III Kongres Młodego Samorządu w Dusznikach-Zdroju
Ciężej na barkach
Zaczynamy tu dyskutować o rozwiązaniach, które są istotne dla całego kraju. Dlatego musimy rozmawiać z
politykami, niezależnie od tego, jaka partia jest aktualnie u władzy. Rozmawiajmy tak, by nasze postulaty
przełożyły się na konkrety – zaapelował burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski, otwierając 16 marca w
swoim mieście III Kongres Młodego Samorządu.
Reforma oświaty, inwestowanie w sport, współpraca z biznesem i bankami, budowa wizerunku i strategia
marketingowa gminy, aktywizacja zawodowa, klastry energii, e-administracja, przyjmowanie repatriantów – to tematy
trzydniowej imprezy odbywającej się w Teatrze Zdrojowym im. Chopina.
Nie licząc prelegentów i zaproszonych gości, w kongresie uczestniczyło prawie sto osób – głównie wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. Wśród nich liczący najmniej wiosen 27-letni Marek Materek, prezydent Starachowic
(świętokrzyskie). Jednak najmłodszym uczestnikiem kongresu był po raz kolejny Grzegorz Gapski, 22-letni
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legnickiego (dolnośląskie). Większość przyjechała po raz drugi lub trzeci. I już z
inną perspektywą, niż u początku kadencji. Z konkretnymi doświadczeniami, wiedzą, świadomością odpowiedzialności.
Reprezentowane były niemal wszystkie regiony kraju, z najodleglejszymi zakątkami. Przyjechał burmistrz Bartosz
Romowicz z Ustrzyk Dolnych (podkarpackie), wójt Radosław Kozak z Dębowej Kłody (lubelskie), burmistrz Roman
Kużel z Władysławowa (pomorskie) i Grzegorz Kasprowicz – wójt Białowieży (podlaskie).
W panelach dyskusyjnych, które były dominującą formą spotkań kongresu, wzięli udział m.in.: wiceminister obrony
Michał Dworczyk, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii Ireneusz Zyska, poseł i biznesmen
Marek Jakóbiak, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski,
wicedyrektor Departament Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych Tomasz Napiórkowski, naczelnik
Wydziału ds. Repatriacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Janik, dolnośląski wicekurator
oświaty Janusz Wrzal, prezes KGHM Cuprum Piotr Dytko, prezes zarządu Global Investment Corporation Wojciech
Myślecki, prezes zarządu Grupy IEN Daniel Raczkiewicz oraz Maks Kraczkowski – wiceprezes zarządu PKO Banku
Polskiego S.A., strategicznego partnera kongresu.
Nie ma takiego przedsięwzięcia, którego nie uda się zrealizować samorządowcom, jeżeli będą mieli wolę walki,
podkreślam – wolę walki, i profesjonalne zaplecze w realizacji zadania – przekonywał Kraczkowski, polityk z
wieloletnim doświadczeniem samorządowym i parlamentarnym. Trudno się nie zgodzić, biorąc pod uwagę jak wiele
samorządów bierze się za bary z zadaniami – zdawałoby się – mocno przekraczającymi ich możliwości. I najczęściej
daje radę. Ale przeciwności jest wciąż zbyt wiele, jak ciągle zmieniające się i niedoskonałe prawo, brak pieniędzy na
inwestycje, czy obowiązki narzucane samorządom przez państwo bez dostatecznego zabezpieczenia środków na ich
realizację. W kuluarach z dużym rozczarowaniem mówiło się o planach ograniczenia możliwości sprawowania funkcji
przez wójtów, burmistrzów i prezydentów do dwóch kadencji. Wielu młodych samorządowców odbiera ten ruch jak
kubeł zimnej wody na ich zapał i zaangażowanie. Mimo to z Dusznik wyjeżdżali z nowym zapasem pozytywnej
energii.
*
Kongres Młodego Samorządu ma swój początek w wyjątkowej ofensywie młodych w ostatnich wyborach
samorządowych (grudzień 2014). Z Dusznik-Zdroju uczestnicy mieli wyjeżdżać bogatsi o wiedzę z pierwszej ręki –
specjalistów, ludzi z dużym doświadczeniem. Takich, jak prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, były burmistrz
Zakopanego i jeden z najbogatszych Polaków Adam Bachleda-Curuś, jak gen. Roman Polko, redaktor Bogdan
Rymanowski, wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj, pedagog prof. Mariusz Jędrzejko, były wiceminister obrony
narodowej Romuald Szeremietiew, czy dziennikarz telewizyjny Marek Czyż.

