przeładunkowy, dziś jest przywracany do życia i pełnienia
swojej funkcji przez inwestora pozyskanego
przez miasto.
Jesteśmy „na trasie” ważnego projektu budowy kanału Dunaj – Odra – Łaba, mającego przebiegać przez trzy państwa – Polskę, Czechy oraz Austrię lub Słowację. Duże
wzmocnienie branży stanowią też działające
w Kędzierzynie-Koźlu stocznie, które są nastawione na projekty innowacyjne i budowę
nowoczesnych środków transportu wodnego
pływających po Europie i Afryce. Przyszłych
marynarzy zaś kształcimy na najwyższym
poziomie, w ramach Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej. Zasilają oni kadry armatorów
w całej Europie.
Ważne w aspekcie rozwoju miasta jest także
skuteczne pozyskiwanie unijnych środków,
w czym Kędzierzyn-Koźle jest liderem. Ich
wykorzystanie niewątpliwie znacząco przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także do zwiększenia atrakcyjności miasta.
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BY MIASTO BYŁO
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE
Rozmowa
z Krzysztofem
Kosińskim,
prezydentem
Ciechanowa

O Ciechanowie jest ostatnio bardzo
głośno. Duże zainteresowanie wzbudził
pionierski system weryfikowania segregacji odpadów. Podobno jesteście w stanie
sprawdzić, czy faktycznie mieszkańcy
segregują tak, jak deklarują?

Nowy system wprowadziliśmy pilotażowo
w wielorodzinnej zabudowie na jednym
z ciechanowskich osiedli. Stanęły inteligentne pojemniki na różne rodzaje odpadów,
ważące to, co się wrzuca. Pojemnik otwiera się za pomocą naklejek z kodami, które
otrzymali mieszkańcy. Każde gospodarstwo
domowe ma swój indywidualnie przypisany
pakiet kodów. Bardzo łatwo więc zweryﬁkować, czy mieszkańcy segregują śmieci, czy
tego nie robią. Jeżeli nie, muszą uiszczać
wyższą opłatę śmieciową, bo ta niższa powinna być przywilejem dla segregujących.
Nam jako miastu zależy na efekcie ekologicznym, na tym, by wszyscy mieszkańcy,
zgodnie z deklaracjami, segregowali odpady.
Wówczas proces odzyskiwania surowców
jest szybszy i tańszy oraz przede wszystkim
przekłada się to na troskę o środowisko.
Ciechanów został wyróżniony w rankingu
Perły Samorządu, ale też np. wieża ciśnień
z parkiem nauki została Top Inwestycją
Komunalną. Na czym polega wyjątkowość
tego projektu?

Zrewitalizowaliśmy niszczejącą wieżę ciśnień, od lat nieużytkowaną, a ze względu na swój matematyczny kształt i torus
na szczycie niezwykle charakterystyczną.
To jeden z najbardziej wyróżniających się
punktów miasta. Konstrukcję, dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, od-

nowiliśmy i podświetliliśmy, a ponadto ze
środków własnych wybudowaliśmy budynek z przeznaczeniem na park nauki. Niebawem będziemy go aranżować, wyposażać
w eksponaty i uruchamiać. Będzie to miejsce interaktywnej edukacji poprzez zabawę.
Chcemy wyjść z ofertą dla dzieci i młodzieży,
stworzyć miejsce interesujące dla mieszkańców i turystów.
Czy to sztandarowa ciechanowska inwestycja w ostatnich latach?

Tylko jedna z kilku najważniejszych. Bo sam
ubiegły rok był rekordowy pod względem
liczby inwestycji. Przeznaczyliśmy na nie
64 mln zł. Posiłkowaliśmy się w ogromnej
mierze środkami z zewnątrz. Wizytówką
miasta stało się otoczenie dworca kolejowego, które jeszcze kilka lat temu straszyło. Teraz mamy tam ładną uporządkowaną
przestrzeń, park&ride, skwer z fontanną
oraz halę targową w miejsce bazaru, który był w opłakanym stanie. Zbliżamy się ku
końcowi z budową obwodnicy wschodniej
Ciechanowa. Zrealizowaliśmy wiele innych
inwestycji drogowych, m.in. zmodernizowaliśmy klimatyczną brukowaną ul. Sienkiewicza, ulice w dzielnicy przemysłowej,
stworzyliśmy około 20 km ścieżek rowerowych. Inwestujemy w obiekty sportowe, właśnie wystartowaliśmy z budową kolejnego
ogólnodostępnego kompleksu sportowego
w naszym mieście.
Ciechanów to pierwsze miasto w Polsce
z gotowym raportem o stanie miasta…

Najprawdopodobniej tak. Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym nałożyły na
jednostki samorządowe obowiązek sporządzania takiego raportu raz w roku. Niektóre
miasta robiły takie podsumowania, ale nie
w świetle zmian w ustawie, o których wspomniałem. My bardzo poważnie podeszliśmy
do tego tematu, było to żmudne zadanie.
Raport został pod koniec kwietnia rozpatrzony przez Radę Miasta, a ja uzyskałem,
zgodnie z nową procedurą, wotum zaufania.
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Tak tegoroczni laureaci radzili sobie do tej pory
Gdańsk

Poznań

Sprawdziliśmy
wyniki rankingów
Perły Samorządu
w latach 2015–2019.
Oto wnioski*:
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Tegoroczni
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woj. pomorskie
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Płużnica
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woj. kujawsko-pomorskie

RANKING
Z ROKU:

2015

2016

2017

2018

2015

2019

2016

2017

2018

2015

2019

MIEJSCA W RANKINGU
WEDŁUG KATEGORII:

2016

2017

2018

2019

miasto było poza dziesiątką
albo nie brało udziału w rankingu

MIASTA
POWYŻEJ 100 TYS.
MIESZKAŃCÓW

Kędzierzyn-Koźle

MIASTA
DO 100 TYS.
MIESZKAŃCÓW

woj. opolskie

2.

GMINY
MIEJSKO-WIEJSKIE

5.

1.

Świdnica

Legionowo

woj. dolnośląskie

woj. mazowieckie

1.

3.

9.

2.

4.

2.

2019

Budzyń
woj. wielkopolskie

2.

4.

3.
2019

2015

GMINY
WIEJSKIE

2016

2017

2018

2019

2015

miasto było poza dziesiątką
albo nie brało udziału w rankingu

Aleksandrów
Łódzki

2016

2017

2018

2015

2019

2016

2017

2018

2019

miasto było poza dziesiątką
albo nie brało udziału w rankingu

Prusice

Bobowa

woj. dolnośląskie

woj. małopolskie

Iława

Strawczyn

woj. warmińsko-mazurskie

woj. świętokrzyskie

woj. łódzkie

1.
2015

1.
2016

1.
2017

1.
2018

1.
2019

4.
2015

8.
2016

2017

2018

2.
2019

gmina była poza dziesiątką
albo nie brała udziału w rankingu

3.
2015

8.
2016

4.
2017

2018

3.
2019

1.
2015

1.
2016

2.
2017

1.
2018

1.
2019

2.
2015

2.
2016

1.

2.

2017

2018

3.
2019

gmina była poza dziesiątką
albo nie brała udziału w rankingu

* Zestawienie dotyczy ostatnich pięciu lat i uwzględnia wszystkich, którzy w tegorocznej edycji znaleźli się na podium.

Oprac. BŁ
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