
Szkoła�„wartości”�czy�szkoła
„jakości”?�w Piastowie
dyskutowano�o edukacji�

23 mar ca w pod war szaw skim Pia sto wie
od by ła się de ba ta do ty czą ca szans i za -
gro żeń re for my edu ka cji. Go spo da rzem
by ła Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą -
do wa i mia sto Pia stów. W spo tka niu
uczest ni czy ło bli sko 100 osób. By ło to
ko lej ne ze spo tkań do ty czą cych naj -
istot niej szych pro ble mów spo łecz nych
zor ga ni zo wa nych przez MWS. Str. 2

witaj�szkoło,�czyli�jak
podzielić�lokalną
społeczność
Te mat re for my oświa ty jest jed nym
z bar dziej in te re su ją cych – i dla władz
sa mo rzą do wych, i dla sa mych miesz -
kań ców. Nie ste ty też by wa, że po tra fi
po dzie lić lo kal ną spo łecz ność na ty le,
że ta prze sta je ze so bą współ pra co wać.
Tak jak sta ło się to w ostat nich ty go -
dniach w gmi nie Cho rze le. Str. 4

Stéphane�Antiga�trenerem
ONICO�AZS�Politechnika
warszawska�
Stépha ne An ti ga 5 kwiet nia pod pi sał
kon trakt tre ner ski z ONI CO AZS Po li -
tech ni ka War szaw ska. Bę dzie tre no wał
war szaw ski ze spół przez naj bliż sze dwa
se zo ny. Na sta no wi sku za stą pił Ja ku ba
Bed na ru ka któ ry na ław ce tre ner skiej
AZS spę dził ostat nie sie dem se zo nów. 
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war sza wa me tro po li tal na we dług
Pra wa i Spra wie dli wo ści to war sza wa
w jej obec nych gra ni cach oraz 32
gmi ny ją ota cza ją ce. Oba wia my się,
że stra ci my wol ność w po dej mo wa -
niu de cy zji, wol ność w wy bo rze bur -
mi strza i rad nych, bo imy się, że to
stra ci my to wszyst ko co gwa ran to wa -
ła nam nie za leż ność sa mo rzą dów
– tak o po my śle for so wa nym przez
eki pę rzą dzą cą mó wi li dwa ty go dnie
te mu miesz kań cy Le gio no wa. Swo ją
de cy zją o pój ściu do urn wy bor czych
i zde cy do wa nym sprze ci wem wo bec
pró by na rzu ce nia no we go po rząd ku
po ka za li ja sno, że nie chcą eks pe ry -
men to wa nia z przy łą cze niem do me -
tro po lii war szaw skiej. 

Po mysł na re fe ren dum w tej sa mej
spra wie po ja wił się rów nież w Oża ro -
wie, Ra szy nie i w Nie po rę cie. Rad ni
tej ostat niej miej sco wość po ło żo nej
w po wie cie le gio now skim, 25 ki lo me -
trów od cen trum War sza wy (zna nej ja -
ko ośro dek spor tów wod nych i miej -
sce re kre acji dla war sza wia ków) uzna li,
że po mysł po słów PiS jest sprzecz ny
z za sa da mi Eu ro pej skiej Kar ty Sa mo -
rzą du Lo kal ne go, któ ra wy ma ga, aby
te go ty pu zmia ny by ły kon sul to wa ne
z miesz kań ca mi, ja ko wy raz uzna nia
pod mio to wo ści wspól not lo kal nych.
Dla te go 31 mar ca Ra da Gmi ny Nie po -

ręt na se sji nad zwy czaj nej za de cy do -
wa ła o prze pro wa dze niu 14 ma ja re fe -
ren dum gmin ne go. Miesz kań cy od po -
wia dać bę dą na py ta nie: „Czy jest

Pan/Pa ni za tym, że by m. st War sza -
wa, ja ko me tro po li tal na jed nost ka sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, ob ję ła Gmi nę
Nie po ręt?”.

Uchwa ły o re fe ren dach w sto li cy
i w Pod ko wie Le śnej unie waż nił wo je -
wo da ma zo wiec ki twier dząc, że za wie ra -
ły błę dy for mal ne. Jw

– Czas wio sny wią że się na dzie ją we
wszyst kich kul tu rach, a po ra wiel ka -
noc na – w tych, któ re wy ra sta ją z in -
spi ra cji chrze ści jań skiej. Skąd jed nak
czer pać tę na dzie ję, gdy w kra ju ma -
my tak głę bo kie po dzia ły? 

– Naj więk szą na dzie ją jest sam nasz
na ród. Na ród, któ ry dał ca łe mu chrze -
ści jań stwu świę te go Ja na Paw ła II. Prze -
cież on nie tyl ko prze ka zy wał, ale wcie -
lał ca łą na szą tra dy cję. Pol ska co rocz nie
da je Eu ro pie jed ną czwar tą no wych
księ ży. My naj bar dziej – we dług ofi cjal -
nych sta ty styk – po czu wa my się do so -
li dar no ści z na ro da mi Eu ro py wschod -
niej. For ma cje pra wi co we jed na po dru -
giej za wo dzą, a wy bor cy pra wi cy wy -
trwa le po pie ra ją ideę pań stwa osa dzo ne -
go w tra dy cji chrze ści jań skiej i nie pod le -
gło ścio wej, prze ciw sta wia jąc się kontr -

kul tu rze śmier ci. My lą się ci, któ rzy
uwa ża ją, że Po la kom po trze ba prze wod -
niej si ły, re pre zen tu ją cej „świa do mą gru -
pę przy wód czą” i in stru ują cej przez te -
le wi zor bez wol ne ma sy. Po trze ba nam
je dy nie wzmoc nie nia opi nii pu blicz nej
i po li ty ków, któ rzy chcą ją z sza cun -
kiem re pre zen to wać. 

– nie na stra ja jed nak opty mi stycz nie,
że po dzia ły z kra jo wej po li ty ki prze no -
szo ne są na fo rum eu ro pej skie, co zdu -
mie wa za gra nicz nych ob ser wa to rów?

– To dzia ła nia bar dzo nie prze my -
śla ne, szcze gól nie w kon tek ście ich od -
bio ru. Prze cież pol ski li be ra lizm, któ re -
go naj bar dziej wy ra zi stym re pre zen tan -
tem jest Do nald Tusk – to tyl ko po -
chod na pro ce sów do mi nu ją cych w za -
chod niej Eu ro pie, i to znacz nie ła god -

niej sza niż tam. A prze cież z tym głów -
nym nur tem za chod nio eu ro pej skie go
li be ra li zmu nie sły szy my ja kiejś wy raź -
nej po le mi ki. Tym cza sem ani Plat for -
ma Oby wa tel ska nie jest ab so lut nym
złem, ani Pra wo i Spra wie dli wość – ab -
so lut nym do brem. A przede wszyst kim
wal ka PiS z PO nie jest żad ną kru cja tą,
tyl ko zwy kłą wy bor czą wal ką lep szej
i gor szej par tii.

– Jed nak gdy wła dzę w kra ju spra wu -
je jed na par tia, za po wia da się jej wal -
ka ze śro do wi ska mi lo kal ny mi, sa mo -
rzą do wy mi. Skąd wzię ła się ta nie do -
bra ten den cja?

– To nie jed na par tia wy gra ła wy -
bo ry. W dzi siej szej więk szo ści do mi -
nu je jed na par tia, PiS, ale sa ma nie
wy gra ła wy bo rów. Bez za an ga żo wa nia
Ja ro sła wa Go wi na, któ ry w pra wy bo -
rach PO miał 20 % po par cia, nie by -
ło by więk szo ści bez względ nej w Sej -
mie. Gdy by Go win star to wał od ręb -
nie jak w wy bo rach do PE, al bo
w ogó le od dziel nie – nie by ło by tej

Na�ród�jest�na�dzie�ją
Roz�mo�wa�z Mar�kiem�Jur�kiem, po�słem�do Par�la�men�tu
Eu�ro�pej�skie�go,�by�łym�Mar�szał�kiem�Sej�mu

Wczoraj Legionowo, jutro
Nieporęt. Kto następny?
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bez względ nej więk szo ści. Oczy wi ście
Pra wi ca Rze czy po spo li tej też po par ła
tę li stę, mi mo że PiS zła mał umo wę
współ pra cy z na mi. Uzna li śmy jed nak
za waż niej sze od su nię cie PO od wła -
dzy niż pro te sty wy bor cze. Nie ste ty,
Ja ro sław Ka czyń ski nie kie ru je się so -
li dar no ścią, a je dy nie wo lą pod po -
rząd ko wa nia so bie wy bor ców pra wi -
co wych. Swej po li ty ki nie uzgad nia
z ich re pre zen ta tyw ny mi przed sta wi -
cie la mi i już wi dać te go efek ty w wie -
lu re ak cjach, od Ry szar da Bu ga ja
po Ka zi mie rza Mi cha ła Ujaz dow skie -
go. Błę dem by ła eska la cja kon f lik tu

wo kół Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
(na le ża ło je dy nie zmie nić bez praw ne
de cy zje PO od no śnie dwóch sę dziów
i z kla są po ka zać umiar i róż ni cę
z PO jed no cze śnie). Zgu bi li śmy szan -
sę na wzmoc nie nie au to ry te tu tej in -
sty tu cji, w sy tu acji, gdy ka den cje ko -
lej nych sę dziów, w tym An drze ja Rze -
pliń skie go, i tak się koń czy ły. Szko da,
że wzo rem dla rzą dzą cych nie stał się
Do nald Trump, któ ry po ob ję ciu
ame ry kań skiej pre zy den tu ry zmia ny
w Są dzie Naj wyż szym wpro wa dza
stop nio wo, w spo sób, któ re go nie
spo sób praw nie pod wa żyć. Obec ne
pró by wpro wa dze nia me cha nicz nych
zmian w sa mo rzą dzie są rów nie chy -

bio ne. Sa mo rząd re pre zen tu je Pol skę
or ga nicz ną i od dol ną, Pol skę, któ ra
do ko na ła ogrom nych zmian wi docz -
nych w wy glą dzie na szych miast. To
sa mo rząd spra wia, że mó wiąc ję zy -
kiem Nor wi da – je ste śmy nie tyl ko
wiel kim na ro do wym sztan da rem, ale
rów nież ro sną cym spo łe czeń stwem.
Sa mo rzą do wi moż na sta wiać za rzu ty
i moż na go zmie niać w wy bo rach.
Z ca łą pew no ścią w sa mo rzą dzie de -
mo kra tycz ne zmia ny są ła twiej sze niż
w par tii PiS. I z ca łą pew no ścią par tia,
któ ra te raz sztur mem bie rze in sty tu -
cje, za rzą dy i Ra dy Nad zor cze, po win -
na z więk szym umia rem wy stę po wać
o ro li ar bi tra bez in te re sow nej służ by.
De mon to wa nie Pol ski sa mo rząd nej
by ło by wiel kim błę dem wła dzy i mam
na dzie ję, że go nie po peł ni.

ROZ�MA�wIAł łU�KASZ PERZy�NA
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Na�ród�jest�na�dzie�ją

„Mazowiecka…”
w Chorzelach!
Sieć�regionalnych�kół�Mazowieckiej�wspólnoty�Samorządowej�ciągle
pączkuje.�w ostatnich�tygodniach�nowe�koło�zawiązało�się
w Chorzelach�(pow.�przasnyski),�na północnym�skraju�województwa.
w tym 3-tysięcznym�mieście�od marca�formalnie�działa�koło�MwS
zrzeszające�grupę�ludzi�chcących�wpływać�na lokalną�społeczność�i jej
rzeczywistość.�

Na za pro sze nie te go ko ła do Cho rzel na spe cjal ny wy kład przy je chał wi ce pre -
zes MWS Ma riusz Am bro ziak. W pią tek, 10 mar ca, od by ła się tu dys ku sja po świę -
co na moż li wo ściom wpły wu miesz kań ców na wła dze sa mo rzą do we tak że po za okre -
sem wy bor czym. 

W trak cie spo tka nia, w któ rym bra ło udział kil ku dzie się ciu miesz kań ców gmi -
ny, Ma riusz Am bro ziak moc no ak cen to wał ko niecz ność znaj do wa nia kom pro mi -
sów i wy pra co wy wa nia pól do dys ku sji. Na wet je śli by wa to utrud nio ne np. ze
wzglę du na nie chęć do dia lo gu ze stro ny przed sta wi cie li władz. – War to po dej mo -
wać pró by, ale i nie re zy gno wać ze swo ich upraw nień oby wa tel skich – mó wił Ma -
riusz Am bro ziak. – W koń cu sa mo rząd to my. Nie wła dze, ale wszy scy miesz kań cy
da ne go te re nu. To jest naj lep sza le gi ty ma cja do te go, by za bie rać głos w spra wach
pu blicz nych.

Wi ce pre zes MWS omó wił tak że kil ka in stru men tów, któ re na co dzień do brze
spraw dza ją się w de mo kra cji oby wa tel skiej. – War to przy to czyć choć by ta kie me cha -
ni zmy, jak wszel kie go ty pu or ga ny do rad cze: ra dy dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne -
go, ra dy osie dlo we itd. To są miej sca ak ty wi za cji róż nych stron. W du żych mia stach
nor mą jest tak że obec ność bu dże tu par ty cy pa cyj ne go, któ rym za rzą dza ją czę ścio -
wo miesz kań cy. To oni sa mi wska zu ją, co naj le piej jest wy re mon to wać czy wy ko nać.
Od po wied ni kiem te go me cha ni zmu jest fun dusz so łec ki na wsiach – wy li czał Ma -
riusz Am bro ziak. 

Spo tka nie trwa ło ok. pół to rej go dzi ny i by ło oka zją po roz ma wia nia o tym, jak
ośmie lać miesz kań ców do po dej mo wa nia spo łecz nych ini cja tyw. Oży wio na dys ku -
sja zo sta ła prze rwa na… bra kiem cza su. Za pro szo ny do Cho rzel gość miał jesz cze
jed no spo tka nie, co wy mu si ło wcze śniej sze za koń cze nie mi ni de ba ty. Moż na jed nak
się spo dzie wać, że cho rzel skie ko ło MWS nie po prze sta nie na tym jed nym wy da -
rze niu, a bę dzie to po czą tek zwięk szo nej ak tyw no ści lu dzi w tym re jo nie Ma zow -
sza. 

Obec nie Ma zo wiec ką Wspól no tę Sa mo rzą do wą w Cho rze lach re pre zen tu ją: Ra -
do sław Za krzew ski, Ma te usz Piór kow ski, To biasz Mosz czyń ski, Ro bert Dań kow ski,
Da riusz Kry sik oraz Mi chał Wi śnic ki. Mi le wi dzia ne są jed nak tak że no we oso by. 

MM

23 mar ca w pod war szaw skim Pia sto -
wie od by ła się de ba ta do ty czą ca
szans i za gro żeń re for my edu ka cji.
go spo da rzem by ła ma zo wiec ka
wspól no ta Sa mo rzą do wa i mia sto
Pia stów. w spo tka niu uczest ni czy ło
bli sko 100 osób. by ło to ko lej ne ze
spo tkań do ty czą cych naj istot niej -
szych pro ble mów spo łecz nych zor ga -
ni zo wa nych przez mwS. 

Kon fe ren cję roz po czął go spo darz,
bur mistrz Pia sto wa Grze gorz Szu plew -
ski. Pod czas dys ku sji ja ka to czy ła się
w sa li Do mu Kul tu ry przy uli cy War -
szaw skiej, uczest ni cy za bie ra ją cy głos
po ru szy li kwe stię szkol nic twa bran żo -
we go, zmian do ty czą cych or ga ni za cji
pra cy przed szko li i szkół pod sta wo -
wych oraz za sad do sko na le nia na uczy -
cie li. Roz ma wia no rów nież o bie żą -
cych trud no ściach zwią za nych z uela -
stycz nie niem prze pi sów w ce lu re ali za -

cji sku tecz nej i efek tyw nej po li ty ki ka -
dro wej w związ ku z wy ga sza niem gim -
na zjów.

Głów ny mi pa ne li sta mi de ba ty by li
mię dzy in ny mi spra wu ją cy nad zór
nad Biu rem Edu ka cji w Urzę dzie m. st.
War sza wy wi ce pre zy dent Wło dzi mierz
Pa szyń ski, za stęp ca bur mi strza Dziel ni -
cy War sza wa -Ocho ta Grze gorz Wy soc -
ki, przed sta wi ciel Ma zo wiec kie go Ku ra -
to ra Oświa ty An drzej So snow ski. 

Zda niem wi ce pre zy den ta War sza wy
na rzu co na wszyst kim re for ma stwa rza
wię cej za gro żeń niż szans, po nie waż
skra ca czas po wszech ne go kształ ce nia
oraz ob ni ża po ziom ja ko ści edu ka cji.
Prze ciw ne go zda nia był przed sta wi ciel
Ku ra to rium, któ ry stwier dził, że szyb kie
zmia ny w oświa cie by ły ko niecz ne, po -
nie waż Pol sce jest po trzeb na – „szko ła
war to ści”. W wy da rze niu udział rów nież

wzię li za pro sze ni przed sta wi cie le jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, dy rek to -
rzy szkół, oso by od po wie dzial ne za za -
rzą dza nie ze spo ła mi oświa to wy mi
na Ma zow szu.

Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez
MWS w Pia sto wie roz po czę ła cykl re -
gio nal nych kon fe ren cji na Ma zow szu.
Ko lej ne spo tka nia od bę dą się m.in.
w Ra do miu (15.05.), Płoc ku, Ostro łę ce,
Cie cha no wie, Ra do szy nie, War sza wie.
Za pra sza my do śle dze nia stro ny
www.mws.org.pl, na bie żą co bę dzie my
za miesz cza li in for ma cję o kon fe ren -
cjach. Moż na też wy słać wia do mość
na biu ro@mws.org.pl o tre ści „Sub -
skryp cja new slet te ra”, do pi sze my Pań -
stwa ad res do na szej ba zy i wszel kie
wia do mo ści z ży cia MWS do sta ną Pań -
stwo bez po śred nio na skrzyn kę elek tro -
nicz ną. 

Szko�ła�„war�to�ści”�czy�szko�ła�„ja�ko�ści”?
w Pia�sto�wie�dys�ku�to�wa�no�o edu�ka�cji

l  l  l
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– Czy wi dzi Pan szan se na prze ła ma -
nie głę bo kie go pęk nię cia w ży ciu pu -
blicz nym Pol ski, przy bie ra ją ce go
– zda niem wie lu ob ser wa to rów – for -
mę po dzia łu ple mien ne go?

– Wie le wska zu je ra czej na to, że
po dział bę dzie się na si lał. Wy pa da so bie
ży czyć, że by nie by ło go rzej.

– Co w tym wy pad ku ozna cza sło wo
„go rzej”?

– Już moż na mó wić o na ra sta ją cym
bra ku za ufa nia. Nie za mie rzam jed nak
ry so wać czar nych sce na riu szy, nie ta ka
jest mo ja ro la. Stan świa do mo ści wy da -
je się ta ki, że aby po wró ci ło wza jem ne
za ufa nie, mu sia ła by na stą pić gwał tow -
na wy mia na elit.

– Jesz cze nie daw no szu ka no no wych
elit w sa mo rzą dach, le piej oce nia nych
przez Po la ków niż wła dza cen tral na,
jak za świad cza ją ko lej ne „Dia gno zy

spo łecz ne”. tym cza sem za po wia da
nam się kon flikt mię dzy cen tral ną
wła dzą a sa mo rzą da mi lo kal ny mi?

– Nie je stem prze ko na ny, że przed -
sta wi cie le sa mo rzą dów ma rzą o przej -
ściu do po li ty ki na po zio mie kra jo -
wym. Do brze ra dzą so bie ja ko bur mi -
strzo wie, wój to wie czy pre zy den ci
miast. Ci z nich, któ rzy re pre zen tu ją
par tie – funk cjo nu ją i tak w ży ciu po li -
tycz nym. Nie za leż ni zaś, w ma łych sa -
mo rzą dach, chcą ra czej, że by par tie im
nie prze szka dza ły. Pro po zy cja, że w wy -
bo rach ko mi te ty lo kal ne nie bę dą mo -
gły wy sta wiać kan dy da tów w oczy wi sty
spo sób go dzi w te śro do wi ska. Kon -
f likt nie jest po trzeb ny sa me mu PiS.
Co wię cej, mo że rzą dzą cym za szko -
dzić, gdy od bi je się ry ko sze tem. Sa mo -
rzą dow cy nie wie dzą, do cze go pro wa -
dzą pro po zy cje, za po wia da ne przez sej -
mo wą więk szość, nie zna ją szcze gó łów.
Gdy ist nie je wie le nie wia do mych, pod -

sy ca to kon flikt. Przy kła dem za po wia -
da na za sa da obo wiąz ko wej dwu ka den -
cyj no ści. Spór nie jest ni ko mu po trzeb -
ny. Sa mo rzą dow cy go nie chcą, a PiS
na nim stra ci. Na ra zie PiS gło si, że
tam, gdzie rzą dzą za sie dzia łe lo kal ne
eli ty, mno żą się pa to lo gie…

– …ale mi sie wicz nie jest sa mo rzą dow -
cem. Po dob nie jak mi ni stro wie z mOn
roz bi ja ją cy służ bo we sa mo cho dy. Je -
rzy bu zek mó wił nie daw no pod czas
kon fe ren cji w Sa li Ko lum no wej Sej mu,
że to nie sa mo rząd jest źró dłem pa to -
lo gii ży cia pu blicz ne go…

– Za ry zy ko wał bym na wet twier dze -
nie, że lu dzi nie wku rza tak bar dzo kwe -
stia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go czy
Kra jo wej Ra dy Są dow nic twa. De ner wu je
ich bu ta, aro gan cja i ne po tyzm. W kwe -
stii Mi sie wi cza i po dob nych za cho wań
sa mi po li ty cy PiS w pry wat nych roz mo -
wach przy zna ją ra cję opo nen tom. Dzia -

ła jed nak me cha nizm sa mo de struk cji.

– gdzie więc szu kać opty mi stycz nych
pro gnoz? nie po wie my prze cież lu -
dziom, że wio sna przy szła, a… bę dzie
co raz go rzej? 

– Od wielu lat mam
nadzieję, że w polskiej
polityce nastąpi
zmiana pokoleniowa, 
której będzie towarzyszyć
zmiana mentalności elit. 

Pro blem sta no wi dziś jed nak fakt,
że do ko op to wa ne do ist nie ją cych
struk tur par tyj nych mło de po ko le nie…
przej mu je złe za cho wa nia star szych po -
li ty ków. Nie wró żę żad nej re wo lu cji.
Praw do po dob ne wy da je się ra czej po -

dob ne od rzu ce nie do tych cza so wych
elit, ja kie ma już miej sce w wie lu kra -
jach za chod nich. Cho ciaż nie wie my,
czy zwy cię scy w tym wy pad ku „an ty -
sys te mow cy” nie oka żą się jesz cze gor -
si niż obec ne eli ty po li tycz ne. Ta ki sce -
na riusz – to prze stro ga dla elit, że by
nie obrzy dzać lu dziom po li ty ki.
W dłu go ter mi no wym in te re sie głów -
nych ugru po wań, PiS ani PO, wca le
nie le ży eska lo wa nie kon flik tu. To mo -
że być do bra tak ty ka, ale nie dłu go fa -
lo wa stra te gia. Wy bor cy w pew nym
mo men cie po wie dzą: dość, już je ste -
śmy tym zmę cze ni. Ten kon flikt mo że
wy mknąć się spod kon tro li obec nych
li de rów… Wte dy ten, kto doj dzie
do wła dzy – sko rzy sta na me cha ni -
zmach, któ re obec nie i po przed nio
rzą dzą cy wpro wa dza li. We zmą moc ne
kar ty wła dzy i bę dą ni mi grać da lej
prze ciw ko po przed ni kom… 

Z Dok�to�rem�Ser�giu�szem�Trze�cia�kiem�au�to�rem�książ�ki�„Drze�wo�kam�pa�nii�wy�bor�czej”�roz�ma�wia�łu�kasz�Perzy�na

Kon flikt nie słu ży ni ko mu 

Uroczystości�upamiętniające�ofiary
tragedii�smoleńskiej�w Grzybowie
w so bo tę 8 kwiet nia o go dzi nie 15 miesz kań cy miesz kań cy grzy bo wa i oko lic
(gmi na Słu bi ce, pow. płoc ki) uczci li pa mięć ofiar ka ta stro fy smo leń skiej. Or ga -
ni za to rem uro czy sto ści by ło Sto wa rzy sze nie na rzecz roz wo ju zie mi iłow skiej,
Fun da cja Św. Fran cisz ka, ze spół Lu do wy grzy bo wian ki, ma zo wiec ka wspól no -
ta Sa mo rzą do wa.

Opra wę woj sko wą pod czas uro czy sto ści za pew ni ła Woj sko wa Aka de mia Tech -
nicz na im. Ja ro sła wa Dą brow skie go w War sza wie. Miesz kań cy Iło wa i or ga ni za to rzy
po dzię ko wa li ks. pro bosz czo wi Ro ma no wi Ba tor skie mu za wspól na mo dli twę w in -
ten cji ofiar i ko lej ny już udział w ob cho dach rocz ni cy smo leń skiej. 

Dro dzy Czy tel ni cy!
Z okazji Świąt Wielkanocnych, czytelnikom gazety Samorządność, członkom
i sympatykom Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej życzymy spokojnych,
pogodnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła świąt. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Mazowieckiego
do współpracy, wspólnego działania na rzecz naszych „małych ojczyzn”. Nasze
Stowarzyszenie działa nieprzerwanie od 2001 roku i jesteśmy obecni w wielu
gminach, miastach na Mazowszu. Dane kontaktowe do naszych przedstawicieli
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.mws.org.pl/wladze-mws.
Zapraszamy do kontaktu! 
Wszelkie aktualne informacje z życia Wspólnoty znajdą Państwo na naszej stronie,
ale zachęcamy również do zapisania się do naszego newslettera. Wystarczy wysłać
emaila na adres biuro@mws.org.pl o treści „Subskrypcja newslettera”. Dopiszemy
Państwa adres do naszej bazy i wszelkie wiadomości dostaną Państwo
bezpośrednio na skrzynkę elektroniczną.

PA�wEł DĄ�BROw�SKI
RE�DAK�TOR NA�CZEL�Ny

GA�ZE�TA SA�MO�RZĄD�NOŚĆ

ogłoszenie



Nie wiel kie, 3-ty sięcz ne mia stecz ko
na gra ni cy wo je wódz twa ma zo wiec kie go
sta ło się are ną zma gań miesz kań ców
i sa mo rzą du te ry to rial ne go. A wszyst ko
za spra wą po my słu bur mi strza i ra dy, by
utwo rzyć tu taj dwie szko ły pod sta wo we.
Był by to pierw szy przy pa dek w hi sto rii
tej miej sco wo ści, by ist nia ły tu aż dwie
pod sta wów ki, mi mo że daw niej no to wa -
no tu więk szą licz bę dzie ci niż obec nie. 

Wszyst ko to zaś dzię ki moż li wo ści,
na któ rą sa mo rzą dom po zwo li ło no we
pra wo oświa to we. Zmie nio ne prze pi sy
da ły bo wiem wol ną rę kę or ga nom pro -
wa dzą cym, co czy nić z obec ny mi gim -
na zja mi: wy ga sić je, włą czyć w struk tu -
ry ist nie ją cych szkół czy stwo rzyć
z nich no we szko ły pod sta wo we.
W Cho rze lach wła dze po sta no wi ły sko -
rzy stać z tej trze ciej opcji. To jed nak
spo tka ło się ze sprze ci wem znacz nej
czę ści miesz kań ców. 

Ar�gu�men�ty�za i prze�ciw
Bur mistrz i cho rzel ska Ra da Miej -

ska, przy naj mniej w więk szo ści, optu ją
za roz wią za niem „dwu pod sta wów ko -
wym”. Wśród naj waż niej szych ar gu men -
tów wy mie nia się ochro nę na uczy cie li
przed utra tą miejsc pra cy, zmniej sze nie
li czeb no ści klas i uła twie nie pra cy pe da -
go gom w ich pra cy wy cho waw czej. Nie
bez zna cze nia mia ły być też pod pi sy
miesz kań ców pod pe ty cją o utwo rze nie
dwóch szkół pod sta wo wych. Łącz nie
w cią gu kil ku dni ze bra no ich 984, co jak
na ta ką gmi nę jest wiel ko ścią zna czą cą. 

Ina czej jed nak wi dzą to prze ciw -
ni cy zmian. Przede wszyst kim ro dzi -
com nie spodo bał się po dział ob wo -
dów szkol nych i po stu lat dzie le nia
na dzie ci „miej skie” i „wiej skie”. Tak
bo wiem gmi na chcia ła usta no wić ob -
wo dy szkol ne. Kry ty ce pod da no tak -
że sa mą ideę two rze nia dwóch szkół.
Jak się bo wiem oka za ło, po po dzia le

nie któ re kla sy z daw nej szko ły pod -
sta wo wej li czy ły by po 12-13 osób,
pod czas gdy w dru giej ze szkół kla sy
by ły by dwa ra zy licz niej sze. Wresz cie
po wo dem jest to, że obie szko ły znaj -
du ją się… tuż obok sie bie. Są na wet
po łą czo ne jed nym ko ry ta rzem. Bę -
dzie to więc po dział co naj mniej
sztucz ny. Nie bez zna cze nia by ły tak -
że kosz ty, któ re trze ba by ło by po -
nieść, że by utwo rzyć obie szko ły.
Każ da bo wiem ze szkół po win na być
przy sto so wa na do przy ję cia dzie ci
ma łych i du żych. Tym cza sem obec -
na szko ła pod sta wo wa nie dys po nu je
żad nym wy po sa że niem kla so pra cow -
ni dla klas siód mych czy ósmych,
z ko lei w gim na zjum nie ma ani jed -
nej po mo cy do na ucza nia po cząt ko -
we go. No i sa me pod pi sy pod rze ko -
mą pe ty cją oka za ły się grą na uczu -
ciach czę ści miesz kań ców, któ rzy
w su mie nie wie dzie li, co kry je się
pod ha słem „broń my szko ły”. 

Sa�mo�rząd�stoi�ty�łem
Dys ku sja o tym, jak w Cho rze lach

ma ją wy glą dać szko ły pod sta wo we, to -
czy się od po cząt ku lu te go. Ar gu men ty
pa da ją róż ne z obu stron. Naj dziw niej -
sze w tym wszyst kim oka za ło się jed nak
za cho wa nie Ra dy Miej skiej w Cho rze -
lach. 

Kie dy po raz pierw szy pa dło ha sło
zor ga ni zo wa nia dwóch szkół pod sta wo -
wych, rad ni obie cy wa li, że bę dą słu chać
ar gu men tów obu stron. Sam prze wod -
ni czą cy Ra dy za po wie dział or ga ni za cję
kon sul ta cji i spo tkań z obie ma szko ła mi
i ra da mi ro dzi ców. Na obiet ni cach się
jed nak skoń czy ło. Wo bec te go ro dzi ce
dzie ci ze szko ły pod sta wo wej, któ rzy nie
zga dza li się z po my słem po dzia łu, sa mi
za pro po no wa li spo tka nie z udzia łem
rad nych. Na pierw sze z nich przy szło
ich jed nak za le d wie tro je „raj ców”. Wo -
bec te go ro dzi ce po pro si li o dru gie spo -
tka nie. W dniu jed nak no we go ze bra nia

oka za ło się, że aku rat te go dnia rad ni
mu szą ko niecz nie spo tkać się na po sie -
dze niu ko mi sji oświa ty. Go dzi nę po sie -
dze nia usta lo no nie mal iden tycz ną jak
ta wy zna czo na przez ro dzi ców! Za miast
więc dys ku sji mia ło się od być we wnętrz -
ne spo tka nie zbul wer so wa nych ro dzi -
ców. 

Ci ostat ni nie da li jed nak za wy gra -
ną i sa mi przy szli na po sie dze nie ko mi -
sji oświa to wej. Sa la przy sto so wa -
na dla 20-30 osób mu sia ła przy jąć nie -
mal stu oso bo wą gru pę miesz kań ców.
Cóż jed nak z te go, sko ro znacz na część
rad nych od mó wi ła opo wie dze nia się
po stro nie nor mal ne go dia lo gu. To do -
pro wa dzi ło miesz kań ców do du żej fru -
stra cji i roz cza ro wa nia po sta wą osób
wy bra nych do Ra dy. 

Spór�o per�so�na�lia
Nie da się jed nak ukryć, że w tym

wszyst kim jest dru gie dno. W nie ofi -
cjal nych roz mo wach na wet sa mi rad ni
przy zna wa li, że praw dzi wym po wo -
dem za wi ro wań wo kół obu szkół by ły
kwe stie per so nal ne. Po mię dzy bur -
mistrz Cho rzel a dy rek tor ką obec nej
szko ły pod sta wo wej to czy się ostry
spór. Dy rek tor ka zdą ży ła być już na -
wet usu nię ta ze swo je go sta no wi ska
przez bur mistrz, lecz wo je wo da tę de -
cy zję unie waż nił. Ro dzi ce mó wią
wprost, że ich dzie ci są wplą ta ne
w roz gryw ki, któ re nie ma ją nic wspól -
ne go z do brem dzie ci. 

Praw dą jest też to, że no we ob wo -
dy szkol ne w ab sur dal ny spo sób po -
dzie li ły Cho rze le. Zda rza się, że
w kon kret nych osie dlach dwie uli ce
na le żą do jed ne go ob wo du, po zo sta łe
zaś – do dru gie go. Nikt nie mo że do -
szu kać się lo gi ki w tym po dzia le. Nie
spo sób po nad to do wie dzieć się kosz -
tów wpro wa dze nia no wej re for my.
Na py ta nia Ra dy Ro dzi ców o wy li cze -
nia wszyst kich zmian gmi na od po wie -
dzia ła, że ich jesz cze nie ma. Mi mo to
rad ni zde cy do wa li się już przy jąć no wy
pro jekt ob wo dów szkol nych i pro stą
dro gą zmie rza ją do utwo rze nia dwóch
szkół. Wbrew sta no wi sku naj bar dziej
za in te re so wa nych. Ro dzi ce zdą ży li już
od wie dzić wo je wo dę i ku ra to rium. Li -
czą na to, że wła dze cen tral ne za blo ku -
ją ca łą re for mę w Cho rze lach. 

Py ta nie więc tyl ko jest ta kie: gdzie
w tym wszyst kim jest do bro dziec ka
i do bro sa mo rzą du? A wszak zgod nie
z usta wą sa mo rząd – to wszy scy miesz -
kań cy da ne go re gio nu…

MM
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Witaj szkoło, czyli jak
podzielić lokalną społeczność

Temat�reformy�oświaty�jest�jednym�z bardziej
interesujących�– i dla�władz�samorządowych,�i dla

samych�mieszkańców.�Niestety�też�bywa,�że
potrafi�podzielić�lokalną�społeczność�na tyle,�że�ta
przestaje�ze�sobą�współpracować.�Tak�jak�stało�się

to�w ostatnich�tygodniach�w gminie�Chorzele.

Oby�wa�te�le
na start!
Cho rzel skie ko ło ma zo wiec kiej
wspól no ty Sa mo rzą do wej chce za -
cząć swo ją dzia łal ność spo łecz ną
od ak ty wi za cji or ga ni za cji po za rzą -
do wych i grup nie for mal nych, któ re
dzia ła ją na te re nie tej gmi ny. Dla te go
na ko niec kwiet nia pla no wa ne jest
spo tka nie, któ re ma do pro wa dzić
do utwo rze nia gmin nej ra dy Dzia łal -
no ści Po żyt ku Pu blicz ne go. 

– Do brze jest dzia łać wspól ne. Ra -
zem mo że my wię cej, dla te go chce my to
wdro żyć tak że w na szej gmi nie – za po -
wia da ją człon ko wie cho rzel skie go ko ła
MWS. Ich po my słem jest or ga ni za cja
spo tka nia wszyst kich or ga ni za cji z gmi -
ny, by w szer szym gro nie wy pra co wać
wła ści we roz wią za nia na przy szłość. Naj -
pierw dla sa mych or ga ni za cji, a po tem
tak że dla wszyst kich miesz kań ców gmi -
ny. 

– Cho rze le to miej sco wość nie wiel -
ka, co jed nak da je nam więk sze szan se
na wspól ne dzia ła nie – prze ko nu ją lo -
kal ni człon ko wie MWS. – Zda rza się, że
jed na oso ba dzia ła w dwóch czy trzech
or ga ni za cjach. Na przy kład w ja kiejś lo -
kal nej jed no st ce OSP, w sto wa rzy sze niu
czy re gio nal nym ko le związ ku węd kar -

skie go. A wszę dzie tam ma my do czy -
nie nia z ludź mi ak tyw ny mi w okre ślo -
nych dzie dzi nach. I wszę dzie tam chce -
my szu kać po ro zu mie nia. Do tej po ry
jesz cze nikt nie pró bo wał tych lu dzi ze
so bą po łą czyć. Mo że więc po ra, by śmy
wszy scy spo tka li się pod jed nym da -
chem. 

Jed nym z po my słów, któ re ma ją zo -
stać omó wio ne pod czas ta kie go „kon -
gre su” or ga ni za cji po za rzą do wych z tej
gmi ny, jest utwo rze nie gmin nej ra dy
dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go.
– Naj waż niej sze to po znać wza jem nie
swo je opi nie. Choć je ste śmy z jed nej
gmi ny, czę sto się nie zna my. A z bra ku
zna jo mo ści ro dzi się czę sto nie uf ność.
Po znaj my się więc so bie bli żej i po roz -
ma wiaj my, co war to zro bić, by ta kie or -
ga ni za cje mo gły dzia łać le piej – za chę ca
Mi chał Wi śnic ki z cho rzel skie go ko ła
MWS, sam od lat za an ga żo wa ny w dzia -
łal ność To wa rzy stwa Przy ja ciół Cho rzel. 

Spo tka nie zo sta ło za pla no wa ne
na dru gą po ło wę kwiet nia. Je śli tyl ko or -
ga ni za cje wy ra żą chęć uczest nic twa
w nim, bę dzie to do sko na ła oka zja
do pod pi sa nia pe ty cji o utwo rze nie ra -
dy dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go.
– Sto sow ne za pro sze nia zo sta ną prze ka -
za ne na po cząt ku kwiet nia. Wte dy bę -
dzie my wie dzieć, jak wie lu chęt nych bę -
dzie my mo gli spo dzie wać się na ta kim
spo tka niu – do da je Mi chał Wi śnic ki. 

MM
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Gdy pa rę lat te mu z Ma riu szem
Am bro zia kiem pu bli ko wa li śmy „Kraj
od zy ski wa ny”, mo ty wem prze wod nim
książ ki sta ła się oce na sa mo rzą dów. Po -
sił ku jąc się „Dia gno zą spo łecz ną” wy ka -
zy wa li śmy, że oby wa te li za do wo lo nych

z pra cy władz lo kal nych jest kil ka ra zy
wię cej niż tych, któ rym po do ba się
funk cjo no wa nie Sej mu czy Se na tu. Pro -
por cje się nie zmie ni ły. Zmia nie – i to
wca le nie tej do brej – ule gło za to na sta -
wie nie wła dzy cen tral nej do sa mo rzą -

dów. Miej sce re spek tu (na wet SLD, po -
cząt ko wo prze ciw ne tej kon cep cji, przy -
sta ło w 2002 r. na bez po śred ni wy bór
wój tów, bur mi strzów i pre zy den tów
miast) zaj mu je poj mo wa nie sa mo rzą -
dów ja ko zbio ru po sad do ob sa dze nia

przez ka rie ro wi czów z apa ra tu, za dy mia -
rzy od mie sięcz nic i asy sten tów po sel -
skich, któ rych Wło si na zy wa ją do słow -
nie por ta bor sa czy li (w wol nym tłu ma -
cze niu) no si cie la mi te czek… 

Po wra ca ją – bez kon sul ta cji ze spo -
łecz no ścia mi lo kal ny mi – pro jek ty me -
tro po lii war szaw skiej, a tak że wy dzie le -
nia sto li cy z Ma zow sza czy ogra ni cze -
nia moż li wo ści peł nie nia funk cji
do dwóch ka den cji. Nie są to spra wy
ani te ma ty no we. Dys ku to wa li o nich
sa mo rzą dow cy nie tyl ko w kam pa niach
wy bor czych. Sprze ciw bu dzi za ku li so -
wy spo sób ro dze nia się zmian i roz bra -
ja ją ca szcze rość pi sow skich po słów,
przy zna ją cych, że nie czy ta li pro jek -
tów, pod któ ry mi się pod pi sa li. Trud -
no się więc dzi wić, że w lu to wym son -
da żu CBOS le d wo 22 proc Po la ków
do brze oce nia pra cę po słów. Zaś po -
mysł, by kan dy da tów do sa mo rzą du
wy sta wia ły wy łącz nie par tie ozna cza, że
je go zwo len ni cy przyj mu ją per spek ty -
wę wła ści cie li Pol ski, a nie wła dzy ja ko
służ by dla do bra wspól ne go. 

Mazowsze
z ponad pięcioma
milionami mieszkańców,
a więc wielkości Danii stało
się województwem tak
rozległym, bo domagali się
tego sami mieszkańcy. 

Z po ło żo ne go da le ko za Ra do miem
Lip ska sła li do od da lo nej o 153 ki lo me -
try sto li cy pe ty cje z wie lo ma ty sią ca mi
pod pi sów, że wo lą być ad mi ni stra cyj nie
zwią za ni z War sza wą niż z któ rymś
z mniej za moż nych cen trów, cho ciaż
do Lu bli na ma ją 80 km, do Kielc 93,
na wet do Rze szo wa bli żej… 

Hi sto rycz nie gra ni ce zmie nia ły się
wie lo krot nie. Przed woj ną wo je wódz two
war szaw skie obej mo wa ło Ło wicz, a Sie -
dl ce za li czo no do lu bel skie go. Do 1975
r. osob no ist nia ły wo je wódz two war -
szaw skie i sto li ca ja ko mia sto wy dzie lo -
ne. Po tem re for ma Edwar da Gier ka
wpro wa dzi ła ma leń kie woj. sto łecz ne,

wią żąc rów no cze śnie Gró jec z Ra do -
miem, a od le gły od sto li cy o 38 km
Mińsk Ma zo wiec ki z Sie dl ca mi. Cho -
ciaż miesz kań cy Tłusz cza co dzien nie
do jeż dża li do pra cy w War sza wie, wo je -
wódz two mie li w… Ostro łę ce, a woj sko -
wą ko men dę uzu peł nień w Wy szko wie. 

Po wojnie wiele razy
zmieniano też granice samej
stolicy: w 1951 dołączono
rozległe obszary wiejskie,
których integracja zajęła
kilkadziesiąt lat. 

Za nim na Ur sy no wie wy ro sły blo ki,
przez ćwierć wie ku pa sły się tam kro wy.
Przy łą cza no też osob ne mia sta: Rem ber -
tów (1957), Ur sus (1977) i We so łą (2002). 

Sprzecz ne ze so bą map ki me tro po -
lii war szaw skiej bu dzą sprze ciw nie z po -
wo du sa mej idei zmia ny, ale aro gan cji,
ja ka to wa rzy szy ich ry so wa niu – jed ną
szki co wa no tak po spiesz nie, aż za po -
mnia no o Pod ko wie Le śnej. Przy po mi -
na to aneg do ty o in do len cji biu ro kra cji
so cja li stycz nej. Zło śli we ko men ta rze PiS
wo bec miesz kań ców Le gio no wa, któ rzy
w re fe ren dum od rzu ci li me tro po lię po -
ka zu ją, jak punkt wi dze nia za le ży
od punk tu sie dze nia – bo prze cież trzy
la ta te mu pi sow cy ki bi co wa li pró bie od -
wo ła nia tą sa mą dro gą Han ny Gron kie -
wicz -Waltz z war szaw skie go ra tu sza,
dba jąc rów no cze śnie, by to wa rzy szą cy
de mo kra tycz nej ak cji trud wzię li
na swo je bar ki nie za leż ni sa mo rzą dow -
cy, aby nie nad we rę żyć przy pad kiem sił
par tyj ne go apa ra tu. 

Nic o nas bez nas
– podkreślają na licznych
spotkaniach samorządowcy.
Paradoksalnie, manewry
władzy zamiast ich
zastraszyć, sprawiły, że
debatują jak nigdy często
pomiędzy kampaniami
wyborczymi. 

To nie z sa mo rzą dow ca mi ko ja rzy
się dziś pi rac kie raj dy sa mo cho da mi
służ bo wy mi i bry lo wa nie mło dych
urzęd ni ków w noc nych klu bach. To
przy wa ry wła dzy cen tral nej. Na woj nie
z sa mo rzą da mi par tia wła dzy nic nie zy -
ska. Kto sie je wiatr, zbie ra bu rzę. Per -
spek ty wa naj bliż szych wy bo rów sa mo -
rzą do wych, ni czym koń skie oku la ry
okre śla ho ry zont my śle nia rzą dzą cych.
Ale po tych lo kal nych przyj dą ko lej ne
wy bo ry: par la men tar ne. Rzą dzą cy mu -
szą o tym pa mię tać. 

łU�KASZ PERZy�NA
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Sa�mo�rzą�dow�cy�nie�od�rzu�ca�ją�dys�ku�sji�o zmia�nach,�tyl�ko�dyk�tat�

Kto sie je wiatr…
Samorząd�to�wspólnota.�Konstytucja�(art. 16)�stanowi,�że�tworzy�ją�ogół�mieszkańców.�wszyscy...�warto�przypominać�podstawowe�pojęcia,
gdy�krajem�rządzi�jedna partia.�Bo�łaciński�źródłosłów�tego�słowa�(od pars�– część)�dobitnie�wskazuje,�że�każda�partia�reprezentuje…�
tylko�część�obywateli.�

ogłoszenie

ogłoszenie
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Bia łe cer ty fi ka ty sta no wią pra wa
ma jąt ko we no to wa ne na gieł dzie (To wa -
ro wej Gieł dzie Ener gii) i ma ją ce re al ną,
du żą war tość pie nięż ną. Chęt nie są ku -
po wa ne przez in ne fir my z bran ży ener -
ge tycz nej. Dzię ki ich za ku po wi fir my te
nie mu szą pła cić tzw. „opłat za stęp -
czych”, kar za ko rzy sta nie ze śro do wi -
ska.

Pod sta wo wą re gu la cją świa dectw
efek tyw no ści ener ge tycz nej jest Usta wa
o efek tyw no ści ener ge tycz nej
z dnia 20.05.2016r.

DLA�KO�GO�SĄ�BIA�łE�CER�Ty�fI�KA�Ty?
O świa dec twa efek tyw no ści ener ge -

tycz nej mo gą się ubie gać pod mio ty,
któ re z wła snych fun du szy zre ali zo wa ły
lub pla nu ją zre ali zo wać in we sty cje
zmniej sza ją ce zu ży cie ener gii. Je śli już
wcze śniej uzy ska li śmy do fi nan so wa nie
z Unii Eu ro pej skiej al bo z bu dże tu pań -
stwa to w więk szo ści przy pad ków nie
mo że my do dat ko wo wy stą pić o bia łe
cer ty fi ka ty.

NA CO�MOż�NA OTRZy�MAĆ�
BIA�łE�CER�Ty�fI�KA�Ty?

Po ni żej kil ka przy kła dów przed się -
wzięć zwięk sza ją cych efek tyw ność ener -
ge tycz ną, na któ re mo że my otrzy mać
bia łe cer ty fi ka ty. Peł na li sta do stęp -
na jest w Ob wiesz cze niu Mi ni stra Ener -
gii z dnia 23.11.2016r.

DO KIE�Dy�MA�My�TER�MIN�UBIE�GA�NIA
SIę�O BIA�łE�CER�Ty�fI�KA�Ty?

W przy pad ku in we sty cji już zre ali -
zo wa nych wnio ski o wy da nie świa dec -
twa na le ży skła dać do 30 wrze śnia 2017
ro ku. Mo wa tu taj o in we sty cjach zre ali -
zo wa nych od 1 stycz nia 2014 do 30
wrze śnia 2016 ro ku. Na le ży jed nak wie -
dzieć, że na wet je śli roz po czę li śmy in we -
sty cję wcze śniej, jesz cze w 2013 ro ku,
a koń co wy pro to kół od bio ru ro bót zo -
stał pod pi sa ny po 1 stycz nia 2014 ro ku,
to mo że my zwró cić się do Pre ze sa Urzę -
du Re gu la cji Ener ge ty ki z wnio skiem
o przy zna nie bia łych cer ty fi ka tów.

W sy tu acji gdy pla nu je my in we sty -
cje pod no szą ce efek tyw ność ener ge tycz -
ną, wnio sek do Pre ze sa URE na le ży zło -
żyć przed roz po czę ciem re ali za cji in we -
sty cji. Otrzy ma my wte dy z URE pro me -
sę, a sam bia ły cer ty fi kat po za koń cze -
niu ro bót. O bia łe cer ty fi ka ty na pla no -

wa ne in we sty cje mo że my ubie gać się
do po ło wy 2019 ro ku.

PRO�CE�DU�RA�UBIE�GA�NIA�SIę�O BIA�łE
CER�Ty�fI�KA�Ty.

Pro ce du ra ubie ga nia się o świa dec -
twa efek tyw no ści ener ge tycz nej jest
dość skom pli ko wa na i cza so chłon na.
Więk szość pod mio tów, któ re mo że się
o nie ubie gać re zy gnu je z te go. Po pyt
na bia łe cer ty fi ka ty jest więk szy niż po -
daż, przez co wzra sta ich gieł do wa war -
tość.

PO�MOC�EKS�PER�Tów�
fIR�My�EKO�PRO�JEKT

Eks per ci fir my Eko pro jekt słu żą po -
mo cą na każ dym eta pie ubie ga nia się
o bia łe cer ty fi ka ty. Bez płat nie do ko nu -
je my ana li zy okre śla ją cej czy wy ko na ne
lub pla no wa ne przez Pań stwa in we sty -
cje kwa li fi ku ją się do ubie ga nia o bia łe

cer ty fi ka ty, sza cu je my pro gno zo wa ną
war tość moż li wych do uzy ska nia bia -
łych cer ty fi ka tów oraz przed sta wia my
za sa dy i wa run ki fi nan so we apli ko wa -
nia.

Pro po nu je my rów nież re ali za cję
mniej szych in we sty cji ener go osz częd -
nych, któ re zgod nie z Usta wą o efek tyw -
no ści ener ge tycz nej nie kwa li fi ku ją się
do sa mo dziel ne go ubie ga nia o bia łe cer -
ty fi ka ty (przed się wzię cia ge ne ru ją ce
oszczęd no ści mniej sze niż 10 toe) przez
łą cze nie ich w pa kie ty i apli ko wa nie gru -
po we.

wy�NA�GRO�DZE�NIE�EKO�PRO�JEKT
Eko pro jekt świad czy kom plek so wą

usłu gę w za kre sie uzy ska nia i sprze da ży
świa dectw efek tyw no ści ener ge tycz nej
w za mian za wy na gro dze nie za suk ces,
sta no wią ce uzgod nio ny z In we sto rem
pro cent przy cho du uzy ska ne go z po zy -
ska nia i sprze da ży bia łych cer ty fi ka tów,
bez żad nych kosz tów sta łych, opłat
wstęp nych lub kosz tów do dat ko wych.
Za sa dy współ pra cy są
przej rzy ste i pro ste. Peł ne
ry zy ko biz ne so we ewen tu -
al ne go nie po wo dze nia apli -
ka cji po no si Eko pro jekt.
W wy na gro dze niu Eko pro -
jekt uwzględ nio ne są wszel -
kie kosz ty zwią za ne z uzy -
ska niem, wy da niem i sprze -
da żą świa dectw efek tyw no -

ści ener ge tycz nej, w tym: koszt wy ko na -
nia au dy tów efek tyw no ści ener ge tycz nej
(wstęp ne go i po za koń cze niu re ali za cji
in we sty cji), opła ty za pro wa dze nie ra -
chun ku to wa rów gieł do wych, pro wi zja
do mu ma kler skie go, opła ta za roz li cze -
nie trans ak cji na rzecz Izby Roz li cze nio -
wej Giełd To wa ro wych S. A., opła ta
trans ak cyj na To wa ro wej Gieł dy Ener gii,
wpis do Re je stru Świa dectw Po cho dze -
nia, opła ty za peł no moc nic twa i in ne.
Eko pro jekt uzy sku je wy na gro dze nie tyl -
ko wów czas, gdy pie nią dze z uzy ska -
nych i sprze da nych bia łych cer ty fi ka -
tów wpły ną na kon to In we sto ra.

Od 2013 ro ku sku tecz nie po zy ska -
li śmy świa dec twa efek tyw no ści ener ge -
tycz nej dla kil ku dzie się ciu spół dziel ni
i wspól not miesz ka nio wych.

W ce lu otrzy ma nia ofer ty ce no wej
za pra sza my do kon tak tu z na mi. Bez -
płat nie osza cu je my pro gno zo wa ną war -
tość moż li wych do uzy ska nia bia łych
cer ty fi ka tów oraz przed sta wi my Pań -
stwu ofer tę kom plek so wej ob słu gi.

ma zo wiec ka wspól no ta Sa mo rzą do -
wa ser decz nie za pra sza na Viii spo -
tka nie w ra mach Klu bu go spo dar cze -
go mwS.

Te ma ty spo tka nia:
– Ko mu się na le żą oraz jak po zy skać
„bia łe cer ty fi ka ty”?
– Do ta cje na li kwi da cje sta rych pie ców
z bu dże tu m. st. War sza wy.

– Pod łą cze nie bu dyn ku do miej skiej sie -
ci cie płow ni czej z wy ko rzy sta niem bia -
łych cer ty fi ka tów, do ta cji na li kwi da cję
pie ców i współ fi nan so wa nia przez ge -
sto ra sie ci.

Gość spe cjal ny: Piotr Cho ciaj, Pre zes
Eko pro jekt Sp. z o.o.
Ter min: 27 kwiet nia 2017r. (czwar tek)
Godz. 13: 00 – 14: 30

Miej sce: Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo -
rzą do wa, ul. Ko szy ko wa 24 lok. 12, War -
sza wa

Pod czas spo tka nia bę dą mo gli Pań stwo
do wie dzieć się m. in.:

– czym są „bia łe cer ty fi ka ty”,
– na ja kie in we sty cje moż na po zy skać
„bia łe cer ty fi ka ty”,
– ja ka jest pro ce du ra po zy ski wa nia „bia -
łych cer ty fi ka tów”,
– jak uzy skać do fi nan so wa nie na li kwi -
da cję sta re go pie ca na pa li wo sta łe lub
li kwi da cję pie cy ków ga zo wych i do po -

sa że nie bu dyn ku w cen tral ną cie pła
wo dę
– jak naj ta niej pod łą czyć bu dy nek
do miej skiej sie ci cie płow ni czej

W szcze gól no ści do udzia łu w spo tka -
niu za chę ca my przed sta wi cie li:

– Wspól not Miesz ka nio wych,
– Spół dziel ni Miesz ka nio wych,
– Za rząd ców Nie ru cho mo ści,

Eko pro jekt Sp. z o. o.: Spół ka z 14 let -
nim do świad cze niem w bran ży cie -
płow ni czej, któ rej pod sta wo wą dzia -

łal no ścią jest pro jek to wa nie i wy ko -
naw stwo sie ci i przy łą czy cie płow ni -
czych, wę złów ciepl nych, in sta la cji
grzew czych oraz po zy ski wa nie do fi -
nan so wań na in we sty cje zwięk sza ją ce
efek tyw ność ener ge tycz ną. www.eko -
pro jekt.com

Udział w spo tka niu jest bez płat ny. Licz -
ba miejsc ogra ni czo na, de cy du je ko lej -
ność zgło szeń. Pro si my o po twier dze -
nie udzia łu do 26 kwiet nia 2017r. na ad -
res p.da brow ski@mws.org.pl lub
tel.: 884 88 99 30

ZA�PRO�SZE�NIE

VIII Klub�go�spo�dar�czy�MwS

eko pro jekt Sp. z o.o. bia łe cer ty fi ka ty
al. Kra kow ska 224 in fo li nia
02-219 war sza wa tel. 530-999-607
tel. 22-886-44-39
faks 22-846-87-43 
biu ro@eko pro jekt.com 
www.eko pro jekt.com

Dla ko go i jak zdo być bia łe cer ty fi ka ty?
Bia�łe�cer�ty�fi�ka�ty,�czy�li�świa�dec�twa�efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej,�to�do�ku�men�ty�po�świad�cza�ją�ce�zwięk�sze�nie�efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej�(zmniej�sze�nie�zu�ży�cia�ener�gii)�w wy�ni�ku
prze�pro�wa�dzo�nej�mo�der�ni�za�cji.
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Stépha ne an ti ga 5 kwiet nia pod pi sał
kon trakt tre ner ski z Oni CO azS Po li -
tech ni ka war szaw ska. bę dzie tre no -
wał war szaw ski ze spół przez naj bliż -
sze dwa se zo ny. na sta no wi sku za stą -
pił Ja ku ba bed na ru ka któ ry na ław ce
tre ner skiej azS spę dził ostat nie sie -
dem se zo nów.

– Je stem bar dzo za do wo lo ny, że
mo gę dziś pod pi sać kon trakt z ONI CO
AZS Po li tech ni ką War szaw ską. Chcę
po gra tu lo wać Ku bie, bo wy ko nał
w War sza wie ka wał do brej ro bo ty. (…)
Zro bię, co w mo jej mo cy, że by osią gać
jesz cze lep sze wy ni ki. Mam na dzie ję, że

zbu du je my tu taj do brą eki pę. Bę dzie faj -
nie! – po wie dział pod czas dzi siej szej
kon fe ren cji An ti ga.

No wy tre ner „In ży nie rów” ma się
czym po chwa lić. To wła śnie pod je go
skrzy dła mi Re pre zen ta cja Pol ski wy wal -
czy ła po now nie, po czter dzie stu la tach,
mi strzo stwo świa ta.

An ti ga swo ją pra cę w sto łecz nym
klu bie bę dzie łą czył rów nież z funk cją
se lek cjo ne ra re pre zen ta cji Ka na dy.

Z nie cier pli wo ścią cze ka my na no -
wy se zon Plu sLi gi siat ka rzy!

ŹRó�DłO I ZDJę�CIE:�wAR�SZA�wA I OKO�LI�CE
/�www.wIO.wAw.PL

Ursus�pamięta�o swoich�cichych�bohaterach
Ja ko dzia ła cze pod ziem nej „So li dar no ści” w ur su sie każ de z nich za pi sa ło swo -
ją kar tę w hi sto rii. by li szy ka no wa ni, wy rzu ca ni z pra cy. za swo ją ak tyw ność
w an ty ko mu ni stycz nym pod zie miu czę sto pła ci li wy so ką ce nę. Ko mu ni ści jak
tyl ko po tra fi li naj le piej zwal cza li dzia ła czy So li dar no ści, część z nich za my ka jąc
w wię zie niach i w ośrod kach in ter no wa nia.

W miesz ka niu An ny i Wal de ma ra Woź nia ków, mie ścił się punkt kol por ta żu wy -
daw nictw nie za leż nych mię dzy in ny mi „Wol ne go Gło su Ur su sa” i Ty go dni ka „Ma -
zow sze|”. Ja dwi ga Kar pe zo by ła or ga ni za tor ką pierw szej po wpro wa dze niu sta nu
wo jen ne go ak cji pro te sta cyj nej na te re nie Ur su sa w obro nie więź niów po li tycz nych.
Sta ni sław Ro ma now ski, czło nek struk tur pod ziem nej „So li dar no ści” w Ur su sie przy -
pła cił cięż kim po bi ciem udział w de mon stra cji. Ja ni na Gó rec ka or ga ni zo wa ła po -
moc ma te rial ną dla in ter no wa nych dzia ła czy związ ko wych.

Po mysł po dzię ko wa nia ro dzi nom lu dzi opo zy cji z lat 1981-1989, któ re go ini cja -
to ra mi są le gen dar ni dzia ła cze ma zo wiec kiej „So li dar no ści” Zbi gniew Bu jak i Zbi -
gniew Ja nas jest god ny po chwa ły. 1 kwiet nia w Ur su sie pod czas spo tka nia zor ga ni -
zo wa ne go przez „Fun da cję dla Ur su sa”, dzie ci i wnu ko wie zmar łych dzia ła czy ode -
bra li sym bo licz ne me da le -sta tu et ki „Dzię ku je my za Wol ność”. W uro czy sto ści wziął
udział współ or ga ni za tor Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków, twór ca pierw szej du żej nie -
za leż nej ofi cy ny wy daw ni czej w PRL, ini cja tor i ho no ro wy pre zes Sto wa rzy sze nia
Wol ne go Sło wa Mi ro sław Cho jec ki. Jw

7�kwietnia 1995�r.�o godz. 12.35
ze�stacji�metra�wilanowska
odjechał�pociąg�nr 1�z oficjalnymi
gośćmi�i dziennikarzami
w kierunku�Politechniki.�Chwilę
później�pociąg�nr 2�z pozostałymi
gośćmi�odjechał�w kierunku
Kabat.

Ter min ofi cjal ne go od da nia me tra
do eks plo ata cji był uzgod nio ny z pre zy -
den tem Le chem Wa łę są na pią tek, aby
po uro czy sto ści pre zy dent mógł od le -
cieć do do mu sa mo lo tem. „Wy bor cza”
na pi sa ła, że zo stał za pro szo ny gen. Woj -
ciech Ja ru zel ski. Po ja wił się ko men tarz,
że war to by jesz cze za pro sić pro chy
Breż nie wa. Jak to prze czy tał Wa łę sa…
Gdy kard. Jó zef Glemp, pry mas Pol ski,
pre mier Jó zef Olek sy, Mar cin Świę cic ki
– pre zy dent War sza wy i in ni go ście cze -
ka li na pre zy den ta Le cha Wa łę sę przy -
szła wia do mość, że „…wła śnie le ci
nad wa mi” do Gdań ska.

Tak zo sta ły od da ne do eks plo ata cji
pierw szy od ci nek me tra, dłu go ści 11 km,
od sta cji Ka ba ty do sta cji Po li tech ni ka
oraz sta cja tech nicz no -po sto jo wa w Ka -
ba tach.

Kto te go dnia prze ciął wstę gę, co
po wie dział kar dy nał a co pre zy dent War -
sza wy moż na prze czy tać w dzi siaj wy da -
nej książ ce mo je go au tor stwa „Me tro
w War sza wie”, któ re go okład kę obok
pre zen tu je my.

Dru ga waż na da ta w hi sto rii war szaw skie go me tra przy pa -
da 15 kwiet nia, al bo wiem te go dnia w 1983 r. zo stał wbi ty
w zie mię pierw szy pal na Ur sy no wie. Pa le by ły nie zbęd ne ze
wzglę du na tech no lo gię bu do wy w głę bo kim wy ko pie.

Książ ka wpi su je się w świę to me tra. Omó wio ne są
w niej naj istot niej sze wy da rze nia, po czy na jąc od 1925 r.
do bu do wy II li nii me tra włącz nie, po ru szo ne są wszyst kie
waż ne za gad nie nia zwią za ne z in we sty cją, mó wią uczest ni -

cy wy da rzeń, mó wią do ku men ty. Po le cam ją mi ło śni kom
me tra, var sa via ni stom, in ży nie rom, po dró żu ją cym na szym
me trem.

„Me tro w War sza wie” – An drzej Ro giń ski, twar da opra -
wa, 208 stron, 70 zdjęć, 23 ilu stra cje, 7 ta bel. Za mó wie nia pro -
szę prze sy łać na ad res wy daw cy książ ki: ksiaz ka ome trze@po -
lud nie.com.pl lub: 02-784 War sza wa, ul. Dem bow skie go 8, re -
dak cja „Po łu dnie”. Zna jąc nr te le fo nu, ad res e -ma il za ma wia ją -
ce go, ła twiej bę dzie usta lić spo sób prze ka za nia eg zem pla rzy.

Metro w Warszawie 
wyjątkowa�książka�Andrzeja�Rogińskiego

Stéphane�Antiga�trenerem�ONICO
AZS�Politechnika�warszawska

ogłoszenie
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Mieszkańcy�osiedli�obok�lotniska�Chopina wwarszawie�mają�dość
nocnych�hałasów�wywoływanych�przez�samoloty.�Jest�szansa,�że�to
się�zmieni�– marszałek�województwa�wystąpił�o zmniejszenie�liczby
lądowań�i startów�w czasie�kiedy�są�one�najbardziej�uciążliwe,�czyli
właśnie�w godzinach�nocnych.

Mar sza łek Adam Stru zik wy sto so wał pi smo do Przed się bior stwa Pań stwo we
Por ty Lot ni cze o zmniej sze nie licz by noc nych lo tów i prze kie ro wa nie czę ści sa mo -
lo tów do Mo dli na. Co istot ne w ca łej spra wie war szaw skie lot ni sko ma ogra ni cze -
nia – w no cy mo że tu star to wać mak sy mal nie 48 sa mo lo tów. Mo dlin ogra ni czeń
nie ma.

O ca łej spra wie po in for mo wał „Dzien nik Ga ze ta Praw na” wy ja śnia jąc, że jed ną
trze cią udzia łów w Mo dli nie ma wła śnie mar sza łek Adam Stru zik, więc nie trud no
się do my śleć, iż ta kie roz wią za nie dla te go pod war szaw skie go lot ni ska by ło by bar -
dzo ko rzyst ne.

ŹRó�DłO I ZDJę�CIE:�wAR�SZA�wA I OKO�LI�CE /�www.wIO.wAw.PL

Mniej nocnych lotów

nad Okęciem?

ogłoszenie

ogłoszenie

reklamareklama


