
gazeta BezPłatna l nr 15  l październik 2014  l issn 2299-7008  l www.mws.org.pl

Dla nas 
samorząd to 
nie przystanek,
tylko stacja 
końcowa

Rozmawia Łukasz Perzyna:

– Czym by ła pierw sza „So li dar ność”
dla no we go po ko le nia, któ re w 1988 r.
or ga ni zo wa ło straj ki, tak jak Pan
w ma ju i sierp niu ‘88 w Ur su sie?

Cały wywiad – str. 5 i 8

Mariusz 
aMBroziak:

Prezydent
Starzyński
Pruszków jest największym
miastem Mazowsza, którym
rządzi prezydent niezależny
od partii politycznych. Jan
Starzyński ma za to poparcie
Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej i duże szanse
na ponowny wybór.

Więcej na str. 4

W urzędniczej
Piknik rodzinny

w Kamionce
Wspaniała pogoda podczas

pikniku rodzinnego w
Kamionce, oraz pyszny bigos
dzięki Sołtysowi i Mazowieckiej
Wspólnocie Samorządowej.

Więcej na str. 4

Refleksje mazowieckich

przedsiębiorców

W kraju Mazowsze jest
gospodarczym gigantem.
rocznie wytwarza PkB
o wartości ponad 300 mld zł, co
w przybliżeniu odpowiada
wartości ponad 1800 ton złota.
dominuje własność prywatna.
W regionie jest 52 razy więcej
podmiotów prywatnych niż
publicznych. Pracuje tu 100 tys.
spółek prawa handlowego i 60
tys. cywilnych; ponad 500 tys.
osób prowadzi działalność
gospodarczą.

MATNI

Gazeta Samorządność

konrad
rytel:

– Wybory samorządowe w tym
roku będą szczególnie ważne.
Uważamy, jako działacze
samorządowi, że reprezentacja
lokalnych działaczy ciągle
okazuje się zbyt niska w instytucji
tak ważnej, jak samorząd
wojewódzki.
Cały wywiad – str. 9

My zrobimy 
to lepiej
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Raport extra

– Wolności formalnie jest bardzo dużo, ale coraz
mniej znajdujemy jej w gospodarce, w sektorze
małych i średnich firm. Ich właściciele skarżą
się na nieufność instytucji publicznych. Nie
przebierając w słowach oceniają, że biurokracja
traktuje ich jak szmaty: wycisnąć do końca
i wyrzucić. A przecież 67 proc. polskiego PKB
wytwarzają małe i średnie firmy. 
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W kra ju Ma zow sze jest go spo dar -
czym gi gan tem. Rocz nie wy twa -
rza PKB o war to ści po nad 300
mld zł, co w przy bli że niu od po -
wia da war to ści po nad 1800 ton

zło ta. Do mi nu je wła sność pry wat na. W re gio nie
jest 52 ra zy wię cej pod mio tów pry wat nych niż pu -
blicz nych. Pra cu je tu 100 tys. spół ek pra wa han dlo -
we go i 60 tys. cy wil nych; po nad 500 tys. osób pro -
wa dzi dzia łal ność go spo dar czą.

Przy cho dy firm w woj. ma zo wiec kim wzro sły
o 55% w cią gu sied miu lat. Bli sko 80% z nich przy -
no si zy ski. Co ro ku pry wat ni przed się bior cy in we -
stu ją w re gio nie po nad 30 mld zł.

To praw da, że War sza wa do mi nu je w wo je wódz -
twie. Ale stop nio wo na stę pu ją zmia ny. Na wet
na obrze żach na sze go re gio nu, któ re od stu le ci by -
ły trak to wa ne ja ko pe ry fe ria i za ple cze – głów nie
rol ni cze – sto li cy i więk szych ośrod ków miej skich.

Miesz kań cy wo je wódz twa ma zo wiec kie go są
za rad ni i przed się bior czy. Wie lu chce sko rzy stać
z szan sy, ja ką stwa rza wła sny biz nes. Co ty dzień
w re gio nie re je stro wa nych jest po nad 1000 firm.
Na Ma zow szu jest naj wyż sza w kra ju licz ba firm
w prze li cze niu na 10 ty się cy miesz kań ców. Ogrom -
na więk szość ma zo wiec kich firm do ma łe, czę sto
ro dzin ne, przed się bior stwa, ma ją ce za ca ły ma ją -
tek sa mo chód, kom pu ter i sprzę ty biu ro we.

Ale ła two nie jest. Błę dy w za rzą dza niu, nie tra -
fio ny pro dukt czy usłu ga, nie li cze nie się z kosz ta -

mi, zbyt sil na kon ku ren cja, któ ra za zdro śnie strze -
że swo jej po zy cji ryn ko wej, do pro wa dza ją do upad -
ku co dru giej z ma zo wiec kich firm.

A co prze szka dza przed się bior com na Ma zow -
szu, tłu mi ich ini cja ty wę, ha mu je roz wój przed się -
bior czo ści i krę pu je wol ność go spo dar czą?

To przede wszyst kim biu ro kra cja; źle pra cu ją -
ce ad mi ni stra cje wszyst kich lo kal nych szcze bli.
Wie le jest, czę sto dra stycz nych przy kła dów opie -
sza ło ści, za nie dbań, złej wo li, a nie kie dy na wet sa -
mo wo li i prze stępstw biu ro kra cji, jak to np. zo sta ło
uka za ne w po pu lar nym fil mie o dra ma tycz nych
skut kach dzia ła nia ukła dów i lo kal nych klik. Nę ka
się, a w skraj nych wy pad kach na wet pa ra li żu je
pra cę przed się bior ców, któ rzy na ra zi li się lub wy -
ka zy wa li – zda niem urzęd ni ków – zbyt da le ko idą -
cą sa mo dziel ność. Przy pi su ją so bie upraw nie nia,
któ rych nie ma ją i ni gdy mieć nie po win ni.

Za gro że niem jest skłon ność biu ro kra cji
do usta na wia nia kon tro li lub pod po rząd ko wa nia
so bie wszyst kie go, co dzie je w po lu jej od dzia ły wa -
nia; brak re spek tu dla pra wa, umie jęt no ści je go
sto so wa nia, kom pe ten cji i prze wi dy wa nia skut ków
nie prze my śla nych de cy zji. Ileż to ra zy ad mi ni stra -
cja na wet na naj niż szych, a więc naj bliż szych oby -
wa te lo wi szcze blach, by ła au to rem de cy zji, o któ -
rych moż na po wie dzieć jed no: „wy la no dziec ko
z ką pie lą”.

Nie ustan nie trze ba iden ty fi ko wać za gro że nia.
Wzmac niać gwa ran cje swo bo dy go spo da ro wa nia

W urzędniczej

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
popiera obywatelską inicjatywę

ustawodawczą zmierzającą do likwidacji
niesprawiedliwego para-podatku – opłaty
targowej. Nikogo z nas nie trzeba
przekonywać, że opłata targowa jest
dyskryminująca dla nas kupców i
drobnych przedsiębiorców, którzy
sprzedajemy na bazarach. Inni, w tym
duże sieci handlowe, nie płacą opłaty
targowej. To krzywdząca
niesprawiedliwość, którą razem możemy
zmienić. 
Miło mi poinformować, iż pod patronatem
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
został zawiązany komitet inicjatywy
ustawodawczej obywateli w celu zmiany

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Celem zmiany ustawy jest całkowita
likwidacja opłaty targowej.
Apelujemy, jako Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa do aktywnego uczestnictwa
przy zbieraniu podpisów poparcia pod
naszym obywatelskim projektem. Treść
projektu znajdziecie Państwo na stronie
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej,
gdzie można także pobrać listy do
zbierania podpisów :  www.mws.org.pl 
Nie oglądajmy się na polityków, działajmy
wspólnie, a razem osiągniemy nasz cel.

Wojciech Papis
Pełnomocnik komitetu

inicjatywy ustawodawczej
w.papis@wp.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo 
dokonywania skrótów i korekty językowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.

redakcja gazety samorządność

Drodzy
czytelnicy!
Zapraszam do lektury najnowszego numeru Gazety Samorządność, który
został po raz pierwszy przygotowany w zupełnie nowej szacie graficznej. Liczę,
że sprosta on Państwa oczekiwaniom, a lektura będzie przyjemną. 

Za nieco ponad miesiąc jakże ważne wydarzenie dla naszych lokalnych
społeczności. 16 listopada 2014 roku wybierzemy swoich przedstawicieli
w lokalnych samorządach. Radnych gminnych, powiatowych, sejmiku, wójtów,
burmistrzów, prezydentów. Wybór wcale nie taki prosty i to nie
tylko dlatego, że konkurencja jest liczna. Zachęcam
do poświęcenia chwili czasu na analizę list kandydatów,
na ocenę pracy dotychczasowych władz samorządowych.
Tak byśmy świadomie głosowali i swojego wyboru byli
pewni.

Tradycyjnie zachęcam do odwiedzania portalu mws. org.
pl, na którym na bieżąco zamieszczamy informacje
z samorządowego życia Mazowsza. Każdy nasz
czytelnik możne również założyć bloga
na portalu i włączyć się w dyskusję. Do czego
serdecznie zapraszam.

PA WEŁ DĄ BROW SKI
Re dak tor na czel ny

p.da brow ski@ga ze ta sa mo rzad nosc.pl 

Gazeta Samorządność
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Refleksje mazowieckich przedsiębiorców

W urzędniczej MATNI

i przed się bior czo ści. Jest to jed no z naj waż -
niej szych za dań dla dzia ła czy sa mo rzą do -
wych, rad nych lo kal nych or ga nów przed -
sta wi ciel skich, po cząw szy od gmi ny,
a skoń czyw szy na szcze blu wo je wódz kim.
Nikt in ny za nich te go nie zro bi.

W War sza wie, w Sej mie i Se na cie, za pa -
da ją po sta no wie nia o cha rak te rze ogól -
nym, kie run ko wym. Prak ty ka ich sto so wa -
na w ży ciu po wsta je na co dzień, lo kal nie.
Za le ży od lu dzi. Od tych, w któ rych rę ce
zło ży ły od po wie dzial ność spo łecz no ści
gmin, po wia tów, miast i wo je wództw. Mo że
być do bra al bo zła, kom pe tent na, sku tecz -
na, efek tyw na al bo peł na igno ran cji i złej
wo li, bra ku zro zu mie nia ce lów, ja kim ma ją
słu żyć sa mo rzą dy.

O tym jak jest, czy lo kal na ad mi ni stra -
cja sprzy ja i wspie ra przed się bior czość, słu -
ży roz wo jo wi wol no ści go spo dar czej, de cy -
du ją przed sta wi cie le or ga nów sa mo rzą do -
wych. Rad ni po win ni być chro nią cą przed -
się bior czość tar czą. Bo od te go, ile w prak -
ty ce jest po la dla ini cja ty wy, dla swo bo dy,
po my sło wych i dy na micz nych dzia łań go -
spo dar czych, za le ży tem po roz wo ju lo kal -
nych spo łecz no ści.

To pro sta za leż ność. Ła two prze ko nać
się czy jest praw dzi wa. Wy star czy od wie -
dzić gmi ny, mia sta, po wia ty, któ re od nio sły

suk ces. Re cep ta na je go osią gnię cie jest
pro sta i trud na za ra zem. Pro sta, bo po le ga
na ra cjo nal nym wy ko rzy sta niu moż li wo -
ści, ja kie przy nio sła trans for ma cja, wej ście
Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, trwa ją cej mo -
der ni za cji kra ju i go spo dar ki. Trud na, bo
suk ces go spo dar czy, za któ rym po stę pu je
roz wój spo łecz ny i cy wi li za cyj ny, jest za -
wsze efek tem od wa gi i wy obraź ni, re ali zmu
w pla no wa niu „za mia rów po dług sił”, prze -
strze ga nia ra chun ku eko no micz ne go, go -
spo dar skiej za po bie gli wo ści i, co brzmi jak
ba nał, ale jest naj waż niej sze, od do brze zor -
ga ni zo wa nej wy trwa łej pra cy. 

Cze go jest po trze ba przede wszyst kim,
by przed się bior czość na Ma zow szu na bra ła
jesz cze sil niej sze go wia tru w ża gle? Prze ko -
nać się o tym moż na ła two, prze glą da jąc
pra sę lo kal ną czy in for ma cje na stro nach
in ter ne to wych ma zo wiec kich gmin, miast
czy po wia tów.

Trze ba nam głów nie sta bil ne go pra wa.
Ty le i aż ty le. Za cy tuj my jed ne go z ma zo -
wiec kich przed się bior ców: „Jak w pra wie za -
czy na ją się po ja wiać świa tła raz zie lo ne, raz
czer wo ne, raz żół te, to się ro bi dys ko te ka
i wła ści wie nie wia do mo jak się na sta wić.
Naj waż niej sza jest sta bil ność, czy li je że li
pra wo bę dzie sta bil ne, to już znaj dę spo sób
po stę po wa nia, aby się w nie go wpi sać”.

Nie da się usta no wić jed ne go pra wa raz
na za wsze. Zmia ny są ko niecz ne, choć by
dla te go by do sto so wać prze pi sy do zmie nia -
ją cej się rze czy wi sto ści, do no wych wa run -
ków. Przed się bior czo ści, swo bo dzie go spo -
da ro wa nia one nie za szko dzą. O ile bę dą
wła ści wie wpro wa dza ne. Nie z dnia
na dzień, na chyb ci ka; czę sto for mal nie bez
zro zu mie nia isto ty zmian przez urzęd ni -
ków, któ rzy bę dą sto so wa li no we pra wo.
Przed się bior cy, zwłasz cza ci mło dzi sta żem,
po win ni na czas uzy ski wać in for ma cję co
zmie nia się w prze pi sach. Naj le piej uzu peł -
nio ną o ko men tarz, ja kie to po cią gnie za so -
bą skut ki w co dzien nym funk cjo no wa niu
ich firm. Te raz uzu peł nie niem in for ma cji
o zmia nie prze pi sów są co naj wy żej wy ka zy
kar, ja kie spad ną na przed się bior cę, gdy
w ter mi nie nie do sto su je się do zmia ny.

Wol ność go spo dar cza nie stoi w sprzecz -
no ści z pra wem. Jest jej ty le, ile ono sta no wi.
W prze ciw nym ra zie wol ność zmie nia się
w sa mo wo lę i anar chię. Są one rów nie, a mo -
że na wet bar dziej szko dli we niż ogra ni cze -
nia wol no ści go spo dar czej. Bo nie jest ona
abs trak tem, ide olo gicz nym ha słem, czy fi -
gu rą re to rycz ną. Wol ność go spo dar cza słu ży
waż nym, prak tycz nym ce lom in dy wi du al -
nym, spo łecz nym, na ro do wym. Jest naj lep -
szym, zna nym spo so bem na uwol nie nie ini -

cja ty wy, po my sło wo ści, pra co wi to ści lu dzi,
speł nie nia przez nich aspi ra cji, tak że i tych,
któ re ma ją czy sto ma te rial ny in dy wi du al ny
wy miar. Jest for mą or ga ni zo wa nia się lu dzi
ich ze spo łów do dzia łal no ści go spo dar czej,
na wią zy wa nia współ dzia ła nia z in ny mi w ra -
mach wspól not lo kal nych, re gio nal nych, na -
ro do wych, czy mię dzy na ro do wej, a obec nie
tak że w ska li glo bal nej. 

Sta bi li za cja pra wa – co wyj dzie na do -
bre wła ści cie lom firm i ad mi ni stra cji sa mo -
rzą do wej – po win na iść w pa rze – z ła twym
do stę pem do upo rząd ko wa nej, ak tu al nej
i mia ro daj nej in for ma cji do stęp nej dla każ -
de go kto chce roz po cząć dzia łal ność, a tak -
że dla tych, któ rzy już ją pro wa dzą. W in ter -
ne cie jest za trzę sie nie in for ma cji, mul tum
źró deł. Nie spo sób je oce nić, tym bar dziej
nie zro bi te go, ktoś kto sta wia pierw sze biz -
ne so we kro ki. Brak jest przy stęp nie na pi sa -
nych opra co wań i po rad ni ków dla star tu ją -
cych z wła snym biz ne sem.

Wol ność nie jest da na raz na za wsze.
Tak że ta go spo dar cza. Pol ska roz wi ja się,
zmie nia oto cze nie kra jo we i ze wnętrz ne,
wa run ki, w ja kich funk cjo nu je go spo dar ka
i przed się bior cy. Nie wszyst kie zmia ny
sprzy ja ją wol no ści go spo dar czej. Sta le trze -
ba ją chro nić. To jed no z naj waż niej szych
za dań sa mo rzą dów w no wej ka den cji. 

W materiale wykorzystano m.in. informacje z raportu Polskiej Konfederacji Pracodawców Lewiatan oraz Fundacji Innowacje na Mazowszu
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Warszawski
„Wianuszek”

Wydarzenia

Pruszków jest największym
miastem Mazowsza, którym
rządzi prezydent niezależny
od partii politycznych. Jan
Starzyński ma za to poparcie
Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej i duże szanse
na ponowny wybór. 

Za sły nął sta ra nia mi o obro nę do bre -
go imie nia Prusz ko wa. Kie dy przed la ty
na czo łów kach ga zet po ja wia ły się ty tu ły,
utoż sa mia ją ce mia sto z ma fią – go spo darz
Prusz ko wa za się gał kon sul ta cji u mec.
Wen de go, czy jest szan sa na wy gra nie
ewen tu al ne go pro ce su. Uzy skał od po -
wiedź po twier dza ją cą. Gdy nie daw no „So -
li dar na Pol ska” w swo im spo cie znów uży -
ła na zwy Prusz ko wa ja ko sy no ni mu gru py
prze stęp czej – pre zy dent nie tyl ko ostro
pro te sto wał, ale przy ta czał ar gu men ty, że
mia sto za słu gu je na do bry wi ze ru nek. 

– Prusz ków jest na praw dę nor mal -
nym mia stem, któ re bar dzo chęt nie wie -
le osób, szcze gól nie z War sza wy wy bie ra
so bie za miej sce za miesz ka nia – prze ko -
nu je Jan Sta rzyń ski w roz mo wie z „Sa -
mo rząd no ścią”. – Bu du je się tu mnó stwo
miesz kań, na te re nie Prusz ko wa funk cjo -
nu je 27 de we lo pe rów. Ma my zna ko mi cie
utrzy ma ne par ki, szko ły i przed szko la.
Roz bu do wa na in fra struk tu ra tech nicz -

na spra wia, że mia sto sta ło się atrak cyj ne
dla po ten cjal nych in we sto rów. W ran kin -
gach, któ re mie rzą tę atrak cyj ność, znaj -
du je my się na czo ło wych po zy cjach
w kra ju. Prusz ków stał się li de rem
na Ma zow szu je śli cho dzi o In ter net bez -
prze wo do wy sze ro ko pa smo wy dzię ki
środ kom unij nym. 

W tu tej szym „Zni czu” za czy nał ka -
rie rę Ro bert Le wan dow ski, wie le lat
przed tym, gdy do ce nio no go w Do rt -
mun dzie i Mo na chium. Pre zy dent nie
zna in ne go mia sta o zbli żo nej licz bie lud -
no ści, gdzie ty le dzie ci upra wia sport.
Przy klu bie „Znicz”, któ ry te raz gra
w dru giej li dze pił ki noż nej, tre nu je po -
nad pięć set dzie cia ków w róż nych gru -
pach wie ko wych, co sta no wi ewe ne ment
w kra ju. 

Prusz ków to tak że świet ne szpi ta le,
zwłasz cza daw ny ko le jo wy – co sta no wi
za słu gę je go wie lo let nie go dy rek to ra
Krzysz to fa Ry mu zy. Za to zmo rą mia sta
są bez u stan ne kor ki, któ re lo kal na wła -
dza obie cu je stop nio wo roz ła do wy wać
bu du jąc bez ko li zyj ne skrzy żo wa nia
i prze jaz dy przez to ry. 

Prusz ków oka zu je się też mia stem
oby wa tel skiej ak tyw no ści. Do Par la men -
tu Eu ro pej skie go w Prusz ko wie za gło so -
wa ło 31 pro cent upraw nio nych, gdy śred -
nia fre kwen cja w kra ju wy nio sła 23 proc. 

Pre zy dent Sta rzyń ski
Partyjni 
i bezpartyjni
l Warszawą, Płockiem
i Legionowem rządzą prezydenci
z PO, zaś w Radomiu i Siedlcach
w fotelach lokalnych włodarzy rozparli
się działacze PiS. To 60-tysięczny
Pruszków pozostaje największym
miastem Mazowsza, zarządzanym przez
prezydenta niezależnego od partii
politycznych. 
l Jana Starzyńskiego po raz
pierwszy wybrali na to stanowisko
radni w 1998 r, później trzykrotnie
sami mieszkańcy, być może dlatego, że
– jak podkreśla w rozmowie
z „Samorządnością” – nigdy nie
obiecywał im tego, czego nie może
dotrzymać.
l W przededniu kolejnych wyborów
prezydentowi dobrze z jego
bezpartyjnością. – W partiach
obowiązuje podległość hierarchiczna,
każdy, kto w samorządzie terytorialnym
podejmuje decyzje, musi się liczyć ze
stanowiskiem szefów w partyjnej
hierarchii. Samorządowcy niezależni
takich ograniczeń nie znają
– przypomina prezydent Starzyński. 

Wspa nia ła po go da pod czas pik -
ni ku ro dzin ne go w Ka mion ce, oraz
pysz ny bi gos dzię ki Soł ty so wi i Ma -
zo wiec kiej Wspól no cie Sa mo rzą do -
wej.

W so bo tę 27-go wrze śnia w Ka mion -
ce, od był się pik nik ro dzin ny zor ga ni zo -
wa ny przez Soł ty sa Zdzi sła wa Gie ru łę,

oraz Ma zo wiec ką Wspól no tę Sa mo rzą -
do wą z udzia łem dr Bar ba ry Ru dziń -
skiej -Mę kal, kan dy da ta na Bur mi strza
Pia secz na. Pik nik był oka zją do spo tkań
lo kal nej spo łecz no ści z Soł ty sem i roz -
mów o  pro ble mach  z ja ki mi miesz kań -
cy Ka mion ki i oko lic bo ry ka ją się w ży -
ciu co dzien nym. Go ściem pik ni ku by ła

kan dy dat ka na Bur mi strza Pia secz na, dr
Bar ba ra Ru dziń ska -Mę kal, któ ra za pre -
zen to wa ła swój pro gram wy bor czy oraz
wy ra zi ła zro zu mie nie dla sy tu acji miesz -
kań ców. Zdzi sław Gie ru la, Soł tys i kan -
dy dat na rad ne go z ra mie nia MWS,
oprócz wspa nia łej po go dy za pew nił do -
brą at mos fe rę, coś na ząb, oraz po kaz ak -
cji ga śni czej w wy ko na niu Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej. Po nad to dzie ci bra ły
udział w za ba wach i kon kur sach. Uczest -
ni cy mo gli po dzi wiać po kaz ćwi czeń lo -
kal nej gru py ae ro bik 50+, oraz walk ka -
ra te Sho to kan w wy ko na niu mi strzów
czar ne go i brą zo we go pa sa. W ra mach
pro gra mu im pre zy od był się kon kurs na
naj lep sze cia sto, lo te ria fan to wa i de gu -
sta cje pro duk tów ku li nar nych lo kal nych
pro du cen tów.

Nie ocze ki wa nie na pik ni ku po ja wił się
obec ny Bur mistrz Zdzi sław Lis, nie pod jął
jed nak te ma tu lo kal nych dróg, za to ży czył
smacz ne go wszyst kim uczest ni kom.

Źró dło: zy cie pia secz na.pl

In au gu ra cja w Kobyłce
1 paź dzier ni ka w Sa li ban kie to wej AIDA w Ko był ce KW Ma zo wiec ka Wspól no -

ta Sa mo rzą do wa za in au gu ro wa ła kam pa nię wy bor czą w po wie cie wo ło miń skim. Pod -
czas spo tka nia za pre zen to wa no kan dy da tów KW MWS na wój tów, bur mi strzów, kan -
dy da tów po szcze gól nych okrę gów do Ra dy Po wia tu. Za pre zen to wa no rów nież li stę
kan dy da tów do Sej mi ku Wo je wódz kie go, któ rej li de rem jest Ma riusz Am bro ziak. 

Pik nik ro dzin ny w Ka mion ce

Nauczyciel i uczeń – to dwa najważniejsze składniki 
każdej szkoły, także wyższej. 

Nastąpił proces ubezwłasnowolnienia administracyjnego
nauczycieli. Od nauczyciela wymaga się coraz więcej,

coraz mniej mu płacąc i stwarzając 
mu coraz mniej dogodne warunki pracy. 

prof. Kazimierz Kik, politolog, kandydat MWS
do mazowieckiego Sejmiku Samorządowego
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Moim zdaniem

– „So li dar ność” dla mo je go po ko le nia, dla
mnie i mo ich ko le gów, mło dych ro bot ni ków z Ur su -
sa, by ła war to ścią, le gen dą, in spi ra cją i ma rze niem
o wol nej, nie pod le głej Pol sce. To wa rzy szy ło nam po -
czu cie, że je że li od zy ska my wol ność, to z wszyst ki mi
pro ble ma mi so bie po ra dzi my. W wie lu przy pad kach,
jak się póź niej oka za ło, by ło to do syć płyt kie i na iw -
ne prze świad cze nie, jed nak wy zwa nia, sto ją ce
przed spo łe czeń stwem w 1989 r. oka za ły się tak
ogrom ne, że bez en tu zja zmu nie uda ło by się uzy skać
efek tów, któ re zna my. En tu zjazm wy zwo lił du cha
przed się bior czo ści, ma so wo po wsta wa ły ma łe i śred -
nie fir my, wy pra co wu ją ce dziś po kaź ną część pol skie -
go pro duk tu kra jo we go brut to – to jed no z na -
stępstw prze ło mu, któ re są w na szym ży ciu obec ne. 

– Po szli ście na swo je, za ję li ście się
prak tycz ną stro ną ży cia – mó wię o lu -
dziach, two rzą cych „So li dar ność”
z lat 1988-89. A póź niej zno wu spo tka li -
ście się w po li ty ce – i wpro wa dza li ście
re for mę sa mo rzą do wą. To by ła re al -
na bu do wa spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go i nie przy pad kiem nie pod jął jej
wcze śniej SLD, dys po nu ją cy wraz
z PSL wy star cza ją cą si łą gło sów, tyl ko
for ma cja ma ją ca „So li dar ność” w na -
zwie?

– Ak cja Wy bor cza „So li dar ność” by ła
ostat nią for ma cją, któ ra mia ła am bi cje na pra -
wy Rzecz po spo li tej w wie lu dzie dzi nach, cho -

ciaż dzi siaj wie my, że wie le przy tej oka zji po -
peł nio no błę dów. Jed nak nie moż na jej ode brać
czy sto ści in ten cji. Na stęp ne eki py wy co fa ły się
z wie lu re form, ale sa mo rzą do wej cof nąć się im
nie uda ło. Zo sta ła zre ali zo wa na, w dal szym
cią gu wy ma ga ulep sza nia, bu do wa nia nie za -
leż no ści eko no micz nej sa mo rzą dów, dba nia że -
by by ły trans pa rent ne i przy ja zne oby wa te lom.
W wie lu przy pad kach na Ma zow szu czas za cząć
łą cze nie gmin miej skich z wiej ski mi, że by uzy skać
oszczęd no ści, któ re da się in we sto wać w roz wój
tych lo kal nych Ma łych Oj czyzn. Dla mnie re for ma
sa mo rzą do wa to pro ces, któ ry trwa. 

Dokończenie na str. 8

Dla nas sa mo rząd to nie przy sta nek, 

tyl ko sta cja koń co wa

WYWIAD
EXTRA

n – Czym była pierwsza
„Solidarność” dla
nowego pokolenia, które
w 1988 r. organizowało
strajki, tak jak Pan
w maju i sierpniu ‘88
w Ursusie?

Nie z nami takie numery – mówi partiom
politycznym filmowy kpt. Kloss. 
I popiera Mariusza Ambroziaka 
z MWS do Sejmiku Mazowsza
Stanisław Mikulski, aktor

n Z MARIUSZEM
AMBROZIAKIEM
wiceprzewodniczący
m Mazowieckiej
Wspólnoty
Samorządowej i jej
kandydatem
do sejmiku
województwa
mazowieckiego

rozmawia Łukasz Perzyna
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Sfinansowane ze środków Komitetu Wyborczego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej



Dokończenie ze str. 5

– Moż na po wie dzieć, że znów
hi sto ria się po wta rza. Spra wo wał
Pan man dat po sel ski, po tem za jął
się pro wa dze niem wła snej fir my
i dzia łal no ścią spo łecz ną. Czy obec -
ny po wrót wy ni ka z prze ko na nia,
że sa mo rzą dy to spra wa zbyt po -
waż na, że by po zo sta wić je po li ty -
kom par tyj nym?

– Mo ja dzia łal ność za wo do wa, bu do wa -
nie i pro wa dze nie wła snej fir my ni gdy nie od su -
wa ła mnie od ak tyw no ści spo łecz nej ani oby wa -
tel skiej. Od 10 lat zaj mu ję się bu do wą nie za leż -
ne go od par tii sto wa rzy sze nia, któ re go ce lem jest
sa mo rząd oby wa tel ski, a nie ubez wła sno wol nio -
ny przez par tyj ną po li ty kę. Ma zo wiec ka Wspól -
no ta Sa mo rzą do wa dą ży do te go, że by śro do wi -
ska oby wa tel skie i gru py spo łecz ne mo gły wpły -
wać na po li ty kę lo kal ną i re gio nal ną. Dla te go
na sze śro do wi sko przy go to wu je się do ak tyw ne -
go wzię cia udzia łu w naj bliż szych wy bo rach
i po ka za nia, że Wspól no ta Sa mo rzą do wa sta -
no wi al ter na ty wę dla par tii. Przed sta wi my pro -
gram, któ ry uwzględ ni fa tal ną sy tu ację fi nan so -
wą wo je wódz twa ma zo wiec kie go. 

– Czy kan dy du jąc, rzu ca Pan
wy zwa nie par tiom, któ re mię dzy
sie bie sej mik Ma zow sza po dzie li ły?

– Par tyj ni po li ty cy czę sto po wta rza ją, że
wy bo ry do sej mi ku bę dą dla nich spraw dzia -
nem czy te stem przed przy szło rocz ny mi wy bo ra -
mi par la men tar ny mi.

– …ta ki więk szy son daż, tak?
– Dla nas wy bo ry sa mo rzą do we sta no -

wią cel. Za mie rza my uzy skać wpływ na sa mo -
rząd, że by ra dy kal nie po pra wić je go funk cjo no -

wa nie. Dla nas sa mo rząd to nie przy sta nek,
tyl ko sta cja koń co wa. 

– W okrę gu pod war szaw skim,
z któ re go Pan ubie ga się o man dat,
po pie ra ją Wspól no tę ce nie ni sa mo -
rzą dow cy, wy bra ni wbrew par tyj -
nym ukła dom.

– Na szym spo łecz nym ka pi ta łem po zo sta -
je po par cie licz nych w okrę gu sa mo rzą dow -
ców, któ rzy zo sta li ob da rze ni za ufa niem przez
miesz kań ców, wy bra ni z ko mi te tów nie par tyj -
nych. Z do brym rzą dze niem ko ja rzą się: sta ro -
sta po wia tu War szaw skie go Za chod nie go Jan
Ży chliń ski czy pre zy dent Prusz ko wa Jan Sta -
rzyń ski. Wi dzi my ko niecz ność do pro wa dze nia
do te go, że by sa mo rząd wo je wódz ki Ma zow -
sza rów nież miał cha rak ter oby wa tel ski. 

– Jednak skoro pisał Pan pracę
magisterską na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
o finansowaniu partii
politycznych, wie Pan najlepiej,
z jakich przywilejów one
korzystają i że faktycznie oznacza
to dyskryminację ich
konkurentów?

– W wy bo rach sa mo rzą do wych pro ble -
mem po zo sta je ol brzy mia dys pro por cja je śli
cho dzi o za ple cze fi nan so we – ko mi te ty par tyj -
ne przy go to wu ją się od daw na do wy da nia po -
zy ska nych od po dat ni ka pie nię dzy, nam zaś
mu szą wy star czyć środ ki uzbie ra ne przez po -
szcze gól nych kan dy da tów. Par tie za bor czo pod -
cho dzą do sa mo rzą du, a pie nią dze, otrzy ma ne
z bu dże tu prze zna cza ją na pro mo cję szyl du
i wy gra nie ko lej nych wy bo rów. Mam na dzie ję,
że miesz kań cy bę dą ana li zo wać ofer ty ko mi te -
tów i wa lo ry oraz do ro bek kan dy da tów, nie
su ge ru jąc się me dial ną kam pa nią par tii. Wie -
le za le ży od za an ga żo wa nia me diów lo kal -
nych w obiek tyw ne re la cje. Na szą si łą i wspar -
ciem sta nie się lo kal na ak tyw ność oby wa tel -
ska. 

– Co w za mian nie za leż ni rad ni
sej mi ku zro bią dla wspar cia spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go, któ re
prze cież już ist nie je w tych Ma łych
Oj czy znach?

– W każ dej miej sco wo ści wo kół War sza -
wy dzia ła mnó stwo or ga ni za cji i sto wa rzy -
szeń, pro wa dzą cych cen ną dzia łal ność edu ka -
cyj ną czy spor to wą, or ga ni zu ją cych ak cje cha -
ry ta tyw ne czy upa mięt nie nia hi sto rycz ne.
Waż ne, że by w spo sób trans pa rent ny mo gły
otrzy my wać sys te ma tycz ną po moc ze stro ny sa -
mo rzą du wo je wódz kie go. Dziś kry te ria jej
udzie la nia czę sto po zo sta ją nie czy tel ne, co ro -
dzi po dej rze nia. 

– Przy po mi nam so bie pro mo cję
na szej książ ki o sa mo rzą dzie „Kraj

od zy ski wa ny”, kie dy do bi blio te ki
w Tłusz czu, w dzień po wsze dni,
na godz. 17, przy szło kil ka dzie siąt
osób. Wła śnie wró ci li z pra cy al bo
uczel ni z War sza wy i po mi mo zmę -
cze nia, mie li wy bra li się na spo tka -
nie. Jed nak z „Dia gno zy Spo łecz nej”
wy ni ka, że le d wie co czwar ty Po lak
choć by raz do ro ku uczest ni czy w ja -
kim kol wiek ze bra niu po za pra cą?

– Spo ro or ga ni za cji i sto wa rzy szeń za chę -
ca Po la ków do za an ga żo wa nia oby wa tel skie -
go, jed nak wciąż po zo sta je ono nie wy star cza ją -
ce, a pro blem za czy na się już w szko le, gdzie
do mi nu je po dej ście in dy wi du ali stycz ne. Już
od pod sta wów ki po win no uczyć się umie jęt no -
ści współ dzia ła nia i or ga ni zo wa nia się
do wspól ne go roz wią zy wa nia pro ble mów. Póź -
niej ła twiej przyj dzie roz wią zy wać pro ble my
mia sta czy gmi ny – wi dzę tu du żą ro lę sa mo -
rzą du, współ dzia ła ją ce go ze szko ła mi, że by po -
sta wy oby wa tel skie kształ to wać od sa me go po -
cząt ku edu ka cji.

– A pro mo wa nie ry wa li za cji ro -
dzi z cza sem sy tu ację, że wal czą
par tie w Sej mie, w tych par tiach
frak cje, we nich jesz cze par tyj ni
ba ro no wie?

– Nie cho dzi na wet o sa mą wal kę, ale
o jej spo sób, po ziom i kul tu rę. Moż na ry wa li zo -
wać, ale nie w ka te go riach „al bo ja al bo on”.
Ży cie to nie ha zard. Gdy bra ku je du cha dia lo -
gu i umie jęt no ści ko mu ni ko wa nia się – ra por ty
so cjo lo gów do ku men tu ją, że Po la cy za li cza ją się
do naj bar dziej zan ta go ni zo wa nych spo łe -
czeństw. Za le d wie kil ka na ście pro cent z nas
ma do in nych za ufa nie. Bez nie go spo łe czeń -
stwo oka zu je się bez sil ne wo bec wiel kich pro ble -
mów, któ re po zo sta ją do roz wią za nia.

– Pań stwo też nie ma do nas za -
ufa nia. 

– Wol no ści for mal nie jest bar dzo du żo,
ale co raz mniej znaj du je my jej w go spo dar ce,
w sek to rze ma łych i śred nich firm. Ich wła ści -
cie le skar żą się na nie uf ność in sty tu cji pu blicz -
nych. Nie prze bie ra jąc w sło wach oce nia ją, że
biu ro kra cja trak tu je ich jak szma ty: wy ci snąć
do koń ca i wy rzu cić. A prze cież 67 proc. pol -
skie go PKB wy twa rza ją ma łe i śred nie fir my.
Za sie dem lat koń czą się fun du sze unij ne,
więc sa mo rzą dy mu szą prze ciw dzia łać sy tu -
acji, w któ rej lu dzie przed się bior czy bo ją się
po dej mo wać dzia łal ność go spo dar czą. Prze cież
jej swo bo da by ła jed ną ze zdo by czy „So li dar -
no ści”. So li dar ność w sen sie oby wa tel skim czy
spo łecz nym od naj du je my przy kon kret nych ini -
cja ty wach lo kal nych spo łecz no ści, któ re są dla
miesz kań ców zro zu mia łe. Ro lą sej mi ku po win -
no być ich wspie ra nie. 

Roz ma wiał Łu kasz Perzy na

Sa mo rzą do wa rze czy wi stość zo sta ła
na zna czo na styg ma tem po li tycz ne go spo ru.
Sza ra pro za kłót ni z ul. Wiej skiej, prze nie -
sio na zo sta ła żyw cem na sa mo rząd te ry to -
rial ny. Po li tycz ny po dział, bez sen sow ny kon -
flikt pod par tyj ny mi sztan da ra mi, dzie li
Pol skę. Ale nie mu si.

Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do -
wa jest al ter na ty wa dla tych, któ rzy nie
chcę już gło so wać na par tyj ne pro gra my,
par tyj ne li sty, co za wsze skut ku je wy bo rem
pod dyk tan do tych, któ rzy usta la ją ko lej -
ność na par tyj nych li stach wy bor czych. Ta -
ki kraj skłó co nych po li ty ków znie chę cił Po -
la ków do sa mo rzą do wej ak tyw no ści, uczy -
nił z gmin, po wia tów, miast i wo je -
wództw, ko lej ne are ny dzia łań wo jen nych
w wal ce o par tyj ne stoł ki.  

Po li ty ka jak i sa mo sło wo po li tyk w
na szym kra ju za czy na ją mieć tak ne ga tyw -
ny od dźwięk, że lu dzie na sa mo ich brzmie -
nie krzy wią się i od wra ca ją. Dla cze go? Bo
po li ty ka w Pol sce za czę ła być wir tu al nym
ży ciem, sa mo ist nym świa tem – nie za leż nym
od fak tów by tem, w któ rym ob ra ca się mar -
gi nal na część na sze go spo łe czeń stwa. 

Idea wspól no ty
a tym sa mym ideą re sty tu cji Sa mo rzą -

du Te ry to rial ne go w Pol sce by ło w okre sie
prze mian ustro jo wych, prze nie sie nie wła dzy
de cy zyj ne i wy ko naw czej „w dół”, wprost
w rę ce lu dzi, miesz kań ców wspól not sa mo -
rzą do wych –oby wa te li gmin, miast, a dwie
de ka dy póź niej – po wia tów i wo je wództw.
Mia ły być to or ga ny wy cho dzą ce na prze ciw
ocze ki wa niom miesz kań ców, wła dza spra -
wo wa na z nada nia oby wa te li – ot są sia -
dów z tej sa mej uli cy, po bli skie go osie dla
czy wsi – mia ła być bli żej oby wa te la. Nie -
ste ty, bar dzo szyb ko oka za ło się, że przy sło -
wio we kon fi tu ry wca le nie znaj du ją się na
po zio mie wła dzy cen tral nej. Sa mo rząd stał
się ła sym ką skiem dla par tyj nych struk tur
a w wie lu wy pad kach gi gan tycz ne bu dże ty
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go – przy -
nę tą god ną za cho du. Nie mi nę ło kil ka lat
a oka za ło się, że sys tem jest tak skon stru -
owa ny, że pre fe ru je – przy naj mniej od
szcze bla po wia to we go w gó rę – par tie po li -
tycz ne. Na masz cze ni przez po li tycz nych de -
cy den tów dzia ła cze szyb ko za uwa ży li, że
choć dro ga do par la men tar nych ław jest
wy bo ista i krę ta (czę sto za mknię ta), to sa -
mo rzą do wa dzia łecz ka ja wi się ja ko ogró -
de czek ma ły, cia sny… ale wła sny. Dzi siaj
bez obaw moż na stwier dzić, lu dzie nie chcą
aby ich przed sta wi cie le do władz le żą cych u
fun da men tu ła du kon sty tu cyj ne go kra ju,
by li przy no sze nie w par tyj nych tecz kach po -
li tycz ne go ukła du. Po wszech nym sta je się
wręcz kon te sto wa nie ugru po wań po li tycz -
nych ja ko sto ją cych za ko mi te ta mi wy bor -
czy mi. 

Pseu do a par tyj ni
Pa ra dok sal nie, wy star czy zo ba czyć jak

po wsta ją ko mi te ty oby wa tel skie łu dzą co po -
dob ne na zwa mi i skró ta mi do par tii po li -
tycz nych. Tam jak ka me le ony pod osło ną
słow ne go ka mu fla żu chcą prze my cić się ja -

ko "ni by -bez pa tryj ni" ci, któ rzy wie dzą, że
w naj bliż szych wy bo rach sa mo rzą do wych
par tyj ny szyld bę dzie ko twi cą cią gną ca ku
do ło wi.  

Na tu ral nym w wy bo rach jest udział
oby wa te li sku pio nych pod lo kal nym lub po -
nad lo kal nym szyl dem sto wa rzy sze nio wym
bądź spon ta nicz nym – ko mi te tu oby wa tel -
skie go. I to jest o’k. To jest czy sta gra.
Uczci wa. Pod szyl dem par tyj nym czy też
wręcz prze ciw par tyj ne mu ukła do wi. Ale
moż na też cał kiem ina czej. Moż na na wil -
czą cie le sność po li tycz ne go dzia ła cza wal -
czą ce go o wy bor czą więk szość, na kil ka ty -
go dni kam pa nii przy wdziać owczy ko żu -
szek pseu do -nie za leż no ści. I tak lo kal ni  lu -
mi na rze po li tycz nych ugru po wań z wie lo let -
nim par tyj nym sta żem, sta ją się na gle li de -
ra mi „bez par tyj nych” ko mi te tów oby wa tel -
skich. 

Ta ki wy bor czy PR, tyl ny mi drzwia mi
jak lis do kur ni ka wcho dzi do na sze go lo -
kal ne go sa mo rzą du po li ty ka z wszyst ki mi
za leż no ścia mi, par tyj ny mi lo jal no ścia mi,
dys cy pli ną. Gó rę nad ideą sa mo rząd no ści
bie rze par tyj niac two, to wszyst ko co tak
zmę czy ło już na szą co dzien ność. Nic więc
dziw ne go, że ogól ną ten den cją w sa mo rzą -
dzie jest sta wa nie pod ha słem: 

Od daj cie sa mo rząd lu dziom!
Ma my do syć par tyj niac twa! Lu dzie

nie chcą, aby na po ziom gmin czy miast
prze no szo no kon flik ty z ul. Wiej skiej. Na -
sza po li ty ka jest tak sil nie spo la ry zo wa na,
że zwy czaj nie nie stać nas na po zio mie sa -
mo rzą du na ta ką wal kę. Na to, aby ra dy
gmin  czy miast sta wa ły się po lem kon flik -
tu, któ re go ob szar le ży mię dzy par la men tar -
ny mi klu ba mi. Lu dzie chcą, aby za ich co -
dzien ność na po zio mie jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go od po wia da li lu dzie bez szyl -
du. Nie chcą ide olo gii a je dy nie sku tecz no -
ści i uczci wo ści.

Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do -
wa, w szcze gól no ści mi bli ska z po wia tu
prusz kow skie go i gmi ny Ra szyn, chce dia lo -
gu. Szu ka nia do bre go roz wią za nia, mo że -
my roz ma wiać z każ dym, kto ma wi zję roz -
wo ju, wi zję do bre go sa mo rzą du wol ne go od
po li tycz ne go spor tu i par ty ku la ry zmu. My
je ste śmy dla lu dzi i lu dziom chce my słu żyć.
Wy cho dzi my z lo kal nych spo łecz no ści i dla
lo kal nych spo łecz no ści chce my dzia łać za da -
jąc py ta nie: w czym mo że my po móc?  Je ste -
śmy dla na szych wy bor ców.  

Piotr Iwic ki 
Autor był wójtem Gminy Raszyn IV kadencji, radnym

gminny i powiatowym. Aktualnie stoi na czele
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w Raszynie.
Startuje ponownie w wyborach na wójta, raszyńska

Wspólnota wystawiła pełne listy do gminy i powiatu oraz
kandydatkę do sejmiku. 
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Dlaczego
przeciw?
Dlaczego
alternatywa?

Ma riusz Am bro ziak (ur. 1969) był dzia ła czem „So li dar no ści” i współ or ga ni za to rem straj ków w Ur su sie w 1988 r.
W wol nej Pol sce po seł AWS. Przed się bior ca, dzia łacz spo łecz ny. Wi ce prze wod ni czą cy Ma zo wiec kiej Wspól no ty
Sa mo rzą do wej. Z jej li sty kan dy du je do sej mi ku woj. ma zo wiec kie go.
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Warszawski „Wianuszek”

Konrad Rytel
(ur. 1950) jest
wicestarostą powiatu
wołomińskiego.
Przewodniczy
Mazowieckiej
Wspólnocie
Samorządowej.
W „Solidarności”
działa od 1980 r.
Uczestniczył w ruchu
komitetów
obywatelskich.
W pierwszych
wolnych wyborach
w 1990 r. mieszkańcy
powierzyli mu
mandat radnego
w gminie Wołomin.
Gdy w 1998
utworzono powiat
wołomiński, został
jego pierwszym
starostą.

– Za wsze przed każ dy -
mi wy bo ra mi sły szy się, że
tym ra zem są one naj waż -
niej sze. Ale jak ro zu miem
te wy bo ry sa mo rzą do we
oka zu ją się na praw dę istot -
ne, bo oby wa te le czu ją się
zmę cze ni po li ty ką par tyj -
ną, za rów no w wy da niu
wła dzy, jak i opo zy cji? Do -
ku men tu ją to son da że,
z oko ło 20 proc wy so kich
ocen Sej mu i Se na tu i po -
nad 60 proc wska zań, że sa -
mo rzą dow cy do brze pra cu -
ją. Czy to bę dą wy bo ry in -
ne niż wszyst kie?

– Wy bo ry sa mo rzą do we w tym
ro ku bę dą szcze gól nie waż ne. Uwa -
ża my, ja ko dzia ła cze sa mo rzą do wi,
że re pre zen ta cja lo kal nych dzia ła czy
cią gle oka zu je się zbyt ni ska w in sty -
tu cji tak waż nej, jak sa mo rząd wo -
je wódz ki. Ma zo wiec ka Wspól no ta
Sa mo rzą do wa pod ję ła de cy zję
o star cie we wszyst kich okrę gach wy -
bor czych do sej mi ku, chcąc przed sta -
wić kan dy da tów, któ rzy nie są pod -
cze pie ni pod żad ne par tyj ne szyl dy.
Po sta no wi li śmy przed sta wić wy bor -
com al ter na ty wę, szcze gól nie tym,
któ rzy czu ją się znie sma cze ni upar -
tyj nie niem sa mo rzą dów. Ci oby wa -
te le czę sto już na wet nie cho dzą
na wy bo ry. 

– Jak to zmie nić?
– Na si kan dy da ci, na sza ofer ta

jest dla nich wszyst kich – że by uwie -
rzy li, że moż na brać udział w de cy -
do wa niu o roz wo ju ca łe go re gio nu
ma zo wiec kie go. Je śli nas wy bio rą,
wresz cie de cy do wać za czną ci, któ -
rzy po zo sta ją au ten tycz nie zwią za ni
ze swo im te re nem, z wła snym miej -

scem za miesz ka nia. Ta cy przed sta -
wi cie le, wy wo dzą cy się bez po śred nio
z lo kal nych struk tur sa mo rzą do wych
spraw dzi li się w wie lu miej scach
dzia ła nia, na szcze blu gmi ny i po -
wia to wym. Za mie rza ją udo wod nić,
że po tra fią swo je suk ce sy prze nieść
rów nież na szcze bel wo je wódz ki.
Do tych cza so wy stan za rzą dza nia
wo je wódz twem opie ra się na de cy -
zjach naj wyż szych gre miów par tii,
obec nych w par la men cie. W wo je -
wódz twie ma zo wiec kim od dłuż sze -
go cza su de cy du ją Plat for ma i PSL.
Roz strzy ga ją tyl ko i wy łącz nie dzia -
ła cze par tyj ni, ma ją cy nie wiel ki
udział w za rzą dza niu po szcze gól ny -
mi lo kal ny mi struk tu ra mi.

– Par tie to czą ide olo -
gicz ne woj ny. Wspól no ta
się od nich dy stan su je. Łą -
czy Was jed nak zgod ne
z Kon sty tu cją poj mo wa nie
sa mo rzą du nie tyl ko ja ko
lo kal nej wła dzy, ale wspól -
no ty wszyst kich oby wa te li
da nej miej sco wo ści. A tak -
że oce na re form, prze pro -
wa dzo nych po zmia nie
ustro ju, wo bec któ rych nie
przy ję li ście po sta wy bier -
nych ob ser wa to rów?

– Ma zo wiec ką Wspól no tę zbu -
do wa li współ twór cy re form sa mo -
rzą do wych, urze czy wist nia nych
w Pol sce w 1990 i 1998 r. oraz ich
prak tycz ni re ali za to rzy – rad ni
i wój to wie, sta ro sto wie, bur mi strzo -
wie, pre zy den ci miast. Więk szość na -
szych człon ków wdra ża ła re for mę
sa mo rzą do wą na każ dym szcze blu,
w na praw dę pio nier skich wa run -
kach. Bo ry ka li się z wszel kie go ty pu
ogra ni cze nia mi, po wra ca ją cą ten -

den cją do cen tra li zo wa nia wszyst -
kie go, prze rzu ca niem na lo kal ną
wła dzę do dat ko wych za dań bez za -
pew nie nia nie zbęd nych do ich re ali -
za cji środ ków. Dziś w trzech czwar -
tych spo śród dwu na stu gmin mo je go
po wia tu wo ło miń skie go o spra wach
lo kal nych de cy du ją dzia ła cze Wspól -
no ty, któ rym miesz kań cy po wie rzy li
ro le wój tów czy bur mi strzów. Dzia -
ła cze sa mo rzą do wi nie zwią za ni
dys cy pli ną par tyj ną, tyl ko wo lą ich
wy bor ców, za mie rza ją po zo stać ak -
tyw ni. Udo wod ni my, że mo że my za -
rzą dzać le piej, niż czy nią to par tie
po li tycz ne. Uzna je my zresz tą, cho -
ciaż oczy wi ście nie le ży to w kom pe -
ten cjach żad ne go z or ga nów, któ re
wy bie rać bę dzie my tej je sie ni, że
w przy szło ści okrę gi jed no man da to -
we trze ba wpro wa dzić na każ dym
szcze blu, włącz nie z sej mi kiem wo je -
wódz kim, że by oby wa te le gło so wa li
na ży we go czło wie ka, a nie na par -
tyj ne em ble ma ty, zy ska li szan sę by
wska zać ra czej są sia da niż ce le bry tę
zna ne go z te le wi zji. 

– War sza wa oka zu je się
istot na w tej przed wy bor -
czej ko st ce Ru bi ka. Śro do -
wi sko Wspól no ty pre zen tu -
je kan dy da ta bez par tyj ne -
go i nie eg zo tycz ne go, zna -
ne go ja ko do bry go spo darz
Ur sy no wa, bo pew nie tak
przede wszyst kim miesz -
kań cy po strze ga ją Pio tra
Gu zia ła, ubie ga ją ce go się
te raz o pre zy den tu rę sto li -
cy. Jak ro zu mieć w prak ty -
ce sy ner gię, o któ rej mó wi
wi ce prze wod ni czą cy MWS
Ma riusz Am bro ziak, czy li
współ brz mie nie i wza jem -

ną har mo nię kam pa nii
war szaw skiej i ma zo wiec -
kiej? 

– Nie ma dzi siaj moż li wo ści
wpły wa nia na de cy zje sa mo rzą du
wo je wódz kie go bez sil nej re pre zen -
ta cji War sza wy. Sto li ca i okręg
pod war szaw ski wy bie ra ją po -
nad po ło wę rad nych do sej mi ku
wo je wódz kie go. Sy ner gia ozna cza
tak że moż li wość wy ka za nia, że
nam bar dzo za le ży na roz wo ju oko -
licz nych po wia tów i chce my, że by
prze stać trak to wać ca łą pod war -
szaw ską oko li cę i resz tę Ma zow sza
w spo sób, w ja ki trak tu je się pro -
win cję. Dą ży my do te go, że by ko le -
dzy z War sza wy, spraw dze ni w po -
szcze gól nych dziel ni cach, któ rzy ma -
ją za so bą du że osią gnie cia w dzia -
łal no ści lo kal nej – prze nie śli swo je
do świad cze nie do sej mi ku wo je -
wódz kie go i zmie ni li spo sób współ -
pra cy na tym szcze blu, by zrów no -
wa żo ny roz wój po szcze gól nych miej -
sco wo ści na Ma zow szu do łą czył
do szyb kie go roz wo ju sa mej War -
sza wy, z któ re go nie zmien nie się
cie szy my. Wiem, że na si kan dy da ci
z War sza wy są go to wi, gdy tyl ko
zo sta ną wy bra ni, za in te re so wać się
resz tą Ma zow sza i ści śle współ pra -
co wać z lo kal ny mi sa mo rzą da mi
w róż nych miej scach i na róż nych
szcze blach na te re nie ca łe go wo je -
wódz twa. 

– „Zmie nia my na lep -
sze”, to ha sło na te wy bo ry.

– My nie kry ty ku je my ni ko go.
Przy ję li śmy pod sta wo wą za sa dę: nie
chce my ni ko go oce niać. Uwa ża my,
że to zro bi my le piej. Do tych cza so we
do świad cze nia są ne ga tyw ne, je ste -
śmy spy cha ni na mar gi nes. Dla te go

chce my przy bli żyć sa mo rząd każ de -
mu oby wa te lo wi z wo je wódz twa
ma zo wiec kie go. 

– A prze sła nie dla War -
sza wy?

– Chciałbym zaapelować
do wszystkich obywateli, szczególnie
z terenu Warszawy, mającej
ogromny wpływ na wynik wyborów,
żeby tak jak udowodnili swoje
olbrzymie zaangażowanie
w przygotowanie i przeprowadzenie
ubiegłorocznego referendum
warszawskiego – całą tę swoją
energię ponownie wykazali, głosując
na kandydatów Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej.
Wskazując ich w dniu wyborów
w Warszawie i na całym
Mazowszu. 

– Czy to, że wresz cie
idzie cie ra zem, a nie osob -
no – mó wię o nie za leż nych
od par tii po li tycz nych sa -
mo rzą dow cach z War sza wy
i po zo sta łej czę ści Ma zow -
sza – da trwa ły efekt?

– To przy nie sie efekt, gdy bę -
dzie my ra zem. Po ma ga li śmy War -
szaw skiej Wspól no cie Sa mo rzą do -
wej w przy go to wa niu i prze pro wa -
dze niu re fe ren dum w spra wie od wo -
ła nia Han ny Gron kie wicz -Waltz,
ze bra niu du żej licz by pod pi sów. Po -
ja wi ło się wte dy mnó stwo wo lon ta -
riu szy. Wie lu wspa nia łych lu dzi go -
to wych jest współ pra co wać
przy zmniej sze niu róż nic mię dzy
War sza wą a resz tą Ma zow sza.
Ener gii, któ ra już zo sta ła obu dzo na,
nie wol no roz pro szyć ani zmar no -
wać. 

Roz ma wiał 
Łu kasz Perzy na

WYWIAD
EXTRAMy 

zrobimy 
to lepiej

n Roz mo wa 
z KON RA DEM 
RY TLEM
Prze wod ni czą cym 
Ma zo wiec kiej 
Wspól no ty 
Sa mo rzą do wej



Drobne projekty budują

społeczeństwo obywatelskie

– uważa Ewa

Smuk-Stratenwerth

współzałożycielka

Stowarzyszenia

Ekologiczno-Kulturalnego

„Ziarno”. W jej pięknej chacie

w Grzybowie narodziło się

mnóstwo pomysłów, które

wydawały się szalone

i z zupełnie różnych

porządków. Ale łączy je

jedno: wszystkie zostały

wprowadzone w życie

z pożytkiem dla lokalnej

społeczności i mnóstwa

innych grup.

Dziew czy ny z Ma le zji, któ re przy je -
cha ły ja ko wo lon ta riusz ki, śnieg
zo ba czy ły pierw szy raz w ży ciu

w go spo dar stwie eko lo gicz nym, pro wa -
dzo nym przez Ewę Smuk wspól nie z mę -
żem Szwaj ca rem. Po nie waż prze strze ga ły
mu zuł mań skich na ka zów re li gij nych, jed -
na zresz tą to cór ką ima ma, trze ba by ło dla
nich pro wa dzić osob ną kuch nię. Pięć ra zy
dzien nie prze ry wa ły pra cę przy wy pie ku
chle ba, że by od mó wić mo dli twę. Kon takt
z go spo da rza mi przez In ter net utrzy mu ją
do dzi siaj. 

Pa sjo nu ją Ewę Smuk ini cja ty wy, któ -
re łą czą lu dzi, bu du ją za ufa nie. Drob ne

pro jek ty bu du ją krok po kro ku spo łe -
czeń stwo oby wa tel skie. Cie szy ją, że roz -
wi ja ją się spół dziel nie so cjal ne i że mod -
ny sta je się an gli cyzm „par ty cy pa cja”.
W lu tym za czę ła pro jekt Uni wer sy te tu
Lu do we go, któ ry po wsta nie w Grzy bo -
wie, ogło szo no za py ta nie ofer to we, do ty -
czą ce bu do wy in ter na tu i pra cow ni. 

Ewa Smuk bie rze udział w pro gra -
mie roz wo ju bi blio tek, pra cu jąc z bi blio -
te kar ka mi z ma łych miej sco wo ści
nad włą cza niem spo łecz no ści lo kal nych
w upo wszech nia nie kul tu ry. 

Jej pry wat ny dom stał się ośrod kiem
spo łecz nych dzia łań. Od dwóch de kad

z mę żem pro wa dzi eko lo gicz ne go spo dar -
stwo, ale obo je chcie li od po cząt ku, że by
sta ło się czymś wię cej niż „miej scem pro -
duk cji żyw no ści”. Wkrót ce za czę ły się
warsz ta ty dla dzie ci i szko ły lu do we dla
wiej skich ko biet. Ale z go spo dar skich funk -
cji nie zre zy gno wa li, in ni uczą się od nich. 

– Wi dać, że lu dzie szu ka ją kon tak tów
bez po śred nich i to jest bar dzo do bra ten -
den cja, bo po wo du je po wsta wa nie bez po -
śred nich re la cji mię dzy pro du cen tem
a kon su men tem. To do bre dla obu stron:
rol nik wie, dla ko go pro du ku je, a kon su -
ment wie, od ko go ku pu je. Oczy wi ście to

pew na ide ali stycz na wer sja, bo rol nik nie
mo że tyl ko zaj mo wać się dys try bu cją swo -
jej żyw no ści. Ale jest to do bre, bo skra ca
ten łań cuch. Do wia du ję się, ze co raz wię -
cej po ja wia się ini cja tyw, któ re łą czą pro -
du cen tów z kon su men ta mi, nie tyl ko
w for mie ba za ru – wska zu je Ewa Smuk
w roz mo wie z „Sa mo rząd no ścią”. 

Spa ce ru ją ce po po dwór ku ko zy bu -
dzą za in te re so wa nie przy jezd nych,
a w go spo dar stwie wszyst ko wy da je się
na swo im miej scu. 

Dzię ki Ewie Smuk, któ ra przy je cha ła
tu z War sza wy, miej sco wi do wie dzie li się
wie le o swo jej hi sto rii: wspól nie od kry wa -
no dzie dzic two wie lo kul tu ro we tych te re -
nów, ich daw ną róż no rod ność, któ ra już
nie po wró ci, bo Ży dów pod czas woj ny wy -
mor do wa no, a nie miec cy osad ni cy wy je -
cha li. W sta rym ko ście le w Wią cze mi nie
od pra wio no mo dli twę eku me nicz ną ku
czci wszyst kich, któ rzy za miesz ki wa li te
zie mie przez stu le cia. W Niem czech od -
na le zio no eme ry ta, któ ry wy je chał stąd
rok po woj nie ja ko dzie się cio la tek i wy słu -
cha no je go wspo mnień. 

– Cza sem spo ty kam się z ludź mi, któ -
rzy prze wi nę li się przez na sze go spo dar stwo,
a po tem ro bią rze czy po dob ne, ale we wła -
snym sty lu. Mo że na wet le piej niż my – pod -
kre śla Ewa Smuk w wy wia dzie w książ ce
„Kraj od zy ski wa ny” au tor stwa Ma riu sza
Am bro zia ka i Łu ka sza Perzy ny. 
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Mazowsze
reklama

reklama

reklama

Cha ta peł na po my słów
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Par tie wpa da ją w pa ni kę! Oby -
wa te le ma ją szan sę od par tyj nić
sa mo rzą dy i „po dzię ko wać” im
za woj nę pol sko -pol ską, afe ry,
roz kra da nie kra ju, stwo rze nie
sys te mu uza leż nień i klien te li -
zmu. Wpły wo wy eu ro po seł PO
i ba ron struk tur par tii w Wiel ko -
pol sce Adam Szejn feld uwa ża,
że par tie to naj lep sza for ma
przed sta wi ciel ska. Od par tyj nie -
nie na zwał abs trak cją, a oby wa -
te li któ rzy chcą od par tyj nie nia
okre ślił ja ko tych, któ rzy wie rzą
w fik cję.

No cóż – wia ra w par tie oka za ła się
dla oby wa te li zgub na. Par tie oka za ły się
nie po waż ny mi for ma cja mi, a wy bor czy -
mi ko mi te ta mi słu żą cy mi do sko ku
na ka sę pu blicz na i urzę dy. Za miast służ -
by pu blicz nej i dzia ła nia na rzecz do bra
wspól ne go stwo rzy ły ko rup cyj ny sys tem
okra da nia spo łe czeń stwa, ban dy ty zmu
po li tycz ne go, woj ny pol sko -pol skiej. Za -
miast miejsc pra cy stwo rzo no sys tem
ukła dów, ko le sio stwa, ne po ty zmu
i wszech ogar nia ją ce go sys te mu uza leż -
nień i klien te li zmu. 

Żad ne ję ki i la men ty par tyj nia ków
nie za cza ru ją rze czy wi sto ści. W obec -
nych wy bo rach chcie li by oni ni czym
Da vid Cop per field za cza ro wać rze czy -
wi stość i ilu zjo ni stycz ny mi sztucz ka mi
wy kre ować nie rze czy wi sty, nie praw dzi -

wy ob raz, któ rym chcie li by za stą pić
swo je „dzie ło” ja kie wy kre owa li przez
ostat nia de ka dę. Wsty dli wa praw da
o Pol sce opa no wa nej przez par tyj ne
kli ki jest jed nak dziś wi docz na na każ -
dym kro ku.

Adam Szejn feld po su wa się – jak to
ma ją par tie w swym sta łym zwy cza ju
– do bez ce re mo nial nych kłamstw mó -
wiąc, iż „od par tyj nia nie sa mo rzą dów
to abs trak cja”. Ale praw da jest dla par -
tii bru tal na – to fakt. Im sa mo rząd
mnej szy im bli żej oby wa te li, tym par tii
mniej lub wręcz wca le. W więk szo ści
gmin w Pol sce tak wła śnie jest już dziś,
a po obec nych wy bo rach bę dzie to jesz -
cze bar dziej wy raź ne. Co wię cej – jak
wy ka zu ją son da że – na wet naj bar dziej
upo li tycz nio ne sej mi ki wo je wódz kie,

gdzie okrę gi wy bor cze li cza ok. 0,5-1
mln wy bor ców, a wo je wódz twa czę sto
są wiel ko ści po mniej szych państw eu ro -
pej skich, też są już co raz czę ściej od -
par tyj nia ne przez oby wa te li -wy bor ców.
Dziś na ko mi te ty bez par tyj ne chce gło -
so wać już wię cej wy bor ców niż na ta kie
par tie jak SLD, PSL, No wa pra wi ca czy
Twój Ruch. Za gro żo ne po czu ły się w tej
sy tu acji PO i PiS.

Na po nu ry żart i kpi nę z wy bor ców
za kra wa stwier dze nie Szejn fel da, że par -
tie „da ją gwa ran cję po waż ne go trak to -
wa nia miesz kań ców.” Tak po waż ne go
ja ki mo gli śmy wy słu chać w szcze rych
roz mo wach pry wat nych par tyj nych po li -
ty ków przy cy ga rach i wi nie za pie nią -
dze po dat ni ków, gdzie oma wia no okra -
da nie „gru bych mi siów”, ob cho dze nie
kon sty tu cji i for mu ło wa no praw dzi we
te zy o tym do cze go par tie do pro wa dzi -
ły, a co b. mi ni ster sfor mu ło wał bez ce re -
mo nial nie w kna jac kich sło wach: „Ch...
d... i ka mie ni ku pa”. Tak wy glą da „po -
waż ne trak to wa nie” oby wa te li tyl ko
na pod sta wie do nie sień ostat nie -
go kwar ta łu, a ta kich afer
z ko rup cyj ny mi ukła da mi
na cmen ta rzach, sta cjach
ben zy no wych itp ma my
co mie siąc bez li ku w wy -
da niu par tii. Jak do da my
do te go wy jeż dża ją ce
za pra cą mło de po ko le nie,
ro sną ce ob cią że nia fi skal -
ne,  

Kra ja nin wiel ko pol -
skie go li de ra PO Szejn -
fel da – pre zy dent Po zna -
nia Ry szard Gro bel ny,
któ ry sta nął na cze le wiel -
ko pol skie go bez par tyj ne go
oby wa tel skie go ko mi te tu wy bor cze go
do Sej mi ku „Te raz Wiel ko pol -
ska”  uwa ża, że si ła ru chów nie par tyj -
nych w Pol sce to wi na sła bo ści par -
tii.  „Gdy by par tie po li tycz ne sa me
przy cią ga ły co raz wię cej spo łecz ni ków
a nie ich od py cha ły, gdy by par tiom
przy by wa ło a nie uby wa ło człon ków, to
pew nie mia ły by one w Pol sce znacz nie
sil niej szą po zy cję – tak jak w de mo kra -
cjach Eu ro py Za chod niej. W Pol sce
par tie są na sta wio ne głów nie na kłót -
nie mię dzy so bą i kłót nie we wnętrz ne.
Dziś ba da nia wska zu ją, że ok. 30% wy -
bor ców chce w je sien nych wy bo rach
sa mo rzą do wych za gło so wać na nie par -
tyj ne ko mi te ty wy bor cze.”

Gro bel ny do da je, że lan so wa na przez
par tyj nych kan dy da tów te za, że mia sta
za rzą dza ne przez bez par tyj nych pre zy -
den tów wy pa da ją go rzej niż te za rzą dza -
ne przez par tyj nych dzia ła czy cał ko wi cie
nie spraw dza się w ży ciu co dzien nym. Do -
wo dem te go więk szość miast w Pol sce za -
rzą dza nych przez pre zy den tów bez par tyj -
nych. Par tie – wbrew twier dze niom Szejn -
fel da – nie są też bar dziej prze wi dy wal ne
i sta bil ne. Do wo dem są cho ciaż by par tyj -
ne li sty wy bor cze, na któ rych czę sto bra -

ku je „mu ro wa nych kan dy da tów” i spraw -
dzo nych fa chow ców – do da je Gro bel ny.
To fak tycz nie nie for ma cje ale ko mi te ty
wy bor cze wy ko rzy stu ją ce wy bo ry ja ko
swo istą „ma szyn kę” do utrwa la nia sys te -
mu za własz cza nia pań stwa przez par tie,
wy ko rzy stu ją ce prze wa gę ma te rial -
na nad oby wa tel ski mi ko mi te ta mi. Oby -
wa te le bo wiem, trak to wa ni są przez par tie
i pań stwo przez nich za własz czo ne jak
chłop pań szyź nia ny, gdyż mu szą pra co -
wać nie tyl ko na fi nan so wa nie par tii z bu -
dże tu. Do dat ko wo już z opo dat ko wa nych
pie nię dzy mo gą wów czas sfi nan so wać
wła sne ko mi te ty oby wa tel skie. 

Ar ka diusz Urban 
/ arek. mws. org. pl 
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Partie przerażone siłą
obywatelskiego poparcia
komitetów bezpartyjnych
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Wybory 2014 Rolą samorządu, sejmiku powinno
być utrwalanie polskiej własności,

sprzyjanie rozwojowi
przedsiębiorczości lokalnej 

Gabriel Janowski, 
w przededniu wyborów przypominający, że do kompetencji 

sejmiku należy dysponowanie środkami unijnymi.    

Po co? Dlaczego właśnie my?

Bo warto!
Lenistwo zabija demokrację. To niezwykle

trafne zdanie wypowiedział bardzo dawno
temu zwolennik demokracji, a potem jej
przeciwnik – Sokrates. Zaprzeczył sam sobie,
bo uznał, iż obywatele greccy nie potrafią
z demokracji korzystać, a jeśli tak, to cóż
pozostaje? Jej przeciwieństwo – autokracja!

Z całą pewnością demokracja jest dla
otwartych i chcących się rozwijać społeczeństw
najlepszym z możliwych ustrojów. Ale też – jeśli
przy urnach wyborczych nie ma właściwej
reprezentacji obywateli – społeczeństwami
zaczynają rządzić siły wybrane może i zgodnie
z regułami demokracji, ale… niereprezentatywne
dla większości. Ba, często są to siły
o autorytarnych skłonnościach. 

Lenistwo zabija więc nie tylko demokrację,
ale i późniejsze funkcjonowanie państwa. Im
większa absencja przy urnach (a w wyborach
samorządowych w Polsce frekwencja rzadko
gdzie przekracza 50 proc.), tym większe ryzyko
dojścia do decydującego głosu przedstawicieli
ugrupowań skrajnych, które potrafią uwodzić
ludzi sfrustrowanych. A ci, którym się
obiektywnie lub subiektywnie źle dzieje,
na wybory w większości się stawią. 

Kolejne badania nastroju Polaków,
dowodzą, iż rośnie wśród nas wskaźnik
optymizmu, poczucia sukcesu, wzmacnia się
odczucie bezpieczeństwa materialnego. Lecz…
wśród tych, którzy to odczuwają, rośnie
obojętność wobec demokratycznych możliwości,
jakie stwarza państwo. I… najczęściej nie
z powodu braku odpowiednich kandydatów
do poparcia, tylko… z lenistwa! Bo lepszy grill
na działce lub impreza u znajomych. Bo co ja
tam swoim głosem zdziałam; i tak się nic nie
zmieni… To lenistwo jest więc nie tylko czysto
„praktyczne”, ale także umysłowe. Oba się
zresztą napędzają. 

I w ten oto sposób lenistwo ludzi w życiu
najbardziej dynamicznych, zadowolonych,
przedsiębiorczych, wykształconych,
rozumiejących świat, zuboża demokrację,
sprzyja gorszym wyborom, a więc
w konsekwencji – gorszej jakości rządzenia.

Więc jeśli zadajesz sobie pytanie „po co?”,
to znaj też odpowiedź: „bo warto!” Bo warto
– raz na cztery lata – wybrać do rządzenia
ludzi podobnych do nas. Będziemy mieli
wówczas większą pewność, że nie będą
utrudniać nam życia, a nasz osobisty sukces,
na który tak ciężko nieraz pracujemy, znajdzie
wsparcie wybranej przez nas władzy. I zamiast
opowiadać z zachwytem, jak to fajnie jest
w Szwecji, w Anglii czy w Niemczech,
doświadczymy tego u siebie. We własnych
wsiach i miastach, gminach, powiatach
i województwach – tu, gdzie władza ma
najbardziej realny wpływ na nasz los.

Bo wiemy, czego 
chcemy
Polacy mają dość partyjniactwa
w swoim codziennym życiu. Dość wojny
polsko-polskiej, która przykrywa na co
dzień korupcję, nepotyzm i kolesiostwo.

Po nad po ło wa Po la ków chcia ła by gło so wać na bez par tyj ne ko mi te ty w gmi nach
i po wia tach, a w wo je wódz twach na bez par tyj nych ja ko na trze cią si łę po li tycz ną. Tak
mó wi ostat ni son daż CBOS.

Dla te go je ste śmy my – Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa. 
Chce my obu dzić drze mią cy na szcze blu lo kal nym opty mizm, któ -

ry stwo rzy fun da ment dla no wo cze sne go pań stwa, wła śnie tu – w Pol -
sce lo kal nej. Na sze do tych cza so we ży cie spo łecz ne jest or ga ni zo wa ne
zbyt ar cha icz nie. Gi gan tycz na ar mia urzęd ni ków, któ ra kosz tu je po -
nad 100 mld zło tych rocz nie, dła wi lo kal ną ini cja ty wę i lo kal ne po -
my sły. Zwłasz cza lu dzi mło dych.

Chce my ten po zy tyw ny po wiew mło do ści i bun tu prze ciw ko za -
sta nej ni ja ko ści wes przeć, two rząc na po zio mie lo kal nym no wo cze -
sne struk tu ry i me cha ni zmy dzia ła nia, zdol ne do do ko na nia ra dy -
kal nej zmia ny. Bo mło de po ko le nie chce zmian na lep sze. Chce
odej ścia od ba nal no ści i try wial no ści, ja kie wy zie ra ją z par tyj nych
walk i ocię ża łe go opre syj ne go pań stwa.

Chce my do pro wa dzić do zmian na lep sze. Li sto pad to mie -
siąc pol skiej nie pod le gło ści. W dniu wy bo rów sa mo rzą do wych
mo że my przy wró cić wia rę w moż li wość do ko na nia po zy tyw nej
zmia ny przy wy ko rzy sta niu ist nie ją cych pro ce dur wy bor -
czych. 

Mło dość to dy na mizm, po my sło wość i od wa ga. To czę -
sto ży cio wy suk ces. Nie za bie raj bab ci do wo du! Prze ko naj ją
do swo ich ra cji i pójdź z nią na wy bo ry. Jej też się bę dzie le -
piej ży ło. Dzię ki To bie.

Idź z na mi!
KONRAD RYTEL, 

Prezes Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej


