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PiotrMisiło
32 lata, ekonomista, socjolog, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego, 
były urzędnik Urzędu Gminy w Policach, obecnie Dyrektor Zarządzający
ds. Organizacyjnych w Point Group Sp. z o. o. w Warszawie 
oraz Prezes Zarządu w OnePlayFrame Sp. z o.o. w Warszawie. A
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Jest początek czerwca, zbliża-
ją się wakacje a Ty zdajesz się
mówić policzanom: „chcę zo-
stać nowym Burmistrzem Po-
lic!” Chcesz?

Tak chcę. Wiem, że jest jeszcze
sporo czasu do wyborów, nie-
mniej chcę już dzisiaj powie-
dzieć wszystkim policzanom, że
w najbliższych wyborach na bur-
mistrza Polic będą mieć alterna-
tywę dla obecnego układu spra-
wującego władzę (sprawującego
władzę od 16 lat).

Dlaczego odszedłeś z polic-
kiego urzędu?

Władysław Diakun to uczciwy,
bardzo przyzwoity człowiek,
zarządza gminą najlepiej jak
potrafi…

Ale?
…ale samorząd, urząd to dzisiaj
potężne przedsiębiorstwo, firma
działająca w otoczeniu potężnej
konkurencji (2,5 tys. innych
gmin!), firma, która wymaga no-
woczesnego zarządzania, od-
ważnych inwestycyjnych decy-
zji, agresywnej promocji, profe-
sjonalnej kadry. W Policach
wszystko dzieje się za wolno,
mentalnie urząd tkwi jeszcze
w poprzednim tysiącleciu. Od-
chodząc z urzędu, miałem 29
lat, głowę pełną pomysłów – po-
mysłów polegających na zmia-
nach. Policki magistrat nie lubi
jednak zmian.

O jakich zmianach mówisz?
Nie mówię, że policki urząd dzia-
ła fatalnie, ale sposób myślenia
burmistrza o nowoczesnym
funkcjonowaniu urzędu, o roz-
woju naszej gminy, sposób my-
ślenia niektórych urzędników,
to wszystko pozostawia wiele
do życzenia. Obieg dokumentów
w urzędzie wygląda tak jak wy-
glądał 16 lat temu, a mamy in-
tranet, Internet, skanery, sieci
wi-fi, laptopy etc. Sposób na po-
zyskiwanie inwestorów nie ist-
nieje. Strategię rozwoju gminy
tworzymy już 4 lata! Nowe miej-
sca pracy pojawiają się tylko
przed wyborami jako wyborcze
hasła. Masz odpowiedź na to,
dlaczego odszedłem: minima-
lizm i trwanie! 

Więc jakie to zmiany
i na czym miałyby one 
polegać?

Agresywne poszukiwanie inwe-
storów chcących w naszej gmi-
nie zainwestować swoje pienią-
dze, zbudować fabryki, które da-
dzą zatrudnienie policzanom.
W tej chwili to nie istnieje. Agre-
sywna interpretacja prawa po-
zwalająca na forowanie polic-
kich przedsiębiorców w przetar-
gach ogłaszanych przez gminę
i gminne jednostki. W Policach
budują firmy z Kielc, Poznania,
Szczecina. Tak naprawdę nie
musi być. Tym bardziej że
właśnie nastąpiły zmiany
w ustawie o zamówieniach pu-
blicznych, no, ale trzeba odwagi
i większej elastyczności. Sporo
do życzenia pozostawia też sa-
me funkcjonowanie urzędu. Kie-
dy zostanę Burmistrzem, zmieni
się diametralnie podejście
do klienta, nie będzie „spycholo-
gii”, a slogan „Klient nasz Pan”
stanie się w urzędzie codzienno-
ścią. To urząd jest dla klienta,
a nie klienci dla urzędu. Tę fun-
damentalną zasadę zatracono
w Policach już jakiś czas temu.
Jak widzę o 14.55 spakowanego
urzędnika, który dosłownie się
modli, aby nikt już do niego nie
wszedł, to mnie zwyczajnie
„krew zalewa”. Tak nie będzie.
Dla takich pracowników nie ma
miejsca w urzędzie przeze mnie
zarządzanym.

Wybacz, że zapytam brutal-
nie, ale byłeś przecież
współzałożycielem Gryfa,
Władysław Diakun był prze-
cież Twoim kandydatem,
dlaczego nie wprowadzałeś
tych zmian jako pracownik
urzędu?

Powstanie Gryfa to wzniosłe
i szumne idee, wielka chęć
zmian, otwarcie się na inwesto-
rów, zmiana polityki inwestycyj-
nej, profesjonalna obsługa klien-
tów itd., itd. Niestety rzeczywi-
stość dość szybko okazała się
brutalna. Pan Echaust nadal jest
burmistrzem odpowiedzialnym
za inwestycje, ale inwestorów
jak nie pozyskiwaliśmy, tak na-
dal nie pozyskujemy. Cieszymy
się z realizacji kilku projektów

za pieniądze unijne, a powinno
być ich kilkadziesiąt! W centrum
Polic nadal znajdują się ogródki,
choć już Pan Szymaszek przygo-
tował dla nich teren zastępczy
w Trzeszczynie. Infrapark,
w którym gmina Police ma
udziały, nie pozyskał do dzisiaj
ani jednego inwestora! Poligum
nie istnieje. Strategia nie została
przyjęta. Chaos. Gmina Police
tak naprawdę nie wie, dokąd
zmierza. Obecnie improwizuje.
Na słowo „budżet zadaniowy”
burmistrz i urzędnicy wpadają
w panikę. Dlatego tak szybko
po wygranych przez Gryf wybo-

rach odszedłem z urzędu. Nie
chciałem tylko trwać. Oczywi-
ście w Gryfie są też wspaniali lu-
dzie i widzę ich rozczarowanie,
niemoc, która zaczyna przera-
dzać się w marazm i stagnację.
Ja nie znoszę ani marazmu, ani
stagnacji. Kiedy zostanę burmi-
strzem, to się na pewno zmieni.
To się musi zmienić! W innym
przypadku wygra konkurencja,
czyli inne gminy, inne miasta.
Po sprywatyzowaniu Zakładów
Chemicznych Police nic już nie
będzie takie proste dla naszych
Polic. To jest naprawdę ostatnia
chwila dla naszej gminy, aby się
przeorientować i zdywersyfiko-
wać źródła przychodów. Mając
pod nosem Zakłady, staliśmy się
wygodni, przestaliśmy się mar-
twić konkurencją a ona tymcza-
sem bardzo szybko ucieka.

Pracujesz obecnie w Warsza-
wie, skąd decyzja o powrocie
do Polic?

To prosta decyzja. To jest moje
miasto. Przez ostatnie dwa i pół
roku przejechałem koleją i sa-
mochodem ok. 200 tys. km. Za-
wsze jednak do domu wracam
do Polic. Co tydzień jestem w Po-
licach. Pracując w Warszawie,
naprawdę dużo się nauczyłem,

zdobyłem doświadczenie, które-
go nie sposób zdobyć w Poli-
cach. Kontakty, sposób myślenia
o przepływie kapitałów, nowo-
czesne zarządzanie procesami.
Są gminy, które robią to od lat:
Niepołomice, Antoninek, Tarno-
wo Podgórne, Bogatynia itd. Do-
piero z perspektywy Warszawy
widać, jak działamy nieskutecz-
nie, jak mało profesjonalizmu
jest w funkcjonowaniu urzędu.
Ogarnia mnie złość i potwor-
na niemoc, jak słyszę, że w Poli-
cach nie można zainwestować.
Można, ale trzeba o Policach my-
śleć inaczej. 

Jak?
Nowocześnie. Mieć otwarty
umysł. Jeśli inwestor mówi, że
zbuduje fabrykę robiącą dodatek
do paliwa z poliolefin (folia) i za-
trudni w niej 100 osób, ale po-
trzebuje do tego cztery hektary
uzbrojonego terenu i ulicy pro-
wadzącej do tego terenu, to trze-
ba taki teren uzbroić, a ulicę zbu-
dować. To jest naprawdę bardzo
proste. Jeśli trzeba dokonać sto-
sownych zmian w planie prze-

strzennym zagospodarowania,
to trzeba takich zmian dokonać.
Trzeba silnej determinacji, a cza-
sami mnóstwo ciężkiej pracy,
aby to uczynić, ale te 100 miejsc
pracy to o 100 bezrobotnych
mniej, to 100 szczęśliwych ro-
dzin więcej, to więcej wydanych
pieniędzy w lokalnych sklepach,
większe wpływy do budże-
tu gminy, itd. Ekonomia jest
wbrew pozorom dość prostą na-
uką. Jeśli inna gmina uzbroi
te cztery hektary szybciej i obieca
wybudować tę ulicę, fabryka do-
datku do paliw nie powstanie
w Policach, a o 100 bezrobotnych
będzie mniej w innej gminie. Py-
tam więc Państwa, ile wybudo-
wano w Policach takich fabryk?

Dla wielu policzan jesteś
kontrowersyjną postacią, lo-
kalne media za Tobą nigdy
nie przepadały, dlaczego?

Nie chcę mówić, że lokalne me-
dia to farsa. Ocena tego zjawiska
należy do Państwa. Jednego 
jednak mogą być Państwo
całkowicie pewni, kiedy zostanę
burmistrzem ani „Magazyn Po-
licki” ani „Wieści Polickie” nie
dostaną z gminnej kasy ani zło-
tówki. Jest skandalem, aby pie-
niądze z Państwa i moich podat-
ków otrzymywali prywatni wy-
dawcy. To jest niedopuszczal-
na praktyka. Urząd wydawał „In-
formator Policki”, który docierał
do każdego mieszkańca Polic!

O Policach 
myśleć inaczej !

Szanowni Państwo!
„Nowe Police” to gazeta o innym niż przez ostatnie 10 lat spoj-
rzeniu na funkcjonowanie Polic. To gazeta o mnie. O tym, skąd
jestem i kim jestem. O tym, co i jak chce zmienić. O tym, dla-
czego chcę to zmienić. W Policach się urodziłem, tutaj chodzi-
łem do szkoły, tutaj grałem w piłkę, tutaj zarobiłem i wydałem
pierwsze pieniądze, tutaj byłem bezrobotny, tutaj się śmiałem
i płakałem, tutaj poznałem swoją żonę i tutaj urodziły się mo-
je dzieci. Funkcjonowanie samorządu (Urzędu Gminy w Poli-
cach) wyobrażam sobie jak funkcjonowanie profesjonalnej fir-
my usługowej, która dba o każdego swojego klienta, której ce-
lem jest zwiększanie swojego zysku (czyli zysku swoich miesz-
kańców), która przy zatrudnianiu pracowników kieruje się ja-
snymi kryteriami i wybiera zawsze najlepszych, która w razie
trudnych chwil nie boi się trudnych decyzji, która nie powsta-
ła po to, aby trwać i konserwować marazm, lecz po to, aby się
rozwijać i ciągle świadczyć coraz lepsze usługi dla swoich klien-
tów – dla mieszkańców Polic. Czego sobie i Państwu życzę.

„To urząd jest dla
klientów, a nie 
klienci dla urzędu.”
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Znów tak będzie, bo to najlepsze
i relatywnie najtańsze rozwiąza-
nie. Wiem, że jestem nielubiany
przez lokalne media, ale jakoś
szczególnie mi to nie przeszka-
dza, z pewnością po powyższej
deklaracji znów rozpoczną się
rozpaczliwe na mnie ataki. Jeśli
jednak będzie to uczciwa kryty-
ka, merytoryczna debata na te-
mat przyszłości Polic, bardzo
chętnie ją podejmę, a na kłam-
stwa i pomówienia odpowiadał
będę jedynie na drodze praw-
nej. Odpowiadając precyzyjnie
na Twoje pytanie, powiem tak:
w życiu nie trzeba być przez
wszystkich lubianym. Jako bur-
mistrz nie mam być lubiany,
a skuteczny. Mam pilnować, aby
gminne pieniądze były racjonal-
nie wydawane, aby policzanie
czuli się bezpiecznie i mieli gdzie
pracować, aby w gminnej kasie
było coraz więcej pieniędzy. Je-
stem przekonany, że kiedy to dla
mieszkańców Polic osiągnę,
sympatia sama przyjdzie. Wybo-
ry na burmistrza Polic to nie kon-
kurs na najsympatyczniejszego
faceta, lecz na najlepszego go-
spodarza tej gminy.

Taka odpowiedź to prawie
medialne samobójstwo. Czy
taka deklaracja jest rozsąd-
na przed wyborami? 

Jest szczera i prawdziwa. Nie
chcę nikogo oszukiwać ani ma-
mić. Nie chcę też, aby się ktokol-
wiek fałszywie podlizywał. Ju-
liusz Cezar zwykł mawiać w po-
dobnych sytuacjach tak: od przy-
jaciół chroń mnie Panie, od nie-
przyjaciół sam się obronię. 

Masz 32 lata, czy jesteś do-
brze przygotowany do kiero-
wania takim podmiotem jak
Urząd Gminy w Policach?

Jestem przekonany, że zdobyte
doświadczenie, wiedza praktycz-

na, nabyte umiejętności w bizne-
sie plus szalona determinacja
i chęć osiągnięcia sukcesu to, to,
co sprawia, że nadaję się do tej
funkcji znakomicie. Proszę mi
wybaczyć tę pewność siebie, ale
nie można dzisiaj zarządzać
przedsiębiorstwem (gmina jest
jak przedsiębiorstwo), nie będąc
pewnym sukcesu, nie ufając
w swoje umiejętności. Zarządza-
nie gminą to codzienna walka
w ramach wolnorynkowej kon-

kurencji, wygrywają silni, pewni
siebie i swoich racji. Znam swoją
wartość, umiejętności, skutecz-
ność. Mam mnóstwo pokory
do życia, ale wiem, że sukces za-
pewnia tylko ciężka praca
i wiara w to, co się robi. Ja wiem,
co zrobię dla Polic, aby stały się
wspaniałą gminą. Mam nadzieję,
że ta gazeta będzie częściową
odpowiedzią dla Państwa, czego
oczekiwać po mojej kadencji,
z kim i jak będę budował po-
myślność tej gminy oraz czego
się Państwo mogą spodziewać
po moim wyborze na burmistrza
Gminy Police.

Kim będą Twoi najbliżsi
współpracownicy?

Profesjonaliści. Police są dzisiaj

w takim miejscu, że trzeba im
profesjonalnej, sprawnej kadry,
która poświęci się pracy na rzecz
naszej gminy bez reszty. 

Konkretniej proszę, policza-
nie powinni wiedzieć, z kim
chcesz tworzyć nowe Police.

Wzorem wspaniałego urzęd-
nika jest dla mnie m.in. Pan
Marek Koguciuk były pracow-
nik wydziału architektury,
z którym miałem przyjemność

pracować w polickim urzę-
dzie. Leszek Herbowski, który
był dyrektorem polickiego
szpitala, krytykowany, oczer-
niany, a dzisiaj z perspektywy
czasu okazuje się jednak, że
był najlepszym dyrektorem te-
go szpitala. Pan Kazimierz
Trzciński były prezes SPPK
i były zastępca prezydenta
Szczecina znający samorząd
jak nikt inny. Pani Elżbieta
Kruszyńska, która wspaniale
dba o polickie środowisko.
Chciałbym też widzieć w swo-
im zespole młodych policzan,
którzy w wielu przypadkach
posiadają znakomite predys-
pozycje, świetne referencje,
a nie mogą tutaj znaleźć swo-
jego miejsca. Nie chciałbym
snuć analogii do wyborów do-
konanych przez Pawła Janasa,
lecz gdybym miał już takowe
poczynić, to też przewiduję
kilka równie śmiałych decyzji
personalnych. Nie sądzę, aby
chcieli mnie Państwo wybrać
po to, aby wszystko było jak
dawniej. Zmiany więc być mu-
szą, ale raczej mocno ewolu-
cyjne niż radykalnie rewolu-
cyjne.

Kim będą Twoi zastępcy?
Odrobinę za wcześnie, aby
o nich mówić. Oczywiście mam
już takie osoby. Są związane
z Policami od lat. Pozwolą Pań-
stwo, że powiem o tym Państwu
we wrześniu. Na pewno nie będą
to jednak obecni zastępcy burmi-
strza Diakuna.

Pierwsza decyzja?
Zabronię używania przez urzęd-

ników kilku słów i zwrotów: nie,
nie można, nie da rady, proszę
teraz nie przeszkadzać. Urząd
stanie się naprawdę dla Państwa
przyjazny. Zmienię też godziny
otwarcia urzędu, będzie czynny
co najmniej do godziny 15.30,
no i oczywiście znów dotrze
do Państwa domów „Informator
Policki”.

A jak przegrasz?
Zacytuję tutaj słowa Prezydenta
Stanów Zjednoczonych Richarda
Nixona: „Człowiek jest skończo-
ny nie wtedy, gdy został pokona-
ny, lecz gdy rezygnuje”. Oczywi-
ście mogę przegrać, ale nie 
zrezygnować.

Rozmawiała Mirela Jasińska

„... na kłamstwa 
i pomówienia odpo-
wiadał będę jedynie
na drodze prawnej.”

Szanowni Państwo!
Zdaję sobie sprawę, że moja decyzja o kandydowaniu na Urząd
burmistrza Polic jest dla wielu policzan, zajmujących się lokalną
polityką, szalenie niewygodna (mam też nadzieję, że dla wielu
z nich i wielu z Państwa jest nadzieją na dynamiczny rozwój Polic
i po prostu lepsze życie w Policach). Mam pełną świadomość fali
ataków, które mogą nastąpić na moją osobę w związku z tą decy-
zją. Dlatego chciałbym (niejako z góry) rozwiać kilka ewentualnych
wątpliwości, które mogą podnosić moi przeciwnicy, a które mogą
dotyczyć mojej przeszłości: wykształcenia, pracy zawodowej, sytu-
acji majątkowej, wypadku samochodowego i wyroku sądowego
w tej sprawie. Na stronach 8 i 9 mogą Państwo zapoznać się ze
szczegółami mojej edukacji oraz pracy zawodowej. Na stronie 15
znajdą Państwo moje oświadczenie majątkowe za 2005 rok (takie
oświadczenie musi składać każdy burmistrz). Chciałbym też Pań-
stwa poinformować, że w 1996 roku nieumyślnie spowodowałem
wypadek drogowy, w wyniku którego jeden z poszkodowanych
przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 7 dni. Zostałem wtedy
skazany (w zawieszeniu) za nieumyślne naruszenie przepisów o ru-
chu drogowym. Skazanie uległo zatarciu. Również na stronie 15
mogą Państwo zapoznać się z moim zaświadczeniem o niekaralno-
ści, który potwierdza fakt zatarcia. Gdyby jednak uważali Państwo
za stosowne zapytać o cokolwiek innego z mojego życia, a czego
nie znajdą Państwo tutaj bądź na moich stronach internetowych
(www.misilo.pl) a co uznają Państwo za ważne w kontekście wybo-
rów na burmistrza Polic, pozostaję do Państwa dyspozycji pod ad-
resem mailowym piotr@misilo.pl. Odpowiem na każde pytanie
i wątpliwość mnie dotyczącą. Mam również nadzieję, że podobne
oświadczenia oraz swoje kompletne życiorysy opublikują pozosta-
li kandydaci na fotel Burmistrza Polic. Chciałbym, aby przejrzy-
stość funkcjonowania burmistrza i urzędu, była nową wysoką jako-
ścią w życiu osób sprawujących władzę i zarządzających Urzędem
Gminy w Policach.
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Inwestycje to rozwój
Samorząd musi szukać szans na rozwój. Ten temat w roku wyborczym powinien stale powracać w dyskusji publicznej. 
Już wkrótce kandydaci na burmistrza i radnych będą przekonywać do własnych propozycji. Jednym z obszarów tej dyskusji
jest stosunek do rozwoju gospodarczego Polic. Czy to, co dzieje się tu obecnie, wszystkich satysfakcjonuje? Czy jest tu dość
propozycji na rynku pracy? Czy możliwości, jakie mają Police są w pełni wykorzystane? To pytania do oceny obecnej kaden-
cji i pytania dla przyszłych decydentów. Oby te nowe wybory były dla Polic dobre…

Po co komu inwestorzy?
Gmina potrzebuje przedsiębior-
ców, którzy, działając na jej te-
renie, tworzą miejsca pracy.
Gmina ma również udział w po-
datkach, które płaci przedsię-
biorca, jednak główną korzyścią
są perspektywy zatrudnienia,
rozwoju zawodowego i wzrostu
zamożności obywateli. Władze
gminy powinny uczynić wszyst-
ko, co w ich mocy, by tworzyć
ofertę inwestycyjną dla inwesto-
rów. Czy tak się dzieje? Oczywi-
ście wszyscy mówią, że „poma-
gają” inwestorom, ale widać
jednym wychodzi to gorzej, in-
nym lepiej. Warto porównywać
się do najlepszych – tym, w koń-
czącej się kadencji, udało się
stworzyć nawet kilkaset no-
wych miejsc pracy. Od czego za-
leży sukces?

Oferta nieruchomości
Aby inwestora zdobyć, trzeba
przygotować dla niego propozy-
cję (ofertę). Zwykle jest to nieru-
chomość. Musi to być jednak te-
ren uzbrojony, dostępny komu-
nikacyjny, o uregulowanym sta-
nie prawnym, pozwalającym
na jej natychmiastową sprzedaż.
Gotowe tereny inwestycyjne są
podstawą poszukiwania inwe-
storów – bez nich inwestor ni-
gdy nie przyjdzie. Czasami gmi-
ny, z racji uwarunkowań prze-
strzennych, nie mają nierucho-
mości nadających się na lokaliza-
cję inwestycji. Jeśli taka oferta
jednak jest, trzeba nad nią ciągle
pracować, by „wygrać swojego
inwestora”. Bo przecież pomię-
dzy propozycjami różnych gmin
trawa nieustający konkurs.

Akcja promocji i reklamy oferty
inwestycyjnej
Sam teren to jednak nie wszyst-
ko. Gminy sukcesu umieją trafić
do przedsiębiorców zaintereso-
wanych inwestowaniem, szuka-
ją ich na targach, wystawach,
utrzymują kontakt i korespon-
dencję z potencjalnymi partne-
rami. Wszystko to jest działal-
nością promocyjną. Dobra pro-
mocja gospodarcza to wielka
sztuka. Musi być konsekwent-
nie prowadzona i nie moż-
na na nią skąpić pieniędzy. Naj-

lepiej gdy prowadzi ją zespół.
Potrzebne będą różne opraco-
wania – od publikacji, przez
rozmaite analizy, płyty CD i ga-
dżety. Najlepiej gdy gmina ma
opracowaną strategię działań
promocyjnych – wiadomo wów-
czas, co i kiedy należy zrobić
oraz jakich po tych decyzjach
można spodziewać się efektów.

Obsługa inwestorów
Temat, który najbardziej róż-
nicuje gminy poszukujące swo-
ich sukcesów inwestycyjnych, 
to umiejętność bezpośredniego
obsłużenia inwestorów. Cechą
charakterystyczną tzw. gmin
sukcesu, są rozumiejący oczeki-
wania i potrzeby inwestorów
decydenci samorządowi. Najła-
twiej o takie umiejętności samo-
rządowcom mającym doświad-
czenia w biznesie. Przecież
urząd gminy to szczególny ro-
dzaj przedsiębiorstwa – choć nie
chodzi w nim o sprzedaż pro-
duktów, to jednak oczekiwa-
na sprawność organizacji przy-
pomina dobre przedsiębiorstwo:
szanuje się w nim klientów
i pracowników. To urząd jest dla
obywateli, a nie obywatele dla
urzędu. Podobnie i przedsiębior-
stwa odnoszą sukcesy, gdy ich
właściciele potrafią odpowie-
dzieć na potrzeby klientów. 

Liczy się pomysł
Do osiągnięcia sukcesu w dzie-
dzinie obsługi inwestorów 
(zarówno tych zewnętrznych,
jak i rodzimych) potrzebne są:
skonkretyzowanie własnych
oczekiwań i pomysł na rozwój
gminy. Co można zrobić w cią-
gu czterech lat kadencji? Co roz-
winie moją gminę? Jak zmienić
jej wizerunek, by ludzie chcieli
tu mieszkać i pracować? Takie
pytanie należy zadać każdemu
z kandydatów na stanowiska
w zbliżających się wyborach. Je-

śli ktoś nie ma pomysłu na wła-
sną karierę, mało prawdopodob-
ne, że zaproponuje coś interesu-
jącego dla całej gminy. Silna oso-
bowość wybranego wójta, bur-
mistrza czy prezydenta to szan-
sa na sukces. Nie wystarczy „być
porządnym człowiekiem” zna-
nym z zacięcia społecznego i dłu-
goletniej pracy. Gminami, w któ-

rych udało się osiągnąć najwię-
cej, zarządzają osoby mające do-
bre pomysły, dynamiczne, znają-
ce się na biznesie i samorządzie.
O takie umiejętności nie jest ła-
two. Warto jednak ocenić propo-
zycje kontaktów pod tym kątem. 

Mam wiele możliwości pracy
z gminami, którymi zarządzają
różni samorządowcy. Różny jest
też potencjał gmin, z którymi
pracuję. Są takie, które nie mają
wiele do zaproponowania inwe-
storom, ale przez umiejętne za-
rządzanie świetnie sobie radzą.

Są i takie, które wydawałoby się
mają wszystko, co potrzebne
do sukcesu, a jednak sobie nie ra-
dzą: nie wykorzystują własnego
potencjału. Ludzie z takich gmin
wyjeżdżają, młodzież po stu-
diach nie wraca, nie ma perspek-
tyw na pracę, panuje zniechęce-
nie i bezrobocie. Zatem, zanim
zdecydujecie się Państwo na od-
danie głosu za tym czy innym
kandydatem, zechciejcie zapy-
tać: jakie ma on pomysły na wa-
szą przyszłość. Ale nie na wyda-
wanie pieniędzy publicznych (co
chce zrobić?), ale jak chciałby je
dla gminy zarobić. Piękne cele
można ogłaszać, ale w życiu za-
wsze zostaniemy zapytani o re-
alność ich realizacji. 

Znam Piotra Misiło od kilku już
lat – poznałem go jako pracow-
nika samorządu w Policach.
Ucieszyłem się, gdy zadeklaro-
wał udział w wyborach w swoim
rodzinnym mieście. Według
mnie jest kandydatem, który mi-
mo młodego wieku, zebrał duże
doświadczenia potrzebne do peł-
nienia funkcji burmistrza. Ma
doświadczenia samorządowe,
a od kilku lat sprawdza się rów-
nież w biznesie. Będzie w stanie
podejmować dobre decyzje, któ-
rych efektem będzie rozwój 

Polic. Zechciejcie Państwo wziąć
pod uwagę tę kandydaturę. 

Z wyrazami należnego szacunku
dla wszystkich Mieszkańców Polic

Paweł Kolas

Paweł Kolas
42 lata, prawnik, niezależ-

ny ekspert ds. inwestycji
i obsługi inwestorów, dłu-

goletni dyrektor w Polskiej
Agencji Inwestycji Zagra-

nicznych SA w Warszawie,
były burmistrz Miasta Ło-

wicz, radny, specjalista
w zakresie funduszy struk-
turalnych, promocji gospo-

darczej, kontraktowy wy-
kładowca uniwersytecki

(Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Warszawski). 

„Czy możliwości, jakie
mają Police, są w pełni
wykorzystane?”

www.infrapark.pl
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Strategię czas przyjąć
Analizując ludzi, przedsiębiorstwa czy instytucje, które odnoszą sukces, wyraźnie widać, że wszystkie mają jedną wspólną
cechę: jasno sprecyzowany kierunek i plan działania pozwalający osiągnąć dany cel. 

Jest to podobnie jak z wjaz-
dem na wycieczkę. Przed wyj-
ściem z domu wiemy już, do-
kąd chcemy dotrzeć i co chce-
my zobaczyć: mogą to być ru-
iny zamku, góra z pięknym
widokiem lub Puszcza
Wkrzańska. Mało tego, wy-
trawni podróżnicy posiadają
już szczegółowy plan miejsc,
które chcą po drodze zobaczyć
i wiedzą, ile czasu chcą spę-
dzić w każdym z nich. To, co
chcemy zobaczyć, to nasz
główny CEL, a droga dotarcia
i miejsca, które odwiedzamy
w trakcie podróży, to PLAN.
Mając w myślach nasz cel jest
nam znacznie łatwiej do niego
dążyć. Wiemy, czy jesteśmy
spóźnieni, czy może mamy za-
pas czasu i możemy sobie po-
zwolić na dłuższy przystanek.
Najważniejsza jednak sprawa
to ta, że wszyscy uczestnicy

wycieczki jadą w tę samą stro-
nę i nie ma sporów w trakcie
jazdy dokąd chcemy dojechać.
Życie pokazuje niestety, że
niemalże prawie niemożliwe
jest dotarcie do ruin zamku
i wszystkich ciekawych miejsc

po drodze, jeżeli przed wy-
cieczką ich nie określimy. Na-
sza wyprawa będzie dziełem
przypadkowych zdarzeń i od-
wiedzin miejsc, które wynika-
ją z decyzji podejmowanych
na bieżąco i najczęściej w po-
śpiechu. Nie da się bowiem

zrealizować celu, jeżeli nie
jest on jasno sprecyzowany
i nie mamy sposobu na jego
osiągnięcie. Identycznie jest
z gminą i jej mieszkańcami.
Gmina musi posiadać długo-
terminowy plan rozwoju

i określone cele strategiczne.
Cele muszą dotyczyć głów-
nych obszarów, które wpły-
wają na jakość życia miesz-
kańców:
– obszar ekologiczny – przyja-

zne i czyste środowisko dla
mieszkańców i ich dzieci

– obszar społeczny – zapew-
niona edukacja i minimal-
ny poziom życia dla naj-
biedniejszych

– obszar ekonomiczny – wspar-
cie lokalnych przedsiębior-
ców i stworzenie im odpo-
wiednich warunków

– obszar przestrzenny – za-
pewnione mieszkania, dro-
gi, chodniki, ścieżki 
rowerowe 

– obszar instytucjonalno
– polityczny – jest to za-
rządzanie Gminą w sposób
umożliwiający realizację
powyższych celów.

Które z tych celów w naszej
gminie zrealizowano i w ja-
kim stopniu? Mieszkańcy wie-
dzą najlepiej. Niestety strate-
gia, o której piszę nadal w na-
szej gminie jest niezatwier-
dzona i nieprzyjęta do reali-
zacji. Największą obawą jest
to, czy działania rządzących
są spójne i zmierzają w jed-
nym kierunku – CZY JEST
WSPÓLNY CEL I PLAN? Czy
rozwój Gminy Police zależy
od sporów uczestników na-
szej wycieczki w przyszłość?
Strategia została opracowa-
na kilka lat temu, ale niestety
nie było do dzisiaj czasu, aby
ją przyjąć i rozpocząć konse-
kwentną realizację.
Trwały sukces wymaga od or-
ganizacji myślenia, a nawet
tworzenia jej przyszłości, co
wyraża się w budowaniu stra-
tegii działania. Szczególnie
w warunkach polskich, skom-
plikowanych koniecznością
nadgonienia wszelakich opóź-
nień, urzędy nie poświęcają
należytej uwagi opracowaniu
i wdrożeniu strategicznego

planu działania, tłumacząc to
złą sytuacją finansową, bra-
kiem czasu, niedoborem wy-
kształconej kadry, a nawet
brakiem konieczności takiego
działania. Rządzący nie w peł-
ni zdają sobie sprawę, że gmi-
na, która koncentruje się tylko
na przetrwaniu, nieuchronnie
zmierza w kierunku pogorsze-
nia życia mieszkańców. Chyba
również nie dostrzegają, że
opracowana i wdrażana stra-
tegia może stać się lekar-
stwem i wyprowadzić Gminę
z trudnej sytuacji.

Adam Kowalczyk

Inny punkt widzenia
16 lat minęło… to były gene-
ralnie dobre lata dla naszej
gminy, no może nie wszystkie,
ale na pewno pierwsze 10. Pra-
wie skanalizowano i zgazyfiko-
wano gminę, wybudowano
piękne szkoły, powstały place
zabaw dla dzieci, każdy z za-
stępców burmistrza wybudo-
wał dla siebie i swojej rodziny
piękny dom. I chwała im za to.
Tyle że kanalizowanie gminy,
jej gazyfikacja, budowanie

szkół i placów zabaw to psi
obowiązek każdego włodarza
gminy. Od tego właśnie m.in.
jest burmistrz i jego urzędnicy,
aby zaspokajać ustawowo na-
rzucone na gminę obowiązki.
Rządzenie gminą to coś więcej
jednak. To nie tylko ustawowe
obowiązki, to również, a może
dzisiaj przede wszystkim, za-
dania stymulujące rozwój gmi-
ny. Zadania pomagające stwa-
rzać nowe miejsca pracy, zada-

nia mające na celu wstrzyma-
nie ucieczek za pracą i lepszym
życiem policzan. To lobbing
w Warszawie za większymi do-
tacjami, szukanie finansowa-
nia inwestycji z pieniędzy in-
nych niż budżet gminy. To
strategiczne myślenie o tym,
co będzie jutro, a nie tylko
o tym, co jest dzisiaj. 
Piotr poprosił mnie o kilka
słów o tych minionych wła-
śnie latach i kilka słów o nim.

Nie uważam, aby to, co było
do tej pory w Gminie Police
było złe. Nie uważam, aby by-
ła ona jakoś szczególnie źle
zarządzana, ale nie uważam
też, aby była ona i jakoś szcze-
gólnie dobrze zarządzana. Ot,
gmina, jakich wiele. Kiedyś
mówiło się, że jest bogata,
dzisiaj mówi się, że jest zielo-
na. Chciałbym, aby niebawem
mówiło się, że jest gminą dy-
namicznie się rozwijającą. 

Tyle o gminie, bo miało być
krótko. A Piotr Misiło? Piotr to
młody ambitny człowiek, cho-
lernie uparty i szalenie konse-
kwentny. Można go lubić bądź
nie, ale jednego odmówić
na pewno mu nie moż-
na – skuteczności! A ja chciał-
bym w końcu, aby ktoś w Poli-
cach wreszcie skutecznie „zła-
pał byka za rogi”. 

MM

Adam Kowalczyk
31 lat, doktor nauk

ekonomicznych, pracownik
Uniwersytetu

Szczecińskiego oraz firmy
konsultingowej.

Doświadczenie w zakresie
strategi i rozwoju zdobył

podczas opracowania 
i wdrożenia ponad 

20 strategii rozwoju dla
firm i instytucji. 

Były pełnomocnik
burmistrza Polic 

ds. Strategii Rozwoju
Gminy Police.

„Niestety strategia
nadal w naszej gminie
jest nie zatwierdzona”
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Piękna i bogata gmina Police
Znane powiedzenie mówi, że „lepiej być pięknym i bogatym niż brzydkim i biednym”. I ja, obejmując w 1999 roku 
stanowisko naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Gminy w Policach wyszedłem z takiego założenia, że le-
piej żyć w gminie pięknej i bogatej.

Zacząłem więc założenie to reali-
zować. Jak? Od opracowania pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego. Po co? Otóż po to,
żeby każdy mieszkaniec gminy
wiedział, jak będzie wyglądać je-
go „mała ojczyzna”, co w każ-
dym jej miejscu powstanie; żeby
każdy czuł, iż ma w tym swój
udział, aby utożsamiał się z gmi-
ną, chciał w niej żyć, pracować
i wypoczywać. Uznałem, że nie
ma czasu do stracenia! Tym bar-
dziej że stare plany, które do tej
pory obowiązywały, zupełnie nie
szanowały własności prywatnej.
Co więcej, według nich, niektóre
miejscowości, takie jak: Tatynia,
Trzeszczyn, Wieńkowo czy Sie-
dlice, skazane były na wymarcie
i wymazanie z mapy świata. Był
to niechlubny skutek wprowa-
dzenia przed laty na tych obsza-
rach zakazu zabudowy. Dlatego
też nie zwlekając, podjąłem wy-
zwanie i w ciągu pięciu lat (1999
– 2003) przygotowałem odpo-
wiednie plany zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Dlaczego plany są tak ważne
dla rozwoju gminy?
Otóż. Plany zagospodarowania
przestrzennego, to zbiór praw
i wiedzy, co i na jakich warun-
kach można w danym miejscu
wybudować. Taka wiedza po-
trzebna jest każdemu z nas, na-
szym sąsiadom, mieszkańcom
naszej ulicy, osiedla i w końcu
całej miejscowości. To dzięki pla-
nom możemy być pewni, że
w miejscu, w którym zdecyduje-
my się wybudować dom naszych
marzeń lub po prostu zamiesz-
kać, nie powstanie inwestycja,
która zburzy nasze szczęście, ta-
ka jak: zakład przemysłowy, la-
kiernia, droga czy wysypisko
śmieci. 
Zaktualizowane plany są też wy-
raźnym sygnałem dla inwesto-
rów zewnętrznych. Wskazują,
że: po pierwsze, gmina jest
prężna i gotowa inwestora przy-
jąć i pomóc w uruchomieniu no-
wych miejsc pracy; po drugie,
plany dają inwestorowi pew-
ność, że daną inwestycję może
wybudować zgodnie z prawem
i co ważne, że jest na nią zgoda
społeczna. A ile czasu zaoszczę-
dza to inwestorom! Gdyby nie
było planów zagospodarowania
przestrzennego, do realizacji in-
westycji przystępowaliby oni 
o co najmniej rok później. Tym

samym o rok później powstawa-
łyby nowe miejsca pracy i o rok
później wpływałyby do gminy
pieniądze z tytułu danej inwe-
stycji. A są to kwoty niebagatel-
ne. Każdego roku do kasy gminy
wpływa 2% od wartości każdej
inwestycji. I podczas, gdy w ca-
łej Polsce developerzy borykają

się z jednym podstawowym pro-
blemem – brakiem planów, któ-
ry paraliżuje budowę mieszkań,
sklepów czy centrów usługo-
wych, tak od końca lat
90-ch XX wieku, Polic ten pro-
blem nie dotyczy. W gminie nie
ma już zastoju budowlanego,
nie brakuje terenów pod zabu-
dowę. Co więcej, to dzięki pla-
nom przeze mnie przygotowa-
nym i mojemu zaangażowaniu,
można było w końcu przepro-
wadzić gazyfikację gminy i przy-
gotować projekty jej skanalizo-
wania, wskazać nowe tereny
pod zabudowę, a także objąć
ochroną te tereny, które
ochroną objęte być po-
winne. Czy poczytuję
to sobie za suk-
ces? – Tak.
Brzmi to
n i e -

skromnie? Nie, bo jakże inaczej
ocenić fakt, że jako naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architek-
tury przygotowałem plany za-
gospodarowania przestrzenne-
go, które objęły 60% (!) po-
wierzchni gminy. A to stawia
gminę Police w czołówce gmin
Polski! Dla porównania, w tym

samym czasie, Kraków miał no-
we plany dla zaledwie 1,4% po-
wierzchni, Kielce dla 3%, War-
szawa dla 14%, a Wrocław
dla 15% powierzchni! Średnią
dla kraju szacowało się wtedy
na poziomie 3-5%.

Czy jest jeszcze coś do zro-
bienia?
Tak i to dużo. Baza w gminie Po-
lice została wprawdzie przygo-
towana, ale co dalej? Co dalej
z polickim centrum? Co z obej-

ściem drogowym i kolejowym
miasta? Co z Infraparkiem? 
Co, w końcu z portem morskim
w Policach? Police, tak jak każde
miasto, muszą mieć swoje ser-
ce, muszą mieć centrum, w któ-
rym skupione będą najważniej-
sze funkcje miasta. Musi po-
wstać drogowe i kolejowe obej-
ście miasta, aby odciążyć je ko-
munikacyjnie, aby przez cen-
trum miasta nie przejeżdżały
niebezpieczne ładunki z kwa-
sem siarkowym czy amonia-
kiem do i z Zakładów Chemicz-
nych. Trzeba więc zrobić
wszystko, aby żyło się tu wy-
godnie i bezpiecznie. Należy też
pozyskać dla gminy inwestorów
chcących stworzyć nowe miej-
sca pracy. A mamy ich, czym za-
chęcić. Infrapark to 230 hekta-
rów terenu pod inwestycje, port
to olbrzymi potencjał mający
ogromne możliwości przeła-
dunkowe. Zamiast więc być tyl-
ko zapleczem dla Zakładów
Chemicznych, powinien stać się
prawdziwym portem morskim.

Piękno, bogactwo i dynamiczny
rozwój – tego potrzebują Police
i na to Police zasługują. Tego 
Policzanom z całego serca życzę.

Marek Koguciuk

Marek Koguciuk
39 lat, architekt, specjalista

z zakresu prawa budowla-
nego i zagospodarowania

przestrzennego, laureat 
nagrody w konkursie Mura-
tora DOM DOSTĘPNY 2001,
współzałożyciel Stowarzy-

szenia Regionalna Agen-
da 21 Zalewu Szczecińskiego

Regionu Dwóch Narodów,
obecnie realizuje Stację Fil-

trów na Złożu Węgla Ak-
tywnego w Zakładzie Pro-

dukcji Wody MIEDWIE
w ramach 6-letniego pro-
gramu „Poprawa jakości

wody w Szczecinie”. W la-
tach 1999 – 2003 naczel-
nik Wydziału Urbanistyki

i Architektury Urzędu Gmi-
ny w Policach.

„Należy też pozyskać
dla gminy inwestorów,
chcących stworzyć
nowe miejsca pracy.”

Plan budowy Centrum Miejskiego, ul. Piłsudskiego/ul. Siedlecka

ul. S
iedleck

a

ul. Piłsudskiego
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DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko PIOTR MISIŁO
Adres Ul. Bankowa 2b/3; 72-009 Police

Poczta elektroniczna piotr@misilo.pl 

Data urodzenia 11 czerwca 1974
Stan cywilny Żonaty – dwoje dzieci (Michałek 9 lat, Partyk 2 lata)

Obywatelstwo Polskie

WYKSZTAŁCENIE 

Okres 2003 – obecnie
Nazwa szkoły Uniwersytet Szczeciński

Wydział i specjalizacja Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Tytuł zawodowy Magister Ekonomii w trakcie pisania doktoratu – otwarty przewód doktorski
Praca doktorska Sposoby kształtowania komunikacji marketingowej samorządów gminnych w celu pozyskiwania inwestorów.

Okres 2000 – 2002
Nazwa szkoły Uniwersytet Szczeciński

Wydział i specjalizacja Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych
Tytuł zawodowy Magister Ekonomii

Praca magisterska Praca magisterska z zakresu promocji miast.

Okres 2000 – 2002
Nazwa szkoły Uniwersytet Szczeciński

Wydział i specjalizacja Wydział Humanistyczny – socjologia zachowań ludzkich
Tytuł zawodowy Magister Socjologii

Praca magisterska Praca magisterska z zakresu funkcjonowania oświaty.

Okres 1997 – 2002
Nazwa szkoły Wyższa Szkoła Humanistyczna

Wydział i specjalizacja Pedagogika – nauki społeczno polityczne
Tytuł zawodowy Licencjat
Praca licencyjna Praca licencjacka z zakresu systemu reformy oświaty.

Okres 1993 – 1997
Nazwa szkoły Liceum Ekonomiczne Fundacji ODK w Policach, ul. Siedlecka 1

Wydział i specjalizacja Organizacja przedsiębiorstw
Tytuł zawodowy Technik Ekonomista

Okres 1990 – 1993
Nazwa szkoły Zespół Szkół Zawodowych im. T. Łukasiewicza w Policach, ul. Siedlecka 1

Tytuł zawodowy Mechanik Urządzeń Przemysłowych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Okres zatrudnienia VIII 2005 – obecnie
Nazwa i adres pracodawcy OnePlayFrame Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Spartańska 3

Rodzaj działalności Rynek usług contentu mobilnego (muzyka, tapety, gry etc., w telefonii komórkowej), prawa autorskiego i praw pokrewnych. 
Stanowisko Prezes Zarządu
Obowiązki Zarządzanie firmą. Przygotowanie strategii rozwoju OnePlayFrame w tym segmencie usług. Tworzenie relacji z podmiotami będącymi

uczestnikami rynku contentu mobilnego (operatorzy telefonii komórkowej, e-dystrybutorzy, właściciele licencji, wytwórnie muzyczne, publi-
sherzy). Próba „budowy” nowego sposobu myślenia o konieczności przestrzegania prawa autorskiego wśród e-dystrybutorów oraz właścicieli
licencji. Wypracowywanie nowych mechanizmów dotyczących funkcjonowania tego segmentu usług.

Okres zatrudnienia I 2004 – obecnie
Nazwa i adres pracodawcy Point Group Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Usypiskowa 12 

Rodzaj działalności Marketing, media
Stanowisko Dyrektor Zarządzający ds. Organizacyjnych
Obowiązki Zarządzanie zespołem pionu Organizacyjnego, Prawnego oraz Studia DTP. Tworzenie, wdrażanie i kontrola procedur. Reprezentowanie Point

Group Sp. z o. o., przed sądami jako pełnomocnik procesowy. Uczestnictwo w negocjacjach handlowych z największymi klientami firmy.
Przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy pracowników. 

Okres zatrudnienia I 2005 – VII 2005 
Nazwa i adres pracodawcy Eko Point Sp z o. o. w Warszawie, ul. Usypiskowa 12

Rodzaj działalności Paliwa alternatywne uzyskiwane z poliolefin
Stanowisko Wiceprezes Zarządu
Obowiązki Rejestracja spółki, wybór i przygotowanie lokalizacji pod inwestycje, weryfikacja wybranej technologii, przygotowanie inżynierii finansowej

przedsięwzięcia (współtworzenie studium wykonalności, negocjacja warunków kredytowych, analiza rynku poliolefin etc.). 

Okres zatrudnienia X 2004 – X 2005
Nazwa i adres pracodawcy Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie, ul. Unisławy 26

Rodzaj działalności Niepaństwowa Uczelnia Wyższa
Stanowisko Nauczyciel akademicki
Obowiązki Prowadzenie zajęć z przedmiotów: Komunikacja Interpersonalna, Rynek Pracy, Podstawy Socjologii Pracy. 

Okres zatrudnienia I 2001 – XII 2003
Nazwa i adres pracodawcy Urząd Gminy w Policach, ul Batorego 3

Rodzaj działalności Administracja Samorządowa
Stanowisko Naczelnik Wydziału Promocji
Obowiązki Kierowanie zespołem osób pracujących nad wizerunkiem miasta. Budowa i realizacja strategii promocyjnej. Współtworzenie strategii rozwo-

ju Polic. Przygotowywanie ofert inwestycyjnych. Tworzenie nowego sposobu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania PR. Kontakty
z mediami. 

ŻYCIORYS
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Okres zatrudnienia IX 2000 – obecnie (XII 2000 – VII 2005 działalność zawieszona)
Nazwa i adres pracodawcy Design w Policach, ul. Bankowa 2b/3

Rodzaj działalności Reklama, doradztwo, PR
Stanowisko Właściciel
Obowiązki Prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej. 

Okres zatrudnienia IV 2000 – IX 2000
Nazwa i adres pracodawcy Wydawnictwo Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Szczecinie ul. Piotra Skargi 23

Rodzaj działalności Wydawnictwo prasowe
Stanowisko Dyrektor Wydawnictwa
Obowiązki Zracjonalizowanie działalności spółki. Przygotowanie spółki do sprzedaży lub zamknięcia. Opracowanie i wdrożenie działań marketingowych.

Okres zatrudnienia IX 1999 – IV 2000
Nazwa i adres pracodawcy Agencja Reklamowa DCS Sp. z o. o. w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 23

Rodzaj działalności Agencja reklamowa
Stanowisko Koordynator Projektów
Obowiązki Koordynowanie projektów (opieka nad klientem w obszarze ustaleń cenowych, druku, składu komputerowego). Tworzenie strategii marketingowych.

Okres zatrudnienia IV 1999 – X 1999
Nazwa i adres pracodawcy Wydawnictwo ELF w Stargardzie Szczecińskim, ul. Kwiatowa 6 

Rodzaj działalności Działalność wydawnicza – wydawanie gazety „Echo Stargardu”
Stanowisko Współwłaściciel – Redaktor Naczelny
Obowiązki Prowadzenia działalności gospodarczej, wydawanie gazety. 

Okres zatrudnienia I 1997 – X 1998
Nazwa i adres pracodawcy Działalność Gospodarcza ELF w Policach, ul. Bankowa 18

Rodzaj działalności Działalność wydawniczo-reklamowa – wydawanie gazety „Echo Polic” 
Stanowisko Właściciel/współwłaściciel – Redaktor Naczelny
Obowiązki Prowadzenia działalności gospodarczej, wydawanie gazety.

Okres zatrudnienia VII 1996 – X 1996
Nazwa i adres pracodawcy Sklep „Roma” w Szczecinie, ul. Monte Casino 6 

Rodzaj działalności Sklep monopolowy
Stanowisko Sprzedawca
Obowiązki Zamawianie asortymentu, przyjmowanie dostaw, sprzedawanie towaru.

Okres zatrudnienia II 1995 – II 1996
Nazwa i adres pracodawcy Rejonowy Urząd Pracy w Policach 

Rodzaj działalności Rynek pracy, aktywizowanie bezrobotnych
Stanowisko Bezrobotny
Obowiązki Gotowość do podjęcia pracy.

Okres zatrudnienia VI 1994 – II 1995
Nazwa i adres pracodawcy Zakłady Chemiczne Police w Policach, ul. Kuźnicka 1 

Rodzaj działalności Zakład chemiczny produkujący nawozy oraz biel tytanową
Stanowisko Ślusarz
Obowiązki Naprawa awarii, dbałość o sprawność urządzeń wytwórczych, etc.

Okres zatrudnienia IX 1993 – XI 1993 
Nazwa i adres pracodawcy Stacja benzynowa nr 364 w Trzebieży

Rodzaj działalności Sprzedaż paliwa
Stanowisko Sprzedawca
Obowiązki Przyjmowanie dostaw, sprzedaż.

Okres zatrudnienia IX 1991 – VII 1993
Nazwa i adres pracodawcy Zakłady Chemiczne Police w Policach

Rodzaj działalności Zakłada chemiczne produkujące nawozy oraz biel tytanową
Stanowisko Uczeń Szkoły Przyzakładowej
Obowiązki Odbywanie praktyk w Zakładach Chemicznych Police w Policach, prace przygotowujące do zawodu. 

SZKOLENIA

 Spektrum Consulting Szkolenie GRID – siatka kierownicza
 Klub Jagielloński oraz Wyższa Szkoła Euro- Akademia Dobrego Państwa – szkoła letnia
pejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

 Wojewódzki Ośrodek Szkolenia  Szkolenie nt systemu zamówień publicznych w Polsce
Administracji w Szczecinie

 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
Regionalnego S.A.

UMIEJĘTNOŚCI

JĘZYK OJCZYSTY Polski
JĘZYKI OBCE Rosyjski Biernie – w trakcie nauki

Angielski Biernie – w trakcie nauki
UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE Obsługa oprogramowania MS Office

PRAWO JAZDY Kategoria B

INFORMACJE DODATKOWE 

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Członek Rady Eksploratorium Nowej Gospodarki przy PTE
Członek Platformy Obywatelskiej – od lutego 2004 roku

ZAINTERESOWANIA Prawo, polityka, media, samorząd
Psychologia, socjologia zachowań ludzkich
Historia Polski i Świata
Film, teatr
Sport (piłka nożna, squash, bilard, narty)
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Kłamca, kłamca...

Nie miałem dotąd bezpośred-
nio okazji podzielić się z Pań-
stwem refleksją na temat tzw.
sprawy Andrzeja Marka, jed-
nak teraz, w kontekście mojej
decyzji o kandydowaniu
na Urząd Burmistrza Polic,
uważam to za konieczność. 

Głos Andrzeja Leppera
Było mi smutno, kiedy ogląda-
łem, jak sławy polskiego
dziennikarstwa zamykają się
w klatce, by bronić sprawy,
o której tak naprawdę nie
miały pojęcia. To było widocz-
ne niemal w każdym ich wy-
stąpieniu. Nieznajomość tre-
ści wyroku oraz jego uzasad-
nienia, brak elementarnej
wiedzy z zakresu przepisów
kodeksu karnego, nieznajo-
mość treści publikacji, za któ-
re został skazany Andrzej Ma-
rek, to najpowszechniejsze
dziennikarskie grzechy w tej
sprawie. Nie rozumiałem, dla-
czego najlepsi dziennikarze
TVN, TVP, Radia Zet, RMF uży-
wając swojej popularności
w imię źle pojętej solidarności
zawodowej, z niespotykaną
dotąd determinacją „zwalcza-
li” prawomocną decyzję sądu,
broniąc Andrzeja Marka ni-
czym niepodległości. Słucha-
łem tych głosów z niedowie-
rzaniem i rosnącym przeraże-
niem. Elita polskiego dzienni-
karstwa przemówiła głosem
Andrzeja Leppera! 
Naprawdę nie jest łatwo zo-
stać skazanym z artykułu 212
kk. Wiem to, ponieważ sam ja-
ko dziennikarz byłem z niego
oskarżany (prowadząc „Echo
Polic”), przez ówczesnego rad-
nego P. Stanisława Podkowę,
ale wygrałem! Ten artykuł jest
dla tych, którzy świadomie
działają w złej wierze, którzy
z premedytacją pomawiają,
kłamią, zniesławiają i nie chcą
za swoje niegodziwości prze-

prosić. Tak jak nie chciał tego
uczynić Andrzej Marek.

Winny! 
Od rozpoczęcia tej sprawy mi-
nęło ponad 5 lat, wygrałem
w niej wszystko. Wyrok Sądu
Rejonowego – winny! Wyrok
Sądu Apelacyjnego – winny!
Orzeczenie Sądu Najwyższego
– winny! Prezydent Aleksan-
der Kwaśniewski – Andrzej
Marek nie zasługuje na ułaska-
wienie! Minister Sprawiedli-
wości Zbigniew Ziobro – An-
drzej Marek nie zasługuje
na ułaskawienie! Gdybym
mógł cofnąć czas… zrobiłbym
dokładnie to samo. 

Sprawiedliwy wyrok
Jestem przekonany, że moja
decyzja o starcie w najbliż-
szych wyborach na Urząd Bur-
mistrza Polic ponownie wywo-
ła dyskusję na temat wyssa-
nych z palca zarzutów stawia-
nych przez Andrzeja Marka.
Nie chciałbym jednak w tej
sprawie zabierać więcej głosu,
gdyż zostało o niej powiedzia-
ne już chyba wszystko, a nie
jest to sprawa istotna dla
funkcjonowania naszych Polic.
Jestem również przekonany,
że Państwo sami doskonale
wiedzą, kto miał rację i sami
są Państwo w stanie ocenić
postawę obu uczestników te-
go postępowania. Pozwoliłem
więc sobie na tę krótką reflek-
sję w nadziei, że wydacie Pań-
stwo „sprawiedliwy wyrok”
dotyczący tej sprawy.

Obok kilka fragmentów
z ogólnopolskich gazet opisu-
jących przedmiotową spra-
wę. Gdyby chcieli Państwo 
zapoznać się z całą dokumen-
tacją, znajdą ją Państwo
na stronach internetowych
www.misilo.pl.

Piotr Misiło

Od rozpoczęcia tej sprawy minęło ponad 5 lat.
Wygrałem w niej wszystko. Wyrok Sądu Rejono-
wego – „winny”! Wyrok Sądu Apelacyjnego
– „winny”! Orzeczenie Sądu Najwyższego – „win-
ny”! Prezydent Aleksander Kwaśniewski – „An-
drzej Marek nie zasługuje na ułaskawienie!”
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
– „Andrzej Marek nie zasługuje na ułaskawie-
nie!” Gdybym mógł cofnąć czas… zrobiłbym
dokładnie to samo. 

„Przegląd”, 5.04.2004r.

„Gazeta Prawna”, 16.06.2005r.
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„Gazeta Wyborcza”, 13.04.2004r. „Rzeczpospolita”, 23.03.2004r.

„Wprost”, 13.04.2004r.

„Przekrój”, 15.04.2004r.

„Rzeczpospolita”, 26.03.2004r.

Interia.pl, 19.01.2006r.

„Polityka”, 27.03.2004r.



Przezorność, racjonalizm czy ko-
nieczność inności postulowanej
rzeczywistości. Życie w obliczu
wielu słabości wymaga zdwojo-
nej aktywności urzędniczej i każ-
dej innej, by normalność znaczy-
ła dla wszystkich dobro jutra,
należy to, co bardzo dobre, do-
bre i złe dostosować do nowej ja-
kościowo sytuacji jutra. W całym
tłumie ludzi jest niewielu takich,
którzy chcą być na czele nie dla
własnych ambicji, lecz potrzeby
chwili, potrzeby dawania siebie

innym dla wspólnego sukcesu.
„Jeśli warto się poświęcić to Ja
tego chcę” – tak twierdzi wcale
nieskromny, lecz znający swoją
wartość, gotowy do pokonywa-
nia wielu trudności absolwent
ekonomii i socjologii, mój dyplo-
mant Piotr Misiło. W rozmowie
pewny, wiedzący, czego chce,
widzący, co złe i dobre, znający
sposoby sprawdzenia tego, co
prawdziwe, a nie złudne, iluzo-
ryczne. Mówiąc o sukcesie poda-
je szereg recept dla wielu możli-

wych swoich działań. Bez zdzi-
wienia, znając jego skuteczność,
patrzę na wizje rzeczywistości,
na realność celów i dążeń, ale
nade wszystko na dojrzały spo-
sób rozumienia świata innych
ludzi. Postulowana konstrukcja
wymyślonej dalszej rzeczywisto-
ści ma swoje odzwierciedlenie
w potrzebach zwykłych ludzi. 
To gruntowa wiedza o rozumie-
niu świata w aspekcie dobrobytu
człowieka daje gwarancję sukce-
su. Bo przecież jak często uczy-

my się na własnych błędach, jak
często to ważne dziś rujnuje per-
spektywę naszego jutra. Z satys-
fakcją słucham o wizji tego sa-
mego świata, lecz już nie takiego
samego. Ja nie wiem, czy lepsze-
go dla niego, ale na pewno inne-
go. Tworzyć nową rzeczywistość
w majestacie zastanego, dosko-
nałego, wieloaspektowego ładu
to wielka odwaga w powadze
doniosłości zadań.
On – Piotr Misiło, tego chce!

Tadeusz Strawa
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Budżet gminy 
podstawa prawidłowego funkcjonowania
Budżet gminy Police jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Zawiera jednak
w sobie element planowania długofalowego w postaci „Wieloletniego programu inwestycyjnego”.

Przy założeniu kontynuacji
przyjętych zamierzeń jest to
dobre narzędzie dla zapewnie-
nia skutecznego i prawidłowe-
go rozwoju gminy. Jednakże
podstawą dla tego zapewnie-
nia jest przyjęcie właściwych
założeń opartych o przeprowa-
dzone analizy i ustalenie wła-
ściwej hierarchii potrzeb. Ana-
lizując budżety gminy Police
z kilku ostatnich lat można po-
kusić się o stwierdzenie, że
„Wieloletni program inwesty-
cyjny” nie spełniał swojej funk-
cji, był niestety traktowany ja-
ko plan roczny (co roku zmie-
niany i poprawiany). Oczywi-
ście naturalną rzeczą jest jego
aktualizowanie, jednakże mu-
szą być do tego obiektywne
i racjonalne podstawy. Zmiany
nie powinny wynikać z niewła-
ściwego podejścia i niekom-
pletnego planowania, a tak nie-
stety było i jest. Przykładem
może być zaplanowanie
uchwałą Rady Miejskiej
w dniu 2 września 2005 r. za-
dania inwestycyjnego pn. „Wy-
konanie instalacji c.o. w budyn-
ku świetlicy sołectwa w Drogo-
radzu”, które miało być realizo-
wane w latach 2005-2006, a na-
stępnie uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2005 r. zdję-
to to zadanie, ponieważ „od-
kryto”, że na terenie lokalizacji
obiektu nie ma uzbrojenia
w sieć wodociągową i kanaliza-
cyjną, co uniemożliwia wyko-
nanie instalacji wewnętrznej.
Inny przykład to wprowadze-
nie uchwałą Rady Miejskiej
z dnia 26 października 2005 r.
zadania „Modernizacja hali
sportowej przy ul. Siedleckiej

w Policach”. Wcześniej plano-
wano wykonanie projektu
w roku 2005 o przewidywanej
wartości 50 tys. zł, ale okazało
się, że to za mało, a i czasu nie
na to nie wystarczy, więc trze-
ba dokończyć w roku następ-
nym (łącznie na projekt plano-
wano 100 tys. zł). W uchwale

Rady Miejskiej z dnia 29 grud-
nia 2005 r. w sprawie budżetu
na rok 2006 znalazła się już
kwota 120 tys. zł, by zwiększyć
ją już 25 kwietnia 2006 r.
uchwałą Rady Miejskiej o kolej-
ne 80 tys. zł oraz zmienić gene-
ralne podejście do tematu – co
skutkowało zmianą zadania
na „Hala widowiskowo-sporto-
wa w Policach przy ul. Siedlec-
kiej”. Te dwa przykłady (a moż-
na by ich naprawdę znaleźć
znacznie więcej w poprzednich
latach) świadczą ewidentnie
o złej jakości planowania
i przygotowywania zadań in-
westycyjnych. W tym zakresie
jest jeszcze wiele do zrobienia,
jest potrzebne umiejętne pla-
nowanie i konsekwencja. Trud-
no jest jednoznacznie stwier-
dzić, czy uchwalony budżet
jest dobry czy zły. Jednym
z kryteriów, jakie można by
przyjąć do takiej oceny, jest

ilość środków finansowych
możliwych do wygenerowania
na inwestycje oraz czy przyjęte
do realizacji zadania są koszto-
twórcze, tzn. w przyszłości bę-
dą generować tylko koszty fi-
nansowe, czy też można się
spodziewać korzyści ekono-
micznych lub społecznych.

Przyglądając się budżetowi
na rok 2006, który został
uchwalony 29 grudnia 2005 r.
a zmieniony już 25 kwiet-
nia 2006 r. można zauważyć
niebezpieczną tendencję: pla-
nowane nakłady na inwestycje
to kwota nieco ponad 52 mln. zł
i wydawałoby się, że wszystko
jest w porządku, ale jak przyj-
rzymy się źródłom finansowa-
nia tych wydatków to moż-
na się zastanawiać nad możli-

wością generowania środków
z budżetu. Otóż źródłami finan-
sowania wydatków majątko-
wych są w większości źródła
zewnętrzne i nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego gdyby nie
to, że w przyszłości może się
okazać, że gminy nie stać na in-
westycje. Na przytoczoną kwo-
tę składają się ok. 4 mln. zł
z GFOŚ i GW, ok. 21 mln. zł ze
środków pochodzących z Unii
Europejskiej, ok. 16 mln. z kre-
dytów, sprzedaży papierów
wartościowych oraz ok. 9 mln.
zł ze środków pozostałych z po-
przednich lat (niewykorzysta-
nych). W sumie daje to nam
ok. 50 mln. zł. Pozostaje ok. 2
mln. zł, które mogą pochodzić
wprost z dochodów własnych
budżetowych. Należy jeszcze
spłacić zaciągnięte pożyczki
i kredyty w latach poprzednich
i na to już nie wystarcza środ-
ków własnych – trzeba sięgnąć
po kredyt lub obligacje na spła-
tę tych zobowiązań. W ten spo-
sób okazuje się, że gmina prak-
tycznie nie posiada nadwyżki
operacyjnej, która powinna być
inwestowana. Jest to niebez-
pieczna sytuacja. Należałoby
się przyjrzeć także racjonalno-

ści wydawanych środków
na zadania bieżące pod kątem
generowania nadwyżki opera-
cyjnej przeznaczanej na wydat-
ki majątkowe, które są wy-
znacznikiem rozwoju gminy.

Piotr Misiło

Piotr Misiło
32 lata, ekonomista, 

socjolog, doktorant Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, 
były Urzędnik Urzędu 

Gminy w Policach, obecnie
Dyrektor Zarządzający ds.
Organizacyjnych w Point

Group Sp. z o. o. w Warsza-
wie oraz Prezes Zarządu

w OnePlayFrame Sp. z o.o. 
w Warszawie.

Tadeusz Strawa
53 lata, Prof. dr hab.,
pedagog, były Dziekan

Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, obecnie

Prof. Akademii
Pedagogicznej

„Zmiany nie powinny
wynikać z niewłaściwego
podejścia i niekomplet-
nego planowania”

Najważniejsze liczby 
z budżetu gminy Police na 2006 rok

Jest odważnym człowiekiem

dochody budżetu gminy w wysokości 
110.027.275 zł

rezerwa ogólna w wysokości
340.000 zł

wydatki budżetu gminy w wysokości
127.326.232 zł

deficyt budżetowy w wysokości
17.298.957 zł

Na podstawie UCHWAŁY NR XL/302/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 grud-
nia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2006.
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Wybieram przyszłość

Byłem wówczas przekonany, 
że organizujemy się oraz działa-
my ponad podziałami partyjny-
mi i nierzadko historyczną
– dość znamienną – przynależ-
nością niektórych członków na-
szego stowarzyszenia. Z per-
spektywy minionych czterech
lat widzę ostre podziały pomię-
dzy różnymi podgrupami wy-
wodzącymi się z mniej czy bar-
dziej prawicowych partii, któ-
rych nazwy wolę nie przypomi-
nać. Pamiętam doskonale „na-
sze wspólne” spotkanie pod wo-

dzą jedynego przewodnika sta-
da w miejscu kultu religijnego.
Partykularne interesy personal-
ne lub partyjne – nawet
przed ołtarzem Najwyższego
– okazały się dominującymi.
Czułem się zawstydzony i zaże-
nowany brakiem ustępstw
wszystkich aktorów tego spek-
taklu. Uświadomiłem sobie wte-
dy, jaką to „drobiną” jesteśmy
i stało się dla mnie zrozumiałe,
że przez okres jednoczesnych
rządów prawicy w gminie i po-
wiecie polickim (w latach 1998-

2002) nie mogło dojść do poro-
zumienia w sprawach nawet
bardzo oczywistych. Do kon-
struktywnego zjednoczenia sił
prawicowych i prokatolickich
wokół problemów naszej małej
ojczyzny nie doszło!!!.
Gminne czy powiatowe, zakła-
dowe czy szpitalne, Diaku-
na czy Bartnika, moje i twoje,
nasze i wasze – to najczęstsza
retoryka nierozwiązanych
wówczas problemów. Nabyte
przeze mnie w okresie polickim
doświadczenie ewoluowało

do przyjęcia pozycji zdecydo-
wanie dynamicznej. I dlatego
właśnie odchodząc od „zasta-
nych” wówczas odmiennych in-
teresów poszczególnych „pod-
grupek”, a jednocześnie idąc
w kierunku zmiany priorytetów
w życiu publicznym i samorzą-
dowym, opowiadam się za wy-
borem Piotra Misiło na burmi-
strza miasta i gminy Police. 
Wybieram człowieka, który
priorytety przyszłości stawia
ponad siłami przeszłości.

Leszek Herbowski

Łączy mnie z Piotrem Misiło nierozerwalne dążenie do lepszego jutra. Tak było też w samorządowej kampanii wyborczej
w roku 2002. Realizowaliśmy, na bazie stowarzyszenia „GRYF”, wspólną strategię marketingową przygotowaną właśnie
przez Piotra oraz wspólną strategię dla rozwoju gminy Police, której byliśmy również współtwórcami.

Leszek Herbowski
48 lat, doktor nauk 

medycznych, specjalista neu-
rochirurg i neurotraumato-

log, były pełnomocnik rządu
libijskiego ds. specjalizacji

z neurochirurgii i neurotrau-
matologii oraz kontraktowy

profesor Kliniki Neurochirur-
gii Uniwersytetu w Tripoli,

były dyrektor szpitala w Poli-
cach oraz były prezes

i współzałożyciel stowarzy-
szenia Gryf. Obecnie pracuje

w Oddziale Neurochirurgii
i Neurotraumatologii Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Szczecinie, mieszka-

niec powiatu polickiego.

Podczas studiów dorywczo
udzielałam korepetycji. Na po-
czątku było to interesujące,
można było trochę zarobić i na-
wet herbatą poczęstowali. Kiedy
skończyłam studia, przyszedł
czas na „prawdziwą” pracę
z etatem i składkami na opiekę
zdrowotną. Tyle tylko, że Police
nie były jakoś szczególnie mnie
spragnione. Wyż demograficz-
ny, brak znajomości i doświad-
czeń zawodowych oraz szaleją-
ce bezrobocie znacznie zmniej-
szały moje szanse na dobrą pra-
cę. Stanowiska, które mi propo-
nowano, były niskopłatne i mało
ambitne. Czułam się zdołowana
i bardzo rozczarowana. W koń-

cu znalazłam pracę w Szczeci-
nie. Siedziałam w sekretariacie,
odbierałam telefony i parzyłam

kawę. Niezbyt ambitne jak
na absolwentkę Wydziału Pra-
wa, ale miałam przynajmniej
stałą pracę, względną stabiliza-
cję i poczucie bezpieczeństwa.
Jednak wkrótce mój szef (męż-

czyzna przystojny, zamożny
oraz szczęśliwie żonaty) zasuge-
rował jak najbardziej cielesne

zainteresowanie moją osobą.
Oburzyło mnie to do głębi. Nie
po to przecież studiowałam pięć
lat i uczyłam się języków ob-
cych, żeby parzyć kawę za mar-
ne pieniądze i akceptować po-

dobne sytuacje. Głębokie nieza-
dowolenie spowodowało duże
zmiany w moim życiu – natych-
miast zdecydowałam się odejść
z pracy, a wkrótce wyjechałam
do Warszawy, gdzie los okazał
się dla mnie dość łaskawy. Do-
stałam stałą, stabilną i dobrze
płatną pracę. Spotkałam męż-
czyznę mego życia. Kupiliśmy
wspólnie mieszkanie i wzięli-
śmy ślub. Teraz myślę, że nie
warto oglądać się za siebie
– trzeba dawać szansę przyszło-
ści, która może czekać na nas
w całkiem nieoczekiwanych
miejscach. Wracam czasami
do moich Polic, ale nie jest to
niestety powrót do miejsca, któ-

re daje ludziom szansę na roz-
wój i samorealizację, a powinno.

Kasia Jagielska

Kasia Jagielska
30 lat, prawnik, obecnie 

pracownik Ministerstwa Finansów

Szpital nie może być zależny od polityki

„Nie po to studiowałam
pięć lat, żeby parzyć kawę
za marne pieniądze...”

Police – to było moje miasto
Tych kilka ulic na krzyż, parę sklepów, szkół, dwa kościoły. Nawet urokliwie, ale biednie. Police. Pamiętam, jak liczyłam 
dziesięciogroszówki i zastanawiałam się, ile jajek będę mogła za nie kupić.
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Zburzyć „Hotele Chemik”!
Przed zbliżającymi się wybora-
mi samorządowymi jest podob-
nie. Nie chcę tego tekstu abso-
lutnie traktować jako kampanii
przedwyborczej, bo problem
„hoteli” jest zbyt poważny, aby
był przedmiotem politycznych
„gierek”. Dlatego dowiedziaw-
szy się o propozycji burmistrza,
dotyczącej przebudowy (moder-
nizacji) przedmiotowych budyn-
ków moim obowiązkiem jest
zwrócić głośno i stanowczo
uwagę, że modernizacja owych
budynków jest nieracjonalna,
zarówno ekonomicznie jak
i społecznie. Poniżej przedsta-
wiam Państwu fragmenty eks-
pertyzy ekonomicznej (analizy
opłacalności), która w jasny spo-
sób ukazuje korzyści wynikające
z budowy nowych budynków
mieszkalnych zamiast moderni-
zowania obecnych „hoteli”. 
Według przytoczonej eksperty-
zy, koszt samej budowy no-
wych domów będzie wyższy
zaledwie o 110,21 zł, za 1 m2

a trwałość nowych budynków
będzie o 40 lat! dłuższa niż bu-
dynków zmodernizowanych.
Warto też dodać, że eksperty-
za jest niejako „otwarta” w za-
kresie wyceny modernizacji,
gdyż nie jest w stanie przewi-
dzieć kosztów ukrytych, które
mogą się pojawiać (i zawsze się
pojawiają) w trakcie tego typu

prac. Koszty budowy nowego
budynku są w pełni policzalne
i nie może być w tym przypad-
ku mowy o jakichkolwiek kosz-
tach ukrytych. Osobnym
problemem jest w tym momen-
cie kwestia kosztów rozbiórki.
Można uniknąć jej całkowicie,
przystępując np. do partner-
stwa publiczno-prywatnego,
mającego na celu budowę
w miejscu obecnych „hoteli”
centrum mieszkaniowo-usłu-
gowego. Pomysłów i propozy-
cji wybudowania nowych bu-
dynków dla rodzin obecnie za-
mieszkujących „hotele” jest co
najmniej kilka i wymagają one
poważnej i merytorycznej dys-
kusji z osobami najbardziej za-
interesowanymi. Jedno powin-
no być jednak już dzisiaj pew-
ne „Hotele Chemik” trzeba zbu-
rzyć! Proszę też Pana Burmi-
strza i obecną Radę Miejską
o wstrzymanie się z decyzjami
dotyczącymi tego przedsię-
wzięcia. Tym powinien zając
się już nowy burmistrz i nowa
rada. „Hotele” czekają już
na taką decyzję ponad osiem
lat. Jestem pewien, że ich loka-
torzy wolą zaczekać jesz-
cze sześć miesięcy i podjąć jed-
ną z najważniejszych decyzji
swojego życia już bez gorączki
przedwyborczych obietnic.

Piotr Misiło

Budynki mieszkalne przy ul. Bankowej 9 i 11 (tzw. hotele), to jeden z największych powodów do wstydu dla naszego miasta.
Brzydkie, zaniedbane i… zapomniane. Pamięć o nich powraca, co… cztery lata.

1. Przebudowa 
budynku 
(modernizacja)

2. Budynek nowy bez
kosztów całkowi-
tych rozbiórek

3. Budynek nowy

5.501.015,00 zł

5.901.403,11 zł

6.979.282,02 zł

2.725,84 m2

2.725,84 m2

2.725,84 m2

2.054,78 zł

2.164,99 zł

2.725,84 zł

-

110,21 zł

505,64 zł

BUDYNEK
WARTOŚĆ

INWESTYCJI
LICZBA 

M2

KOSZT
M2

RÓŻNICA
KOSZTU

Źródło: Ekspertyza przygotowana przez Pana Janusza Przysieckiego, rzeczoznawcy
PZiTB, na zlecenie Urzędu Gminy w Policach. Szczecin, kwiecień 2006 r.

Porównanie kosztów inwestycji

Tak wyglądają „stare hotele”...

...a tak będą wyglądać nowe
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Redaktor Naczelna: Anna Misiło
Redakcja: Leszek Herbowski, Mirela Jasińska
Korekta: Karolina Wagner

Projekt graficzny: „Design”
Skład i łamanie: „Design”

Kontakt: 605 14 94 76
E-mail: nowe.police@misilo.pl
www: www.misilo.pl

Gazeta „Nowe Police”, kolportowana jest bezpłatnie przez Pocztę Polską do wszystkich skrzynek rodzin zamieszkujących Powiat Po-
licki oraz do wszystkich skrzynek siedzib firm działających na terenie Powiatu Polickiego. Gdyby nie otrzymali Państwo tej gazety
do swojej skrzynki pocztowej (prywatnej czy służbowej), prosimy Państwa o kontakt telefoniczny: 505 17 17 79 lub mailowy: nowe.po-
lice@misilo.pl. Postaramy się dostarczyć gazetę w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Jeśli jest coś, co Państwa zdaniem, należy poruszyć
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Redakcja

Szanowni Państwo!
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Ja niżej podpisany:
Piotr Misiło

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:

I
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 85.000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1.000 euro (tysiąc euro)
- papiery wartościowe: nie dotyczy, na kwotę: nie dotyczy

II
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie
dotyczy

4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

III
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta

udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią większy niż 10% udziałów w spółce:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i
emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V
Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot

działalności): działalność gospodarcza we własnym imieniu i na własny
rachunek
osobiście: tak
wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) przychód, 2.000 zł (dwa tysiące
złotych) dochód.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności): nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): OnePlayFrame Sp. z o.o. ul.
Spartańska 3
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): od VIII 2005 r.
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód w wysokości: 24.000
(dwadzieścia cztery tysiące złotych).

VIII
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 
Z tytułu zatrudnienia w Point Group Sp. z o.o. - dochód za 2005 r. - 34.213,47 zł
(trzydzieści cztery tysiące zł. 47/100)
Z tytułu umowy o dzieło z firmą Point Online Sp z .o.o. - dochód za 2005 r. -
11.872,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa zł.)
Z tytułu prowadzenia zajęć w Wyższej Szkole Pedagogicznej - dochód za 2005 r.
- 7.987,09 zł. (siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem zł. 09/100).

IX
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Samochód
osobowy Hyundai Matrix, 1.6, rok produkcji 2004, wartość 52.400 zł.
(pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta zł.)

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art. 233 §1 Kodeksu
Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolności. Oświadczenie mojej żony Anny Misiło znajduje się na www.bip.police.pl.

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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KONKURS!KONKURS!

Wygraj
koszulkę!
Kto zostanie
mistrzem świata?

Wygraj
koszulkę!
Kto zostanie
mistrzem świata?

Aby wziąć udział w mistrzowskiej
zabawie, wytypuj, kto zdobędzie tytuł

Mistrza Świata w piłce nożnej podczas
Mundialu 2006 w Niemczech. 

Na Twoje odpowiedzi, przesłane na
adres piotr@misilo.pl, czekamy do

19.06.2006r*. Spośród poprawnych
odpowiedzi wylosujemy jedego

zwycięzcę, który otrzyma oryginalną
koszulkę reprezentacji Włoch.
Zwyciezcę (wraz ze zdjęciem)

przedstawimy w następnym 
numerze gazety „Nowe Police”.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma 
T-shirt „Nowe Police”. 

* Każde zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko.
Każda osoba może głosować tylko raz.


