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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Pragnê wyraziæ swój niepokój w zwi¹zku z przyjêt¹ na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 23 lipca

2010 r. Krajow¹ Strategi¹ Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie.
Uwa¿am, ¿e przedstawiona propozycja zmian mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na szanse rozwojowe mia-

sta Czêstochowy. Wed³ug za³o¿eñ KSRR uprzywilejowane zostan¹ dotychczasowe sto³eczne oœrodki re-
gionalne poprzez uruchomienie mechanizmu wzrostu w regionach.

Analizuj¹c zapisy, mo¿na stwierdziæ, ¿e wziêto pod uwagê wy³¹cznie schemat podzia³u administra-
cyjnego kraju, a nie uwzglêdniono potrzeb miast o znaczeniu krajowym lub regionalnym, co mo¿e wp³y-
waæ na znaczne ograniczenie mo¿liwoœci ich rozwoju.

Proponujê wprowadzenie polityki zrównowa¿onego rozwoju z uwzglêdnieniem silnych obszarów re-
gionalnych, pozbawionych administracyjnego wyodrêbnienia w formie województw.

Jestem przekonany, ¿e w przypadku przyjêcia KSRR w brzmieniu pierwotnym takie miasta jak Czê-
stochowa – która jest trzynastym miastem pod wzglêdem wielkoœci w Polsce i bezpoœrednio oddzia³uje
na szeœæsettysiêczny subregion pó³nocny województwa œl¹skiego – ulegn¹ dalszej degradacji i tym sa-
mym powiêksz¹ siê dysproporcje pomiêdzy miastami sto³ecznymi regionów a pozosta³ymi du¿ymi oœ-
rodkami miejskimi w tych regionach.

Strategia w tej wersji spowoduje, ¿e bêdzie jeszcze bardziej utrudniony dostêp do œrodków publicz-
nych z bud¿etu centralnego, co narusza miêdzy innymi zasadê zrównowa¿onego rozwoju.

Po zapoznaniu siê z priorytetami pierwszego celu strategicznego 1.1. „Wzmacnianie funkcji metropo-
litarnych oœrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych” nie mam w¹tpliwoœci, ¿e
strategia jest niekorzystna dla takich miast jak Czêstochowa, którym przypisuje siê rolê uzupe³niaj¹c¹.

Miasto Czêstochowa traci w tej sytuacji szansê na wsparcie w tworzeniu uniwersytetu, subregional-
nego transportu zbiorowego, centrum zaawansowanej technologii, lecznictwa wysokospecjalistycznego
czy te¿ w tworzeniu instytucji o znaczeniu krajowym i miêdzynarodowym. Przyjêcie strategii sprowadza
Czêstochowê do roli zaplecza dostarczaj¹cego pracowników instytucjom i przedsiêbiorstwom wojewó-
dztwa œl¹skiego.

Zwracam siê do Pana Premiera i Rady Ministrów z proœb¹ o przeprowadzenie analizy Krajowej Stra-
tegii Rozwoju Regionalnego i uwzglêdnienie w jak najszerszym zakresie interesów wszystkich wspólnot
samorz¹dowych, zw³aszcza tych, które utraci³y status wojewódzki podczas ostatniej reformy admini-
stracyjnej i do dnia dzisiejszego odczuwaj¹ tego skutki.

Z powa¿aniem
Andrzej Szewiñski




