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Bartłomiej Wnuk: Niewielu
członków rad miejskich, nawet
prezydentów i burmistrzów
śląskich miast może się pochwalić
wykształceniem z zakresu
ekonomii czy prawa. Na ile
rzetelna wiedza
ekonomiczna przydaje się
w codziennej pracy radnej?
Bar ba ra Wnęk: W pra cy rad nej
mi mo wszyst ko naj waż niej sze
jest po wo ła nie, chęć dzia ła nia
na rzecz miesz kań ców i bez po -
śred ni kon takt z ni mi, co nie wąt -
pli wie nie jest ła twe, gdyż ka to -
wic ki rad ny ma pie czę nad okrę -
giem wy bor czym o licz bie
ok. 50-60 tys. miesz kań ców. Nie -
mniej jed nak, mu szę przy znać,
że w co dzien nej pra cy rad nej bar -
dzo przy da je się wie dza eko no -
micz na. Dzię ki niej spo glą dam
na mia sto ca ło ścio wo z uwzględ -
nie niem je go dłu go fa lo we go
zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Wiem jak waż ne jest dzia ła nie
pla no wa ne, ana li za ryn ku, a tak -
że ra cjo nal ne go spo da ro wa nie
bu dże tem mia sta. Po nad to zwra -
cam bacz niej szą uwa gę na to jak
waż na jest ko ope ra cja po mię dzy
róż ny mi szcze bla mi wła dzy np.
mię dzy rad ny mi a par la men ta -
rzy sta mi czy pre zy den tem mia -
sta, prze ka zu jąc po trze by oby wa -
te li od „do łu” do „gó ry” i od -
wrot nie. 

W jaki sposób za pomocą prostych
narzędzi ekonomicznych
można kształtować codzienność
mieszkańców śląskich miast?

Ist nie je wie le ta kich na rzę dzi.
Jed no z nich za war te jest w usta -
wie o po dat kach i opła tach lo kal -
nych, zgod nie z któ rą gmi -
na na okre ślo nych ob sza rach mo -
że sto so wać pre fe ren cyj ną po li ty -
kę po dat ko wą w za kre sie po dat -
ku od nie ru cho mo ści. Przy kła -
dem mo że być ostat nio pod ję ta
prze ze mnie, rad ną Bo że nę Ro -
jew ską i Ewę Ko ło dziej ini cja ty -
wa uchwa ło daw cza, któ rej po my -
sło daw cą był se na tor Le szek Pie -
cho ta w spra wie zwol nie nia
od po dat ku nie ru cho mo ści znaj -
du ją cych się w mo der ni stycz nej
czę ści Ka to wic, w któ rych do ko -
na no re mon tu ele wa cji. Po przez
ta kie dzia ła nia za chę ca my na -
szych miesz kań ców do in we sto -
wa nia w swo je po se sje, co
w przy szło ści po win no się prze -
ło żyć na wzrost atrak cyj no ści
sto li cy wo je wódz twa. Czyż nie
te go chcą ka to wi cza nie?

Cze go jesz cze chcą ka to wi cza nie?
Po pra wy ja ko ści ży cia w mie ście,
po przez m.in. za pew nie nie od po -
wied nie go bez pie czeń stwa
miesz kań com, spraw nej ko mu ni -
ka cji, miejsc dla dzie ci w żłob -
kach i przed szko lach, a tak że bu -
do wy ba se nów, pla ców za baw,
czy dba ło ści o zie leń miej ską. 

A nie na pły wu in we sto rów?
Oczy wi ście dla mnie, ja ko eko -
no mist ki bar dzo waż ne są dzia ła -
nia w za kre sie in we sty cji. Je że li
in we sty cje są tra fio ne, przy czy -
nia ją się do roz wo ju mia sta i po -

pra wy, ja ko ści ży cia. Efek tyw ne
in we sty cje przy cią ga ją in we sto -
rów i sty mu lu ją ko lej ne in we sty -
cje. Zna my bar dzo du żo przy kła -
dów wy da wa nia przez sa mo rzą -
dy pie nię dzy w spo sób nie tra fio -
ny i nie efek tyw ny. Po wsta ją po -
mni ki wła dzy, któ re nie słu żą
miesz kań com, ale ge ne ru ją wy -
so kie kosz ty utrzy ma nia i ob cią -
ża ją sa mo rzą do we bu dże ty.
Przy oce nie in we sty cji li czy się
jej wiel kość i ile uda ło się po zy -
skać na nią środ ków ze wnętrz -
nych. Z te go po win ni być roz li -
cza ni pre zy den ci.

Znamy bardzo dużo
przykładów
wydawania przez
samorządy pieniędzy
w sposób nietrafiony
i nieefektywny.
Powstają pomniki
władzy, które nie
służą mieszkańcom,
ale generują wysokie
koszty utrzymania
i obciążają
samorządowe
budżety

W cią gu minionego
miesiąca do fundacji im.
Grzegorza Dolniaka trafiły
43 kandydatury młodych
sportowców zgłoszonych
do Plebiscytu „Sportowa
Szansa 2011” 

– Jest nam nie zmier nie mi ło, że
wśród zgło szo nych mło dych lu -
dzi zna leź li się przed sta wi cie le
bar dzo wie lu dys cy plin spor to -
wych, za rów no in dy wi du al nych,

jak i gier ze spo ło wych. Opi sy
osią gnięć spor tow ców są im po -
nu ją ce – mó wi Pa try cja Dol niak,
pre zes za rzą du fun da cji. Zgod nie
z przy pusz cze nia mi or ga ni za to -
rów, oka za ło się więc, że w Za -
głę biu jest wie le wspa nia łych ta -
len tów spor to wych, któ re zdo by -
wa ją naj wyż sze tro fea na are nie
kra jo wej i mię dzy na ro do wej.

– Wszyst kim kan dy da tom
ple bi scy tu ży czy my wy gra nej nie
tyl ko w ple bi scy cie, ale przede
wszyst kim w spor to wych zma ga -

niach. Za pra sza my też do od da -
wa nia gło sów na po szcze gól nych
kan dy da tów po przez wy peł nie nie
ku po nów i prze sła nie ich lub do -
star cze nie oso bi ście do biu ra fun -
da cji im. Grze go rza Dol nia ka 
(ul. Są czew skie go 25, 42-500 Bę -
dzin) lub za po śred nic twem stro -
ny in ter ne to wej www.Spor to wa -
Szan sa.pl, gdzie znaj dą pań stwo
peł ną in for ma cję o spor to wych
suk ce sach po szcze gól nych za -
wod ni ków – mó wi Bar ba ra Dol -
niak, pa tron ho no ro wy fun da cji.

Katowice okiem
ekonomisty
Niewielu członków rad miejskich, a nawet prezydentów i burmistrzów śląskich miast może się pochwalić wykształceniem z zakresu ekonomii. Takie wykształcenie ma
Barbara Wnęk, radna Rady Miasta Katowice i Dyrektor Biura Senatora RP Leszka Piechoty. Z absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i doktorantką tej
uczelni spoglądamy na stolicę naszego województwa chłodnym okiem ekonomisty

Zagłosuj
na najlepszego
sportowca Zagłębia
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Barbara Wnęk jest radną Rady
Miasta Katowice i dyrektorem

Biura Senatora RP Leszka Piechoty

Ar chi wum Bar ba ra Wnęk

Barbara i Patrycja
Dolniak podczas
inauguracji działalności
Fundacji im. 
Grzegorza Dolniaka
otrzymały
od przedstawicieli
Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego
pluszowe misie, jako
wyraz wsparcia dla
inicjatyw 
i przedsięwzięć Fundacji


