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Gminy, które wykorzystują swój potencjał – Finał III edycji Programu
„Przyjazna Polska”
Zakończyła się tegoroczna edycja programu certyfikacyjnego „Przyjazna Polska”.
Podczas uroczystej Gali Finałowej wręczono nagrody samorządom charakteryzującym
się profesjonalnym zarządzaniem, umiejętnościami tworzenia korzyści rozwojowych
oraz przedsiębiorczością.
Każda gmina jest wyjątkowa, ma coś, co ją wyróżnia, co sprawia, że myśli się o niej jako doskonałym
miejscu na inwestycje i rozwój zawodowy, wyjątkowym miejscu do zamieszkania, świetnym wyborze
na wypoczynek lub poznawanie naszej historii i kultury. „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, które
narodziło się w wyniku chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin oraz ich
atrakcyjności. Pod wieloma względami bowiem „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć
prześcignęła ofertę innych krajów Europy.
Gminy chcą być atrakcyjne nie tylko dla inwestorów
Wiele gmin pracuje nad podniesieniem swojej atrakcyjności, by zyskać zainteresowanie
mieszkańców, inwestorów i turystów. Sukces mogą odnieść także te, które nie zawsze mają ku temu
najlepsze warunki.
Każda gmina może w indywidualny sposób dbać o swoją atrakcyjność. Wystarczy, że zdefiniuje swoje
mocne strony i wykorzysta je do przezwyciężenia tych nieco słabszych, bo liczy się przede wszystkim
dobry pomysł - przekonuje dr Mieczysław Bąk, prezes Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym”.
Program „Przyjazna Polska” skierowany jest do wszystkich polskich gmin, niezależnie od ich wielkości,
położenia lub liczby mieszkańców. Celem programu jest zaprezentowanie społeczności krajowej
i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów oraz wypromowanie ich osiągnięć.
Gminy wyróżnione certyfikatem „Przyjazna Polska” przede wszystkim zapewniają przyjazne podejście
administracji do mieszkańców oraz biznesu. Są to samorządy, które kierują się zasadami
zrównoważonego rozwoju i działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy.
Charakteryzują się gospodarnością, dbają o rozwój dzieci i młodzieży, jednocześnie stwarzając
korzystne i godne warunki życia dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych.
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Laureaci 2016, czyli „Przyjazne Gminy”
W III edycji programu „Przyjazna Polska” Kapituła Programu wyłoniła 13 Laureatów. Poza
certyfikatem ogólnym, każdy z Laureatów zdobył certyfikację tematyczną. Przewidziano 9
szczególnych kategorii. W tym roku gminy rywalizowały o nagrodę główną w 6 certyfikacjach
tematycznych: Certyfikowana Lokalizacja Biznesu, Dobre Miejsce Zamieszkania, eGmina, Gmina
z Tradycją, Kraina Historii i Kultury, Zielona Gmina.
Nagrody Główne – statuetki przyznano pięciu wyróżniającym się gminom. Podczas Gali Finałowej
przedstawiciele nagrodzonych gmin odebrali statuetki z rąk dr Mieczysława Bąka, przewodniczącego
Komisji Ogólnopolskiej Programu „Przyjazna Polska”. Gmina Babimost została nagrodzona
za współpracę z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów
prawa oraz stwarzanie możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych
zakładów lub rozbudowy jednostek gospodarczych. Nagroda dla Gminy Tarczyn to wyraz uznania
dla działań podejmowanych na rzecz podwyższania standardu życia oraz tworzenia dobrych
warunków do rozwoju inwestycji mieszkaniowych, np. aby informować o gminnych inwestycjach
stworzono specjalny portal, który zawiera informacje o ponad 140 głównych przedsięwzięciach.
Gminę Tryńcza doceniono za pielęgnowanie i promowanie tradycji lokalnych, narodowych,
kulturowych oraz religijnych. W Tryńczy między innymi od 12 lat organizowany jest Przegląd
Twórców Ludowych pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”, podczas którego lokalni twórcy prezentują
swoje rękodzieła. Z kolei w sołectwach działają Wiejskie Domy Kultury, w których odbywają
się warsztaty rękodzielnicze oraz kulinarne. Gmina Zarszyn natomiast otrzymała statuetkę
ze względu na dbałość o zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zdrowy styl życia
mieszkańców. W gminie położonej w malowniczym Beskidzie Niskim znajduje się II najlepsze
gospodarstwo towarowe województwa podkarpackiego. Gminie Góra Kalwaria nagrodę wręczono za
pielęgnację miejsc związanych z upamiętnieniem historii i kultury, odpowiednią ekspozycję
i udostępnienie miejsc istotnych z punktu widzenia historii gminy oraz stwarzanie warunków
do prowadzenia bogatej i różnorodnej działalności kulturalnej.
Wyróżnienie otrzymała Gmina Brwinów, którą doceniono za inwestycje w rozwój kultury
oraz przykładanie dużej wagi do promocji kultury i historii. Rok 2016 w Brwinowie to rok Wacława
Kowalskiego, który przez 35 lat mieszkał na terenie gminy i pochowany jest na miejscowym
cmentarzu. Gmina zorganizowała imprezy i wydarzenia związane z obchodami setnej rocznicy urodzin
wybitnego aktora.
Zasady weryfikacji
Gmina zgłaszając się do programu wypełnia Deklarację przystąpienia do programu, która zaświadcza,
że na jej terenie w ciągu minionego roku realizowano inwestycje oraz że posiada ona prawo
do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok. Ankieta zawiera
informacje na temat działań, przedsięwzięć, rozwiązań funkcjonujących w gminie, mających na celu
budowę przyjaznego środowiska oraz zapewnienie profesjonalnego podejścia administracji gminy
do inwestorów, biznesu oraz mieszkańców.
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Jeżeli gmina zadeklarowała uczestnictwo w certyfikacji tematycznej wypełnia również ankietę
tematyczną, która dotyczy kategorii wybranej spośród 9 certyfikacji. W gminach, które spełniły
formalne wymogi I etapu przeprowadzane są audyty, które weryfikują informacje podane
w ankietach. Kapituła Programu decyduje o przyznaniu certyfikatów „Przyjazna Polska” na podstawie
wyników ankiet, audytów oraz rekomendacji Komisji Programu.
Ciekawostki o Laureatach
3 – tradycyjne obyczaje kultywowane są w gminie Radomyśl nad Sanem. Są to wielkanocny obyczaj
„Turki”, zabawa obyczajowa „Comber”, parada przebierańców „Zapusty”.
5,8 – milionów złotych dotacji uzyskała gmina Zarszyn na położenie sieci kanalizacyjnej
oraz rozbudowanie oczyszczalni ścieków.
11 – czystych jezior znajduje się w gminie Kaczory. To eldorado dla miłośników wędkarstwa.
17 – wieczna świątynia pw. Św. Mikołaja znajduje się na terenie gminy Tarczyn.
25 – lat stanowisko Burmistrza Gminy Babimost piastowane jest przez Bernarda Radnego.
45 – imprez sportowych rocznie organizowanych jest w gminie Góra Kalwaria.
50 – procent budżetu gminy Brwinów przeznaczono ostatnio na inwestycje.
60+ - dla osób w tym wieku w gminie Gać stworzono Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, gdzie mogą
wspólnie spędzać czas, prowadzone są różne zajęcia, jest dostęp do prasy, książek oraz Internetu.
100 – lat istnieje już Orkiestra Dęta „Hejnał” w Haczowie.
226 – metrów liczyła najdłuższa kaszanka na świecie stworzona w gminie Radomyśl Wielki.
425 – centymetrów w obwodzie ma imponujący dąb „Generał”, który jest pomnikiem przyrody
na terenie gminy Bełchatów.
1513 – w tymże roku został założony cmentarz na terenie gminy Kolbuszowa. Znajduje się tam
kaplica grobowa Tyszkiewiczów wykonana w stylu neogotyckim.
2015 – w tym roku w Tryńczy odbyła się Ogólnopolska Parada Straży Grobowych.
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