
Bieżąca sytuacja i zadania oraz propozycje dróg rozwoju samorządu regionalnego były tematem debaty ekspertów 
podsumowującej 20-lecie tej instytucji w naszym kraju. 

JEREMI JĘDRZEJKOWSKI

O tym, jak samorządy regional-
ne radzą sobie z absorpcją 
środków unijnych, jak realizują 
zadania związane z dostarcza-
niem usług publicznych, takich 
jak transport czy ochrona 
zdrowia, a także o roli samorzą-
du regionalnego w moderniza-
cji instytucjonalnej oraz budo-
wie siły regionów, rozmawiali 
uczestnicy debaty „Polskie re-
giony – 20 lat doświadczeń sa-
morządności”, która była jed-
nym z elementów obchodów 
20-lecia samorządu regionalne-
go w Polsce. Dyskusja odbyła się 
w Warszawie podczas XIV 
Kongresu Obywatelskiego, 
który w tym roku przebiegał 
pod hasłem „Jakie »razem« 
Polaków w XXI wieku wokół 
zasad, celów czy zagrożeń?” 

Prowadząca debatę Hanna 
Wawrowska, autorka i szef 
„Rzeczpospolita Życie Regio-
nów” przypomniała, że 1 stycz-
nia 1999 r. weszła w życie jedna 
z największych reform w Polsce 
– reforma podziału terytorial-
nego. W miejsce 49 województw 
wprowadzono 16 województw, 
307 powiatów i 66 miast na 
prawach powiatu, przy zacho-
waniu liczby i statusu gmin. 

Potrzebne nowe 
myślenie

Polska należy do krajów o 
najwyższym wskaźniku autono-
mii lokalnej na poziomie gmin-
nym. Jednak inaczej jest na po-
ziomie regionalnym, zaznaczył w 
słowie wstępnym do dyskusji 
prof. Paweł Swianiewicz, kierow-
nik katedry Rozwoju i Polityki 
Lokalnej na Wydziale Geografii i 
Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego. – Ale 
musimy pamiętać, że te 20 lat 
temu samorządy regionalne 
były tworzone od zera. I w moim 
przekonaniu wielkim sukcesem 
reformy jest to, że stały się one 

liderem w skali naszej części 
Europy w realizacji europejskiej 
polityki regionalnej – podkreślił.

Mówił także o tym, że reforma 
regionalna nie jest nieodwracal-
na. Przywołał przy tym przykład 
Węgier, które były jego zdaniem 
drugim czempionem decentra-
lizacji w naszej części Europy. 
Jednak po 2011 roku, a zwłasz-
cza po 2013 r. wskaźnik autono-
mii spadł tam do jednego z niż-
szych w regionie. 

– Musimy więc myśleć o tym, 
jak uniknąć recentralizacji. 
Trzeba np. pokazywać, dlacze-
go jest to szkodliwe dla państwa. 
To jest pierwsze wyzwanie – 
powiedział prof. Swianiewicz.

– Drugie dotyczy tego, jak 
wskazać, czym powinny być 
województwa w dobie zmniej-
szających się funduszy struktu-
ralnych, które w dalszej per-
spektywie całkowicie się wy-
czerpią. Bo na początku 
regiony były słabe. Miały małe 
budżety i wąski zakres zadań. 
A zbudowały swoją siłę poli-
tyczną właśnie na funduszach 
unijnych – wskazał ekspert.

– Jak zatem wymyślić regio-
ny na nowo? Pamiętając o tym, 
że ma to być samorząd wielo-
funkcyjny, warto mieć na 
uwadze dwa elementy. Po 
pierwsze potrzebna jest dys-
kusja o sposobie i strukturze 
ich finansowania. Po drugie, 
przewodnią ideą, na której 
zbudujemy samorządy na 
nowo, może być zintegrowany 
transport w skali regionalnej. 
Samorządy mają różne do-
świadczenia, i złe, i dobre, w 
budowaniu kolei regionalnej. 
Ale mówi się o zapaści trans-
portu autobusowego. Zatem 
próba zbudowania zintegro-

wanego transportu publiczne-
go może być osią dla budowy 
przyszłości samorządów re-
gionalnych – podsumował 
prof. Paweł Swianiewicz.

Skuteczne narzędzia 

Po jego wystąpieniu przy-
szedł czas na debatę. O tym, jak 
zmieniała się rola i zadania sa-
morządów regionalnych na 
przestrzeni minionych 20 lat, 
opowiadał Olgierd Geblewicz, 
współgospodarz obchodów, 
marszałek województwa za-
chodniopomorskiego, prezes 
Związku Województw RP. Na-
wiązał też do koncepcji wymy-
ślenia ich na nowo. – Po 
pierwsze, musimy się zastano-
wić, jakie funkcje publiczne 
powinniśmy wzmacniać. Za co 
samorządy regionalne mają 
odpowiadać na poziomie inte-
gratora. I niewątpliwie trans-
port publiczny jest tu jednym z 
kluczowych elementów. Tylko 
musimy mieć do tego narzę-
dzia. Zarówno prawne, jak i fi-
nansowe oraz kontrolne – po-
wiedział Olgierd Geblewicz. 

Podkreślił, że poza przewo-
zami kolejowymi, które są or-
ganizowane przez samorządy, 
rządzi wolny rynek. A przy tym 
w jego ocenie standard trans-
portu drogowego, także w za-
kresie bezpieczeństwa, jest 
bardzo niski. Podał tu przykład 
różnego rodzaju busów.

Marszałek wskazał także na 
potrzebę wyposażenia regio-
nów w narzędzia pozwalające 
na skuteczne zarządzanie w 
zakresie ochrony zdrowia. – 
Dziś mamy taką sytuację, że 
szpitale powiatowe padają, 

wojewódzkie się chwieją i nikt 
za to tak do końca nie odpowia-
da. A pamiętajmy, że na począt-
ku reformy, władze regionalne 
miały istotny wpływ na sytu-
ację dzięki temu, że istniały 
kasy chorych. Więc drugim 
kluczowym elementem jest 
pójście w kierunku wzięcia 
większej odpowiedzialności za 
ochronę zdrowia, bo mam po-
czucie kompletnej dezintegracji 
w tym zakresie – powiedział 
Olgierd Geblewicz. Jako trzeci 
obszar możliwych szerszych 
działań wskazał sprawy związa-
ne z ochroną środowiska.

Czy polityki jest za dużo 

Jak wygląda w praktyce 
współpraca samorządów regio-
nalnych z innymi szczeblami, 
wyjaśnił Tadeusz Truskolaski, 
prezes Unii Metropolii Polskich, 
prezydent Białegostoku. 

– Przez 13 lat bycia prezyden-
tem miałem okazję współpraco-
wać praktycznie z ośmioma 
marszałkami. I tę współpracę 
podzieliłbym na trzy poziomy: 
pewnej obojętności, nieprzyja-
zności i wrogości. Wynika to z 
tego, że samorządy, także gmin-
ne i także w Białymstoku, są 
upolitycznione i to bardzo 
przeszkadza w racjonalnym 
rozdawaniu środków (unijnych 
– red.) – mówił. – Dlatego z mo-
jego punktu widzenia ta współ-
praca jest po prostu bardzo 
trudna – dodał. 

Stwierdził, że wielkim wspar-
ciem w ostatnich latach był pro-
gram „Polska wschodnia, z które-
go samorządy czerpały ogromne 
środki na inwestycje. Bez niego 
rozwój miasta byłby dużo mniej-

szy. Sytuację samorządów oce-
niał także Krzysztof Hetman, 
poseł do Parlamentu Europej-
skiego, podsekretarz stanu w 
Ministerstwie Rozwoju Regio-
nalnego w latach 2007–2010, 
marszałek województwa lubel-
skiego w latach 2010–2014. 

– Pan prezydent Truskolaski 
powiedział szczerą prawdę. 
Dzisiaj mamy olbrzymi pro-
blem związany z tym, że polity-
ka zeszła na poziom samorządu 
i to w sposób niezwykle brutal-
ny. Nie tylko na poziom samo-
rządu regionów czy miast woje-
wódzkich, ale ja to obserwuje 
także na poziomie powiatów i 
gmin – powiedział Hetman.

– I jeśli mówimy o zagroże-
niach dotyczących współpracy 
samorządowej, rozwoju samo-
rządu, tego, w jaki sposób sa-
morządy powinny funkcjono-
wać w przyszłości, to jest to 
absolutnie jedno z najwięk-
szych zagrożeń, bo choć może 
nie wszędzie jest tak, jak 
przedstawił to pan prezydent 
Truskolaski, ale takie sympto-
my są w większości miejsc. I tu 
jest bardzo duże pole do 
zmiany – dodał europoseł. 
Zaproponował także innowa-
cję w postaci delegowania za-
dań związanych z funduszami 
strukturalnymi na samorządy 
powiatowe. – Uważam, że przy 
tak słabej dziś pozycji powia-
tów, na nowo zdefiniowałoby 
to ich funkcjonowanie i istnie-
nie – podkreślał Krzysztof 
Hetman.

Do pojawiających się ze 
strony partii rządzącej pomy-
słów stworzenia kolejnych 
województw odniósł się prof. 
Grzegorz Gorzelak, specjalista 
od problematyki rozwoju re-

gionalnego i lokalnego, w la-
tach 1996–2016 dyrektor 
Centrum Europejskich Stu-
diów Regionalnych i Lokalnych 
(EUROREG) Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

– W tym samym czasie, w 
1975 r., kiedy u nas dokonano 
podziału na 49 województw, 
Francja, Włochy i Hiszpania 
zrobiły przeciwny krok. Połą-
czyły małe województwa w 
duże regiony. To był fundamen-
talny krok na drodze do włącze-
nia się w gospodarkę globalną 
poprzez stworzenia aktora, 
który wspomagałby rząd, który 
nie może wszystkiego robić, 
skupiając się na tej globalnej 
grze – przypomniał ekspert. – 
Wszelkie pomysły stworzenia 
małych województw, na odwró-
cenie się od reformy z końca lat 
90., są fundamentalnie szkodli-
we – ocenił. 

A jaka powinna być jego 
zdaniem rola województw? – 
Powinny one służyć stworzeniu 
pełnej świadomości regional-
nej. W Polsce ta świadomość 
regionalna jest bardzo słaba, 
mają ją tylko niektóre regiony. 
To jest bardzo istotny czynnik, 
dlatego że ten wymiar regional-
ny powinien być istotnym wy-
miarem świadomości nie tylko 
narodowej, nie tylko lokalnej, ale 
pośredniczyć w tworzeniu na-
szego przypisania do miejsca i 
przestrzeni w historii – mówił 
profesor. 

Zdecydowanie nie zgodził 
się jednak z tezą szkodliwego 
upolitycznienia samorządów. 
– Niewątpliwie scena regional-
na jest jednym z kanałów 
awansu politycznego i rekruta-
cji kadr – podsumował prof. 
Gorzelak.

 Więcej informacji na temat 
obchodów 20-lecia Samorządu 

Regionalnego na stronie: 
 www.kongresobywatelski.pl

 "Rzeczpospolita Życie Regionów" 
od 2016 r. zajmuje się sprawami 

samorządów regionalnych, 
organizując i prowadząc debaty 

podczas konwentów marszałków. 
Relacje z dyskusji można znaleźć  

 na stronie:

DEBATA

Jak na nowo wymyślić regiony
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Uczestnicy debaty, która odbyła się w ramach XIV Kongresu Obywatelskiego, rozmawiali m.in. o roli samorządu regionalnego w modernizacji instytucjonalnej oraz budowie siły regionów 

Z każdą zmianą 
prawną samorząd 
coraz bardziej 
wciela się w rolę 
petenta wobec 
rządu – mówi 
Krzysztof 
Kosiński, 
prezydent 
Ciechanowa.
MICHAŁ KOLANKO 

Większość pana rządów to czas, 
gdy władzę centralną sprawuje 
PiS. Rzeczywiście widzi pan 
jeden trend wobec samorządow-
ców? 

Mamy do czynienia z 
pełzającą zmianą pozycji 
samorządu w ustroju 
państwa. Z każdą zmianą 
prawną samorząd coraz 
bardziej wciela się w rolę 
petenta wobec rządu i 
stajemy się zwykłym 
administratorem. Rządzący 
nawet nie kryją, że są 
zwolennikami centralizacji. 
Wynika to z tego, że oni 
panicznie boją się ludzi 
niezależnych, samodzielnie 
myślących, analizujących, 
potrafiących mieć krytyczną 
refleksję. A tacy ludzie w 
większości są prezydentami 
czy burmistrzami miast. W 
mojej ocenie z miesiąca na 
miesiąc jest coraz gorzej. 
Zmiany wprowadzane przez 
rząd osłabiają samorząd. 

Czyli na dobre nie dzieje się nic? 
Jeśli się zmienia, to tylko 

na gorsze. Tych zmian można 
by wymieniać wiele. Zaczęło 
się od dwukadencyjności. 
Potem było zmniejszenie 
wynagrodzeń organów 
wykonawczych, bez żadnego 
uzasadnienia. Deforma 
oświaty, która nie podniosła 
jakości edukacji, a wywołała 
chaos i doprowadziła do 
konieczności płacenia przez 
samorządy za te zmiany. 
Niedofinansowanie zadań 
zleconych. Zmiany w 
podatku VAT, które uderzyły 
w samorządy. Brak rekom-
pensat przy zmianach podat-
kowych. Skokowa podwyżka 
płacy minimalnej i wyłącze-
nia stażowego z wynagrodze-
nia zasadniczego, a więc 
zmuszenie samorządów do 
zwiększenia wydatków 
bieżących bez wskazania 
nowych dochodów. To są 
zmiany, które bezpośrednio 
uderzają w samodzielność 
finansową samorządów i rolę 
ustrojową w państwie. 

A samorządowcy potrafią 
skutecznie o tym wszystkim 
opowiadać? 

Zauważyłem, że w 
ostatnich miesiącach w 
przestrzeni publicznej coraz 
bardziej słyszalny jest głos 
samorządu. Choć narzucenie 
narracji, opowiedzenie o 
skutkach działań władzy 
centralnej jest naprawdę 
niezwykle trudne. To są 
rzeczy skomplikowane. My 
nie możemy posługiwać się 
populizmem, tanimi chwyta-
mi retorycznymi, których 
zwykle używają rządzący. W 
ostatnim czasie jednak głos 
samorządu został usłyszany. 
Pewnie też dlatego, że wielu 
samorządowców ma już dość 
upokorzeń – zarówno 
osobistych, jak i godzenia w 
ideę samorządności. Wielu 
podjęło się realnej walki, 
chociażby startując do 
Senatu, skutecznie walcząc o 
mandaty i odbijając okręgi z 
rąk rządzących. 

Wracając do Ciechanowa. Czy 
rzeczywiście widać opóźnienie 
inwestycji ze względu na spadki 
dochodów do budżetu? O takim 
zjawisku mówi wielu samorzą-
dowców. 

Ostatnie trzy budżety miasta 
były rekordowe pod względem 
środków przeznaczanych na 
inwestycje. Teraz jesteśmy w 
trakcie budowania budżetu na 
2020 rok. Już widzę, że przez te 
wszystkie obciążenia pojawia 

się konieczność zmniejszenia 
liczby inwestycji. Tego nie da 
się uniknąć. Przykłady? 
Oszacowaliśmy, że w Ciecha-
nowie będziemy musieli 
dołożyć na wynagrodzenia 
dodatkowe 2,6 mln złotych, 
tylko z powodu skokowego 
wzrostu wynagrodzenia 
minimalnego i wyłączenia 
stażowego z pensji zasadniczej. 
Samorząd obecnie jest 
największym pracodawcą w 
Polsce. A te dwie zmiany są 
ogromnym obciążeniem dla 
lokalnych budżetów. Jestem 
przekonany, że w skali kraju 
doprowadzi to do zwiększenia 
liczby bezrobotnych. Od 

stycznia 2020 roku osoba 
zamiatająca ulicę, która ma 20 
lat stażu, będzie zarabiała 3120 
zł brutto. Oczywiście trzeba 
mieć szacunek dla każdej 
pracy i każdego człowieka, ale 
co w sytuacji spłaszczenia 
wynagrodzeń mają powiedzieć 
nauczyciele, młodzi lekarze, 
początkujący inżynierowie. To 
wszystko skutkuje zwiększe-
niem wydatków bieżących 
samorządów. Do tego 

dochodzi dziura finansowa w 
systemie oświaty, która jest 
coraz większa. Właśnie 
otrzymałem informację, że w 
przyszłym roku wzrasta 
rządowa subwencja na oświatę 
dla miasta o 150 tysięcy. A 
sztywne wydatki rosną o blisko 
3 mln złotych.

Ale np. zmiany podatkowe są 
bardzo korzystne dla obywateli. 

Jestem ich zwolennikiem. 
Mówię uczciwie. Wreszcie ten 
rząd zrobił coś konkretnego 
dla ludzi, którzy pracują. Z 
perspektywy samorządu 
istotne jest jednak to, że nie 
ma rekompensat z powodu 

utraconych dochodów 
podatkowych. W budżecie 
Ciechanowa udział podatku 
dochodowego to 25 proc. Są 
samorządy, gdzie ten udział 
jest o wiele większy. Dla 
budżetu państwa te zmiany 
będą mało odczuwalne, bo to, 
co zostanie w kieszeniach 
obywateli, wróci tytułem 
podatku VAT do budżetu 
państwa, ale już nie do 
budżetu samorządów. 

Ze względu na nowy układ sił 
po wyborach to podejście może 
się zmienić? 

Duże nadzieje jako 
samorządowcy wiążemy ze 
zwycięstwem opozycji w 
Senacie. Cieszy fakt, że 
senatorami będą osoby 
bezspornie oddane idei 
samorządności. Prezes 
Związku Miast Polskich 
będzie jako senator przedkła-
dał nasze projekty legislacyj-
ne, które już w związku 
powstały. Mamy szuflady z 
projektami ustaw. To nie będą 
polityczne wrzutki, tylko 
próba załatwienia realnych 
problemów, z którymi dziś 
zmagają się samorządy. 

A wybory prezydenckie? Zbliża 
się kampania, a prezydent Duda 
w przeszłości np. zawetował 
ustawę o RIO. 

Zgoda, było kilka gestów 
które prezydent wykonał w 
kierunku samorządów. To 
cieszy. Jednak wszystkie inne 

ustawy godzące w samodziel-
ność finansową samorządów 
bezrefleksyjnie podpisywał. W 
trakcie kampanii wyborczej 
jakieś obietnice w kierunku 
samorządowców na pewno się 
pojawią. Wiarygodność tego 
dla mnie będzie żadna. Nie 
ukrywam, że większość 
samorządowców będzie 
popierała kogokolwiek, kogo 
wystawi opozycja. A nie 
kandydata obecnej władzy. Tu 
trudno mieć jakieś przypusz-
czenia czy nadzieje, że o 180 
stopni zmieni się postawa 
prezydenta. Zawetowanie tej 
skandalicznej ustawy o RIO w 
stosunku do liczby innych 
zmian godzących w samorząd-
ność to niewielki gest. 

Co z pana perspektywy blisko 
pięciu lat urzędowania sprawia 
w praktyce największe 
trudności i co pana zaskoczyło? 

Widzę coraz większy 
ogrom absurdów prawnych, 
z którymi jako samorządow-
cy musimy się zmagać. Te 
absurdy są korzystne dla 
rządzących, niekorzystne dla 
samorządu. Rząd zmienił w 
ostatnich miesiącach swoją 
retorykę co do OZE, teraz 
chce je wspierać. Chociaż 
cztery lata działalności rządu 
spowodowały zmniejszenie 
udziału OZE w miksie 
energetycznym. Chociaż w 
wyniku indywidualnych 
decyzji, interpretacji fiskusa 
miasta zostały zmuszone do 

płacenia VAT za dotację dla 
mieszkańców przy instalacji 
paneli fotowoltaicznych. Co 
innego słyszymy z ust 
polityków, co innego dzieje 
się w praktyce. My w ten 
sposób de facto składamy się 
na 500+. 

A samorządowcy potrafią się w 
takich sprawach organizować? I 
nie tylko w tych oczywiście. 

Postawa rządu wobec 
samorządu już kilka razy 
wręcz zmusiła samorządow-
ców do jednoczenia się. 
Bardzo wyraźny sprzeciw 
samorządów doprowadził do 
tego, że nie wprowadzono 
dwukadencyjności z mocą 
wsteczną. A przecież o tym w 
pierwotnej formie mówiła 
partia rządząca. Bez naszego 
sprzeciwu i omawiania 
tematu w mediach nie byłoby 
też wspomnianego weta do 
ustawy o RIO. Dobrym forum 
organizacyjnym są stowarzy-
szenia zrzeszające samorządy. 
Obecnie domagamy się jako 
ZMP tego, aby konsultacje z 
samorządem zarówno 
rządowych projektów ustaw, 
jak i poselskich były prawnym 
obowiązkiem. 

Co do zmian w miastach, to jak z 
pana perspektywy wygląda 
kwestia „inwestycji w ludzi”, o 
której mówią często prezydenci 
dużych miast. 

To kierunek powszechny 
nie tylko w dużych ośrodkach. 
Samorządowcy wszędzie 
muszą wyczuwać nastroje 
społeczne. Np. proces 
inwestycyjny związany z 
budową dróg, kanalizacji czy 
wodociągów doszedł do 
pewnego wypełnienia. Te 
oczekiwania zostały już 
praktycznie spełnione. 
Pojawiły się nowe oczekiwania 
ludzi. Widzę, jakie zmiany 
zachodzą w świadomości 
mieszkańców Ciechanowa, 
którzy zaczynają ogromną 
wagę przywiązywać do 
ekologii. Musimy wpisywać się 
w te oczekiwania mieszkań-
ców dotyczące np. nowych 
zielonych terenów. Jesteśmy 
właśnie na ukończeniu 
nowego miejskiego parku w 
Ciechanowie. Tu chodzi też o 
poprawę jakości życia. 
Ekologia jest jednym z takich 
wyzwań. Innym wspomniana 
inwestycja, którą realizujemy 
w instalację paneli fotowolta-
icznych na domach naszych 
mieszkańców. Ludzie chcą 
mieć coraz więcej przyjaznych 
przestrzeni. Coraz więcej 
inwestujemy w „miękkie” 
działania. Ostatnio otworzyli-
śmy w mieście park nauki przy 
zrewitalizowanej wieży 
ciśnień. Jeśli średnie miasta 
mają konkurować z większymi 
ośrodkami, to właśnie takimi 
miejscami, które służą 
ludziom. 

A jak interpretuje pan i odbiera 
wyniki wyborów do Sejmu w 
kontekście pozycji PSL i zmian w 
partii? 

Stronnictwo wybrało dobry 
kierunek zmian. Widać, że w 
centrum politycznej sceny jest 
spora luka i równocześnie 
oczekiwanie ze strony 
społeczeństwa, żeby ją mądrze 
wypełnić. Musimy jednak 
skuteczniej walczyć na wsi, bo 
to jest droga do odebrania 
głosów PiS. Przepływ 
zawiedzionego elektoratu 
Platformy do PSL cieszy, ale 
bardziej cieszyłoby znaczne 
odebranie elektoratu 
rządzącej partii. Osobiście 
żałuję, że nie mogę bardziej 
zaangażować się w działalność 
polityczną, ale samorząd tak 
pochłania, że brakuje mi na to 
czasu. Mogę mieć jednak 
satysfakcję, że to w moim 
okręgu płocko-ciechanow-
skim padł jeden z najlepszych 
wyników poparcia dla PSL w 
ostatnich wyborach. 
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Krzysztof Kosiński – 31 lat, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2014 roku prezydent Ciechanowa. 
Pełni funkcję sekretarza zarządu Związku Miast Polskich. W latach 2011–2014 był rzecznikiem prasowym Klubu Parlamentarnego PSL 

 Prezes Związku Miast Polskich będzie 
jako senator przedkładał nasze 
projekty legislacyjne. Mamy szuflady 
z projektami ustaw
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Musimy się 
zastanowić, jakie 
funkcje publiczne 
powinniśmy 
wzmacniać 
OLGIERD GEBLEWICZ
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Z mojego punktu 
widzenia 
współpraca  
z marszałkami jest 
bardzo trudna 
TADEUSZ TRUSKOLASKI
PREZYDENT BIAŁEGOSTOKU,  
PREZES UNII METROPOLII POLSKICH

Mamy olbrzymi 
problem związany  
z tym, że polityka 
zeszła na poziom 
samorządu 
KRZYSZTOF HETMAN
EUROPOSEŁ, BYŁY MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wszelkie pomysły 
stworzenia małych 
województw są 
fundamentalnie 
szkodliwe 
PROF. GRZEGORZ GORZELAK
SPECJALISTA OD PROBLEMATYKI 
ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO
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Samorządowcy 
mają już dość 
upokorzeń
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