
Rzad ko kie dy gło so wa nie nie sie
za so bą rów nie ja sny prze kaz. Prze ciw
włą cze niu Le gio no wa do War sza wy
wy po wie dzia ło się 95 proc. uczest ni -
ków re fe ren dum, a do urn udał się
pra wie co dru gi upraw nio ny. Po dob -
nie gło so wa no w Oża ro wie Ma zo -
wiec kim, Pod ko wie Le śnej i Nie po rę -
cie. Wy mo gu fre kwen cji nie speł ni ły
tyl ko re fe ren da w Kon stan ci nie i Wie -
li sze wie. Gdy wójt Nie po rę tu Ma ciej
Ma zur dzię ko wał miesz kań com
za „oby wa tel skie po dej ście” – nie wy -
po wia dał dy żur ne go slo ga nu. W re fe -
ren dach lo kal nych na praw dę ob ja wił
się fe no men, któ ry nie tyl ko sta no wi
wy zwa nie dla so cjo lo gów, ale po wi -
nien ich za wsty dzić – bo go nie prze -
wi dzie li. Nie da się te go zja wi ska spły -
cić spro wa dze niem do ko lej nej od sło -
ny „woj ny ple mien nej”. 

Miesz kań cy pod war szaw skich
miej sco wo ści nie za gło so wa li tyl ko
prze ciw PiS – jak chcie li by za cie trze -
wie ni ko men ta to rzy czy po li ty cy par -
la men tar nej opo zy cji. Nie opo wie -
dzie li się rów nież prze ciw me tro po lii
w każ dej for mie, któ rej kon cep cja
pew nie sta nie się jed nym z głów nych
wąt ków przy szłej kam pa nii sa mo rzą -
do wej. O wie le istot niej sze wy da je się
wska za nie, za czym gło so wa li oby wa -
te le z po pu lar ne go „wia nusz ka”
gmin pod war szaw skich. Opo wie dzie -
li się za ta kim ro zu mie niem sa mo rzą -
du, ja kie za wie ra obo wią zu ją ca Kon -
sty tu cja. Stwier dza zaś ona ja sno, że
sa mo rząd two rzą wszy scy miesz kań -
cy da nej gmi ny. Zaś po stu lat prze ka -
zy wa nia moż li wie naj więk szych
upraw nień jak naj niż szym szcze blom
oby wa tel skiej re pre zen ta cji łą czy spo -
łecz ną na ukę Ko ścio ła i za kre ślo ną
w niej za sa dę po moc ni czo ści z wi zją
Sa mo rząd nej Rze czy po spo li tej – hi -
sto rycz nym pro jek tem pierw szej
dzie się cio mi lio no wej „So li dar no ści”.
Zgod ne w do ce nie niu sa mo rzą du po -
zo sta ją więc dwie naj waż niej sze dla
no wej Pol ski in spi ra cje ide owe.
Po 1989 ro ku wszyst kie ba da nia opi -
nii pu blicz nej – od Dia gnoz Spo łecz -
nych ze spo łu prof. Ja nu sza Cza piń -
skie go po son da że rzą do we go CBOS
po ka zu ją, że oby wa te le oce nia ją wła -
dzę lo kal ną kil ka krot nie le piej, niż
Sejm, Se nat czy rząd. Bo po pro stu
po zo sta je bli żej nich, a sa mo cho dy
służ bo we roz bi ja bez po rów na nia
rza dziej niż pi ra ci dro go wi z MON
za rzą dów obec nej eki py. 

WRa�ca�pRo�jekt�„La�to�z poL�ską”!

Po krót kiej prze rwie wra ca ak cja ak cja
„La to z Pol ską”, pro jekt za ini cjo wa ny
w 2009 ro ku pod pa tro na tem Se na tu RP,
przy oso bi stym wspar ciu śp. Mar szał ka
Ma cie ja Pła żyń skie go. W ra mach te go
pro jek tu „Wspól no ta Pol ska” we współ -
pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi i Ma zo -
wiec ką Wspól no tą Sa mo rzą do wą or ga -
ni zu je po by ty edu ka cyj no -in te gra cyj ne
dla pol skich dzie ci z ca łe go świa ta.

z MaR�ci�neM�pa�La�de,�po�Li�to�Lo�gieM,
Roz�Ma�Wia�Łu�kasz�peRzy�na

– Lu dzi po łą czył sprze ciw wo bec po my -
słu, któ ry zo stał rzu co ny przez PiS… za -
nim go zba da no. Za in te re so wa nie me -
diów zmo bi li zo wa ło spo łecz no ści lo kal -
ne. To do wód, jak waż ne oka zu je się roz -
po zna nie po li tycz ne go ryn ku. Oka za ło
się, że to, co tkwi w gło wach po li ty ków
PiS – nie po kry wa się z od czu cia mi
miesz kań ców „wia nusz ka” pod war szaw -
skie go. 

czeR�Wiec 1989�Ro�ku�
Wspo�Mi�na Wi�toLd�sie�Le�Wicz�
Gdy w kwiet niu 1899 ro ku zo sta łem wraz
z Ta de uszem Szu mow skim po wo ła ny
na Ko mi sa rza Wy bor cze go War szaw skie -
go Ko mi te tu Oby wa tel skie go „SO LI DAR -
NOŚĆ”, pierw sze co mi cho dzi ło po gło -
wie to strach przed tym w co da łem się
wro bić. Oprócz uści sku dło ni i for mal ne -
go peł no moc nic twa upo waż nia ją ce go
do po dej mo wa nia wszel kich dzia łań
zwią za nych z wy bo ra mi do Sej mu i Se -
na tu nie po sia da li śmy nic.
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po ni żej za miesz cza my treść ape lu
ma zo wiec kiej wspól no ty sa mo rzą do -
wej do pre zy den ta rp w spra wie or ga -
ni za cji re fe ren dum 11 li sto pa da 2018
ro ku.

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa

od wo łu jąc się do kon sty tu cyj ne go pra wa oby -
wa te li Rze czy po spo li tej Pol skiej, do czyn ne go
i zor ga ni zo wa ne go uczest ni cze nia w ży ciu
pu blicz nym, zwra ca się z ape lem do Pa -
na Pre zy den ta o po wstrzy ma nie się od de cy -
zji zor ga ni zo wa nia re fe ren dum kon sul ta cyj -
ne go w rocz ni cę świę ta nie pod le gło ści 11 li sto -
pa da 2018. 

Dys ku sja po li tycz na do ty czą ca kształ -
tu przy szłej usta wy za sad ni czej po win -
na to czyć się od za raz z wy łą cze niem ob -
cho dów set nej rocz ni cy od zy ska nia nie pod -
le gło ści. Ist nie je na szym zda niem oba wa,
że de ba ta nad przy szłym kształ tem usta wy
w spo sób nie unik nio ny po dzie li spo łe czeń -
stwo. Bę dzie to nie tyl ko me ry to rycz ną dys -
ku sją o przy szło ści na ro du ale co wy da je się
oczy wi stym sta no wić bę dzie ele ment gry po -
li tycz nej, w któ rą za an ga żo wa ni zo sta ną

zwo len ni cy jak i prze ciw ni cy rzą dzą cej
więk szo ści par la men tar nej.

Rocz ni ca 100-le cia po win na nas łą czyć.
Wy ra ża my po gląd, że tak waż ne go dla Po la -
ków wy da rze nia nie po win no się spro wa -
dzać do ostre go par tyj ne go spo ru. Na ród pol -
ski po wi nien się wy po wie dzieć co do przy szło -
ści ustro jo wej pań stwa, ja kiej chce ro li pre zy -
den ta, Se na tu i Sej mu, ja kie wol no ści po win -
ny być prze strze ga ne. Dzień 11 li sto pa -
da 2018 bę dzie wiel kim świę tem wszyst kich
Po la ków, pod czas któ re go po win ny umilk -
nąć wszel kie spo ry. Na wet ta kie, któ re do ty -
czą fun da men tal nych kwe stii jak zmia -
na Kon sty tu cji. 

konRad RyteL
pRezes

MazoWieckiej WspóLnoty saMoRządoWej

ma zo wiec ka wspól no ta sa mo rzą do -
wa po ko lej nej kon fe ren cji re gio nal -
nej. tym ra zem by li śmy na zie mi ra -
dom skiej i roz ma wia li śmy o bez pie -
czeń stwie. Kon fe ren cja od by ła się 17
ma ja w sta ro stwie po wia to wym w ra -
do miu. spo tka nie po pro wa dził wi ce -
pre zes mws Krzysz tof gó rak.

W spo tka niu udział wzię li m. in.:
– Sła wo mir Pła za: Na czel nik Wy -

dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go Sta ro -
stwa Po wia to we go w Ra do miu,

– An drzej Kosz tow niak: po seł, by ły
Pre zy dent Ra do mia,

– Ra fał Raj kow ski: czło nek Za rzą du
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go,

– Ra fał Czaj kow ski: Se kre tarz Mia -
sta Ra do mia,

– asp. sztab. Krzysz tof Ja błon ka:
Na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w Ra do miu.

Dzię ku je my za udział w dys ku sji
i wszyst kim go ściom za przy by cie
na spo tka nie zor ga ni zo wa ne przez ra -
dom ską MWS. Już po wa ka cjach za pra -
sza my na ko lej ne de ba ty, m.in. w Ostro -
łę ce, War sza wie, So cha cze wie. Szcze gó ły
wkrót ce na www.mws.org.pl 

w pią tek wie czo rem w żo li bor skim
„ara bie” na Kę pie po toc kiej od by ło
się spo tka nie daw nych dzia ła czy opo -
zy cji so li dar no ścio wej. to już dru gie
spo tka nie or ga ni zo wa ne w ce lu
uczcze nia rocz ni cy pierw szych czę -
ścio wo wol nych wy bo rów do sej mu,
któ re od by ły się 4 czerw ca 1989 ro ku.

Or ga ni za to ra mi spo tka nia by ła Ma -
zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa,
Sto wa rzy sze nie Wol ne go Sło wa oraz
por tal In ter ne to wy Żo li borz. Świę to wa -

nie roz po czę li śmy od wspól ne go obej -
rze nia czo łów ki dzien ni ka te le wi zyj ne -
go, na stęp nie głos za bra li by li opo zy cjo -

ni ści. Po za koń cze niu ofi cjal nej czę ści
pro gra mu spo tka nia roz po czę ła się za -
ba wa, któ rej to wa rzy szy ła mu zy ka
z lat 80, pysz ny grill i zim ne pi wo. By ła
to świet na oka zja dla wszyst kich, aby
po słu chać hi sto rii „So li dar no ści” i lu dzi
ją two rzą cych. 

4 czerw ca jest jed ną z waż niej szych
dat w naj now szej pol skiej hi sto rii, sym -
bo li zu ją cą kres ko mu ni stycz nych rzą dów
w Pol sce. Wie lu lu dzi jed nak pod wa ża
zna cze nie te go świę ta ar gu men tu jąc to
fak tem, że nie by ły to wol ne wy bo ry,
a więk szość miejsc w pol skim par la men -
cie w dal szym cią gu by ła zaj mo wa -
na przez dzia ła czy PZPR. Jak pod kre śla ją
jed nak or ga ni za to rzy spo tka nia, czer wiec
„89 trze ba po strze gać nie w ka te go riach
de fi ni tyw ne go koń ca to ta li ta ry zmu w na -
szym kra ju, lecz ple bi scy tu prze ciw ko
wła dzy, dzię ki któ re mu moż li we by ły ko -
lej ne zmia ny na dro dze do po wsta nia
wol nej i w peł ni de mo kra tycz nej Pol ski.

jan Wy�soc�ki

w nie dziel ne po po łu dnie 4 czerw ca
na te re nie pen sjo na tu „ra do szy na”
w ła zi skach gmi na iłów zgro ma dzi ło
się licz ne gro no uczest ni ków ro dzin ne -
go Fe sty nu, zor ga ni zo wa ne go z oka zji
Dnia Dziec ka przez sto wa rzy sze nie
na rzecz roz wo ju zie mi iłow skiej oraz
ma zo wiec ką wspól no tę sa mo rzą do wą.
war to nad mie nić, że im pre za z oka zji
Dnia Dziec ka or ga ni zo wa na jest już
nie prze rwa nie od 2001 ro ku.

Dzie ci przy szły na fe styn wraz
z opie ku na mi, wśród któ rych by li nie
tyl ko ro dzi ce, a czę sto na wet ca łe ro dzi -
ny, w tym dziad ko wie. W cza sie im pre -
zy uczest ni cy mo gli ko rzy stać z wie lu
atrak cji przy go to wa nych przez or ga ni za -
to rów, wśród któ rych by ły mię dzy in ny -
mi: wy stęp dzie ci z Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Iło wie, po ka zy so kol ni cze,
prze jażdż ki za przę giem kon nym, ani ma -
cje i kon kur sy dla dzie ci, ma lo wa nie bu -
ziek, za ba wy na dmu cha nych bu dow -
lach. Tra dy cyj nie wszyst kie dzie ci otrzy -
ma ły oka zjo nal ne ko szul ki i mia ły za -
pew nio ny po si łek z gril la. Du żym za in -
te re so wa niem cie szył się ką cik pszcze lar -
ski, w któ rym wła ści ciel pa sie ki „Pau lin -
ka” Ra fał Du rzyń ski za po zna wał dzie ci
z ho dow lą pszczół i pro ce sem po zy ski -
wa nia mio du.

Go ściem spe cjal nym te go rocz ne go
Ro dzin ne go Fe sty nu był Mar cin No wak
– by ły za wod nik ka dry na ro do wej w pił -
kę siat ko wą. Po kaz gry w siat ków kę z je -

go udzia łem bu dził ogrom ne za in te re so -
wa nie, a kon kurs wie dzy o pił ce siat ko -
wej przy go to wa ny przez or ga ni za to rów
za koń czo ny był wrę cze niem pa miąt ko -
wych na gród dla zwy cięz ców wraz
z pod pi sem Mar ci na No wa ka.

Nad bez pie czeń stwem i spraw nym
prze bie giem fe sty nu czu wa li stra ża cy
z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z Gi życ
oraz wo lon ta riu sze Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Roz wo ju Zie mi Iłow skiej.

Or ga ni za to rzy ser decz nie dzię ku ją
spon so rom i wspie ra ją cym, by li to: DE -

KA DA S. A., IDS -BUD S. A., At tis Bro -
ker Sp. z o. o., ECM Gro up Pol ska SA,
Klub Uczel nia ny Aka de mic kie go Związ -
ku Spor to we go Po li tech ni ki War szaw -
skiej, Pa sie ka Pau lin ka, Ochot ni cza
Straż Po żar na w Gi ży cach, Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry w Iło wie, Za kład Prze -
twór stwa Spo żyw cze go „Bar ba ra”
w Nar tach, Dzię ku je my człon kom
i przy ja cio łom Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Roz wo ju Zie mi Iłow skiej i Ma zo wiec -
kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej.

Wan�da dRa�gan

17�dzień�dziec�ka�w iło�wie�za na�mi

„Żo�li�borz�dla�nie�pod�le�głej”�za na�mi
o bezpieczeństwie�rozmawialiśmy
na konferencji�MWs�w Radomiu

apel�MWs�do prezydenta�w sprawie
referendum 11.11.2018r.



Trud no więc o lep sze prak tycz ne
uho no ro wa nie sen su wy bo rów czerw -
co wych z 1989 r. nio są cych Pol sce
wol ność, niż tak jed no znacz ny wer -
dykt miesz kań ców pod war szaw skich
gmin nie mal do kład nie w 28 rocz ni cę
od zy ska nia wol no ści. Stan dar do we
uty ski wa nia ba da czy i pu bli cy stów
na ni ską ak tyw ność oby wa te li i mar ną
fre kwen cję wy bor czą na gle ustą pić
mu szą miej sca po dzi wo wi dla doj rza -
ło ści uczest ni ków re fe ren dów. Zwy -
czaj ni oby wa te le, pol scy wy bor cy
po raz ko lej ny oka za li się mą drzej si
od par la men tar nych po li ty ków. Je śli
hi sto ry cy nie prze są dzą w przy szłych
opra co wa niach, że de mo kra cja w Pol -
sce pa no wa ła tyl ko w la tach 1989-
2015 – to cząst ka za słu gi, że ta ka oce -
na się nie utrwa li przy pad nie pod war -
szaw skim wy bor com. De mo kra cja
– co naj pięk niej sze – po ka za ła, że
w ra zie po trze by po tra fi się obro nić
na naj niż szym szcze blu. Nie jest bo -
wiem po ję ciem bez oso bo wym, to
oby wa te le ją bu du ją. A jej los roz -
strzy ga się przy urnach, nie w ga bi ne -
tach. W Le gio no wie – nie w biu row cu
przy No wo grodz kiej. 

Re la cjo nu jąc dla por ta lu wio. pl
ma so wy udział sa mo rzą dow ców
w ma jo wym Mar szu Wol no ści zwra ca -
łem uwa gę na nie sio ny przez uczest ni -
ków trans pa rent: „Oża rów to nie
Krym”. Wy bor cy z po pu lar ne go „wia -
nusz ka” opo wie dzie li się prze ciw aro -
gan cji wła dzy, ale przede wszyst kim
w obro nie za sa dy „nic o nas bez nas”.
Pod war szaw ską prze strzeń pu blicz ną
za miesz ku ją my ślą cy i czu ją cy oby wa -
te le, któ rzy nie go dzą się na trak to wa -

nie ulu bio nej ma łej Oj czy zny jak tor -
tu do po kro je nia i po dzia łu dla dzia -
ła czy PiS. Nie ma bo wiem złu dzeń, ja -
kie go for ma tu ludź mi po ob sa dza
zdo by te sa mo rzą do we po sa dy par tia
rzą dzą ca. Świad czą o tym afe ry Mi sie -
wi cza i Ber czyń skie go, fe sti wal nie -
kom pe ten cji, któ ry w rzą do wej te le wi -
zji za stą pił ten do rocz ny opol ski, czy
wresz cie za wrot na ka rie ra Da nie la
Obajt ka, któ ry po mi mo pro ble mów
ja kich przy spo rzył ja ko wójt w Pci -
miu, zdą żył ob jąć ko lej no kie row ni -
cze funk cje w agen cji rol nej i spół ce
ener ge tycz nej. Gdy Ra do miem rzą dził
PiS, głów nym osią gnię ciem pre zy den -

ta mia sta tra pio ne go bie dą i bez ro bo -
ciem oka za ło się od sło nię cie po mni -
ka Ka czyń skich, co oby wa te le oce ni li
jed no znacz nie, wy bie ra jąc w miej sce
nie for tun ne go An drze ja Kosz tow nia -
ka no wym wło da rzem Ra do sła wa Wit -
kow skie go. Zaś ten pierw szy po cie sze -
nie po po raż ce zna lazł w ła wach po -
sel skich PiS i te raz… gło su je za ko lej -
ny mi, do ty czą cy mi sa mo rzą du re gu la -
cja mi. Prze cież jest fa chow cem. 

Re fe ren da nio są za so bą opty -
mizm, ale rów no cze śnie wła dza w swo -
ich za pę dach pod po rząd ko wa nia te go,
co jesz cze od niej nie za le ży, za własz -
cza ko lej ne po la. Uchwa lo na na pręd ce

przez Sejm usta wa spra wia, że człon -
ków re gio nal nych izb ob ra chun ko -
wych kon tro lu ją cych sa mo rzą do we fi -
nan se po wo ła bez udzia łu lo kal nych
władz pre mier na wnio sek mi ni stra
spraw we wnętrz nych. Ozna cza to, że
zna ny z „Ucha pre ze sa” Ma riusz zy ska
ogrom ny ka wa łek wła dzy. Ale odłóż -
my żar ty na bok. Te raz każ de go nie
po do ba ją ce go się rzą dzą cej par tii bur -
mi strza, wój ta czy pre zy den ta mia sta
wła dza bę dzie mo gła pod la da mar -
nym pre tek stem chy bio nej in we sty cji
czy bu dże to wej uster ki wy nieść z je go
ga bi ne tu, jak uczy ni ła to po li cja z Wła -
dy sła wem Fra sy niu kiem w trak cie mie -

sięcz ni cy na Kra kow skim Przed mie -
ściu. Chy ba, że opór spo łecz ny to
unie moż li wi. W nim ca ła na dzie ja. Je -
śli bo wiem sprze ciw wo bec pla nów
pod po rząd ko wa nia wszyst kie go cen -
tra li osłab nie – rów nież nie sław ne „lex
Sa sin”, za kła da ją ce roz sze rza nie War -
sza wy po Gó rę Kal wa rię po wró ci, być
mo że w wer sji mniej ope ret ko wej
i oczysz czo nej z błę dów urzę da sa, któ -
ry tak się spie szył, że ry su jąc ma pę
gmin pod war szaw skich po mi nął Pod -
ko wę Le śną. Ale o czym za po mniał
nie chluj ny biu ro kra ta, o tym przy po -
mnie li wła dzy sa mi oby wa te le. 

Łu�kasz peRzy�na
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co�zro�bić,�
że�by�pło�mień
nie�zgasł
zMar�ci�nem�pa�la�de,�po�li�to�lo�giem,�
roz�ma�wia�Łu�kasz�perzy�na

– Oby wa te le, glo su ją cy w pod war szaw skich
miej sco wo ściach zgod nie od rzu ci li po mysł me -
tro po lii au tor stwa pis – cho ciaż nie wie le łą czy
in te li genc ką pod ko wę Le śną, ucho dzą ce za sy -
pial nię sto li cy Le gio no wo i Oża rów ma zo wiec ki,
któ ry przed la ty po wsta wał ja ko osie dle przy fa -
brycz ne. Jak or ga ni za tor pa mięt nych pra wy bo -
rów w wie ru szo wie sprzed 20 lat tłu ma czy fakt,
że tym ra zem fre kwen cja oka za ła się wy so ka
i wy star cza ją ca, choć zwy kle się na nią skar ży -
my?

– Lu dzi po łą czył sprze ciw wo bec po my słu,
któ ry zo stał rzu co ny przez PiS… za nim go zba -
da no. Za in te re so wa nie me diów zmo bi li zo wa ło
spo łecz no ści lo kal ne. To do wód, jak waż ne oka -
zu je się roz po zna nie po li tycz ne go ryn ku. Oka za -

ło się, że to, co tkwi w gło wach po li ty ków PiS
– nie po kry wa się z od czu cia mi miesz kań ców
„wia nusz ka” pod war szaw skie go. Przy gnia ta ją ca
więk szość od rzu ca iden ty fi ko wa ne z Jac kiem Sa -
si nem włą cze nie do wiel kiej War sza wy. Lo kal ne
spo łecz no ści uda ło się zmo bi li zo wać, bo re for -
ma ad mi ni stra cyj na wią za ła by się z wy dat ka mi.

Do tknę ła by ich kie sze ni. Roz kład gło -
sów 95 do 5 nie od da je róż ni cy po glą -
dów, bo PiS ma tam więk sze po par cie
niż 5 proc, kon cep cja roz sze rze nia War -
sza wy rów nież – tyl ko ujaw nia na stęp ną
prze słan kę: do urn po szli prze ciw ni cy
eki py rzą dzą cej. Dla nich by ło to ma łe
re fe ren dum prze ciw wła dzy. Do piec
rzą dzą cym… się uda ło.

– z te go cie szą się bar dziej par tie opo -
zy cyj ne. ale co ma ją ro bić nie za leż ni
sa mo rzą dow cy, że by ener gia, ja ka ob -
ja wi ła się przy oka zji re fe ren dów lo kal -
nych nie zo sta ła zmar no wa na?

– Nie spo dzie wam się, że by wy ni ki
re fe ren dów prze ło ży ły się w pro sty spo -
sób na re zul tat wy bo rów sa mo rzą do -
wych. Pło mień, któ ry się przy tej oka zji
po ja wił, mu siał by nie ga snąć przez pół -
to ra ro ku. Na ra zie cie szą się par tie
opo zy cyj ne. Za to rzą dzą cy ma ją pro -
blem, by w wy bo rach nie oka za ło się

jed nak, że wciąż są oce nia ni za po mysł roz sze -
rze nia gra nic sto li cy.

– ale szan se ko mi te tów lo kal nych ro sną?
– Pew nie do ty czy to „wia nusz ka” pod war szaw -

skie go, gdzie od by ły się re fe ren da, ale war to pa mię -
tać, że to tyl ko je den z wie lu okrę gów sej mi ko -

wych. Wi dzę tam szan sę dla list ta kich jak Ma zo -
wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa. Jed nak w 2014 r.
son da że po ka zy wa ły, że oby wa te le chcą od par tyj -
nić sa mo rząd, za mie rza ją gło so wać na ko mi te ty lo -
kal ne. Po czym 90 pro cent z nich… za gło so wa ło
na par tie po li tycz ne. 

– Dla cze go tak się dzie je?
– Nie zwią za ni z par tia mi kan dy da ci ma ją

trud ne za da nie, w wy bo rach do sej mi ków obo wią -
zu je próg pię cio pro cen to wy w ska li wo je wódz twa,
nie wy star czy więc mo bi li za cja i do bry wy nik
w jed nym okrę gu. 

– Dla te go że by pło mień, o któ rym pan mó wi, nie
wy gasł – trze ba pra co wać wszę dzie, nie tyl ko
tam, gdzie ma się naj więk sze po par cie?

– Świe żość re fe ren dów po wo du je, że nie za leż -
nym sa mo rzą dow com bę dzie nie co ła twiej, ale jed -
nak sta ną na prze ciw ma chin par tyj nych, spraw nych
i bo ga tych. W wy bo rach sa mo rzą do wych w 2014 r.
nie za leż ni sa mo rzą dow cy od nie śli suk ce sy tyl ko
w dwóch wo je wódz twach: na Dol nym Ślą sku i w Lu -
bu skim. Apa ra ty par tyj ne są wszę dzie, pod czas gdy
ma pa po par cia dla list lo kal nych zwy kle przy po mi -
na… ser szwaj car ski. Moc ne w jed nych okrę gach,
w in nych po zo sta ją nie wi docz ne. Dla te go z per spek -
ty wy sa mo rzą dow ców nie za leż nych waż ne oka że się,
że by pra co wać nie tyl ko tam, gdzie od by ły się re fe -
ren da w spra wie me tro po lii war szaw skiej. 

Re�fe�ren�da�pod�war�szaw�skie�przy�wra�ca�ją�opty�mizm

Zwy�cię�ży�ła�de�mo�kra�cja
Dokończenie ze ááá STR. 1
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gdy w kwiet niu 1899 ro ku zo sta łem
wraz z ta de uszem szu mow skim po -
wo ła ny na Ko mi sa rza wy bor cze go
war szaw skie go Ko mi te tu Oby wa tel -
skie go „sO Li Dar nOŚĆ”, pierw sze co
mi cho dzi ło po gło wie to strach
przed tym w co da łem się wro bić.
Oprócz uści sku dło ni i for mal ne go
peł no moc nic twa upo waż nia ją ce go
do po dej mo wa nia wszel kich dzia łań
zwią za nych z wy bo ra mi do sej mu
i se na tu nie po sia da li śmy nic.

Nasz Okręg wy bor czy obej mo wał
dzi siej sze Dziel ni ce War sza wy – Ocho -
ta, Ur sus, Wło chy, gmi ny Mi cha ło wi -
ce, Ra szyn, Pia stów, Lesz no wo la,
Nada rzyn, Tar czyn, Prusz ków, Brwi -
nów, Pod ko wa Le śna, Mi la nó wek,
Gro dzisk Ma zo wiec ki. Na le ża ło do -
pro wa dzić do po wsta nia w każ dym
mie ście, gmi nie na szych struk tur wy -
bor czych wraz ze zna le zie niem i wy -
szko le niem osób do ko mi sji wy bor -
czych, nie mó wiąc o prze pro wa dze niu
ca łej kam pa nii wy bor czej.

Na szczę ście w tym cza sie by łem
nie za leż ny fi nan so wo. Pro wa dzi łem wła -
sną dzia łal ność go spo dar czą. Dys po no -
wa łem nie tyl ko wol nym cza sem, ale też

pew ny mi środ ka mi fi nan so wy mi oraz
nie oce nio nym sa mo cho dem oso bo wo -
-to wa ro wym mar ki Ny sa. Ta de usz był
wy kła dow cą hi sto rii na Uni wer sy te cie
War szaw skim. Zro bił spo tka nie ze swo -

imi stu den ta mi mó wiąc im „Uczy łem
Was hi sto rii a te raz Wy mo że cie ją two -
rzyć sa mi. Kto z Was po mo że mi
przy wy bo rach?” Więk szość się zgo dzi -
ła.

Do syć szyb ko uda ło się
nam za ła twić lo kal na cen -
tral ne biu ro wy bor cze oraz
zor ga ni zo wać sztab wy bor -
czy. W skład je go wcho dził
Ma riusz Am bro ziak ja ko
przed sta wi ciel NSZZ SO LI -
DAR NOŚĆ, Ka zi mierz Po -
ręb ski z Tar czy na – re pre zen -
tu ją cy So li dar ność Rol ni ków
Rol nych. Zo stał też on prze -
wod ni czą cym Okrę go wej
Ko mi sji Wy bor czej. Świat na -
uki re pre zen to wa ła pro fe sor
Ewa Gu zow ska z Mro ko wa -
gmi na Lesz no wo la. Ten mi ni
sztab wy bor czy za my ka ła
nie oce nio na Ire na Kacz kow -
ska (by ła żo na zna ne go pre -
zen te ra ra dio we go) miesz -

kan ka Ocho ty. Oczy wi ście oprócz tych
osób by ły dzie siąt ki ak ty wi stów, ale
w tym gro nie, plus Zby szek Ja nas, by ły
kon sul to wa ne naj waż niej sze de cy zje
stra te gicz ne.

Pra ca od świ tu do zmierz chu a i też
w no cy przy no si ła re zul ta tu. Pa nu ją cy
po wszech ny en tu zjazm spo łecz ny uda ło
się nam prze kuć na ra cjo nal ne dzia ła -
nia. Mie li śmy naj lep sze wy ni ki wy bor -
cze, stwo rzy li śmy licz ne i sil ne struk tu -
ry or ga ni za cyj ne w po sta ci lo kal nych
ko mi te tów oby wa tel skich. Uda ło nam
się też, z licz nych zbió rek, po zy skać
znacz ne środ ki fi nan so we nie tyl ko
na pro wa dze nie na szej kam pa nii ale też
na za si le nie cen tral nej. Co z re gu ły by ło
od wrot nie.

Na sze dzia ła nia i ich wy ni ki by ły
do ce nia ne nie tyl ko przez na sze struk tu -
ry ale też przez prze ciw ni ków po li tycz -
nych. Nie przy pad ko wo też po pierw szej
tu rze wy bo rów od wie dził na sze biu ro
sam Zbi gniew Brze ziń ski by ły do rad ca
pre zy den ta USA od spraw bez pie czeń -
stwa.

Zna jo mo ści i przy jaź nie za war te
w tam tych zwa rio wa nym okre sie trwa ją
do dziś, a znacz na część osób za an ga żo -
wa nych w tą pierw szą wol ną kam pa nię
wy bor czą two rzy ła w póź niej szym okre -
sie zrę by no wej ad mi ni stra cji sa mo rzą -
do wej i rzą do wej.

Wi�toLd sie�Le�Wicz

– 4 czerw ca jed ni świę to wa li rocz ni cę zwy -
cię skich dla so li dar no ści wy bo rów z 1989
r, dla in nych by ła to oka zja do fe to wa nia
rzą du Ja na Ol szew skie go, od wo ła ne go
do kład nie trzy la ta póź niej. ak to rzy wy -
da rzeń sprzed 25 lat po zo sta ją ak tyw ni
w ży ciu pu blicz nym, od pre ze sa par tii rzą -
dzą cej Ja ro sła wa Ka czyń skie go, któ ry
wte dy był sze fem pC – po Do nal da tu ska,
ów cze sne go li de ra KLD, te raz prze wod ni -
czą ce go ra dy eu ro pej skiej. z cza sem doj -
dą do gło su hi sto ry cy, jak oni oce nią tam -
ten rząd? 

– Przede wszyst kim był to rząd na dziei
i wiel kich ocze ki wań. Nie ste ty na je go lo sie
za wa żył brak więk szo ści par la men tar nej. Pre -
mier nie wy ka zał dość kon se kwen cji ani de -
ter mi na cji, że by ta ką więk szość stwo rzyć.
Na trzy mie sią ce przed oba le niem rzą du po -
wie dzia łem Ja no wi Ol szew skie mu w trak cie
oso bi ste go spo tka nia i po wtó rzy łem w szer -
szym gro nie, że ma my… trzy mie sią ce. Je śli
przez ten czas nie zbu du je my więk szo ści,
rząd osią dzie na mie liź nie. 

– tak wła śnie się sta ło…
– Do kład nie 4 czerw ca…Bez po śred nim

po wo dem by ła re ali za cja uchwa ły lu stra cyj -
nej Sej mu. Mi ni ster spraw we wnętrz nych
An to ni Ma cie re wicz nie wy ka zał się wy -
obraź nią, że wska za nie ja ko agen tów naj waż -
niej szych osób w pań stwie mu si wy wo łać
kontr ak cję. Cho ciaż oczy wi ście by ły i in ne
przy czy ny – jak spra wa eks te ry to rial nych
spół ek w ra dziec kich ba zach woj sko wych.
Trze ba pa mię tać, że sam ini cja tor uchwa ły
lu stra cyj nej Ja nusz Kor win -Mik ke w pew -
nym sen sie się z niej wy co fał, sko ro pu blicz -
nie mó wi, że gdy by znał jej skut ki, to by jej
nie zgło sił. Nie ste ty lu stra cja tak prze pro wa -
dzo na po ło ży ła się cie niem na dal szym bie -
gu nie zbęd ne go w tej kwe stii dzia ła nia. Wia -
do mo, kto na tym zy skał. Już wcze śniej,
w cza sach rzą du Ta de usza Ma zo wiec kie go
mó wi łem Alek san dro wi Hal lo wi, że de ko -
mu ni za cja i lu stra cja są ko niecz ne. Ale Hall,
od po wie dzial ny wte dy za kon tak ty z par tia -

mi po li tycz ny mi, od pa ro wał: „Nie bę dzie my
zbi jać na tym ka pi ta łu po li tycz ne go”. A kto
zbił – nie mu szę mó wić.

– mo że nie słusz nie pa trzy się na rząd Ol -
szew skie go przez pry zmat te czek, sko ro
wte dy pol ska od no to wa ła pierw szy od lat
wzrost go spo dar czy, co po ka za ło, że
zmia na ustro ju lu dziom się opła ca?

– Po zmia nie ustro jo wej zo sta ła wy zwo -
lo na ol brzy mia ener gia: „szczę ki”, han del
ulicz ny, drob na ini cja ty wa. Mia łem jed nak
ogrom ny nie do syt, je śli cho dzi o sto su nek
rzą du do po li ty ki rol nej. Ocią ga nie się
i brak zde cy do wa nia utrud nia ły wyj ście z za -
pa ści. Za dłu że nie od bi ło się na po zio mie ży -
cia rol ni ków. 

– ale pan ich bro nił.
– Wnio słem m.in. ini cja ty wę wpro wa -

dze nia cen mi ni mal nych, jed nak nikt mnie
nie wsparł. Spra wa prze pa dła. By łem za wie -
dzio ny. Wię cej roz wią zań ko rzyst nych dla
rol ni ków uda ło mi się prze for so wać w rzą -
dzie Han ny Su choc kiej: ogra ni cze nia im -
por tu, do pła ty do pa li wa, kre dy ty pre fe -
ren cyj ne. Wte dy na stą pił prze łom w po li -
ty ce rol nej, o któ ry za bie ga łem. W rzą dzie
Ol szew skie go mi ni stro wie wy gła sza li ty ra -
dy bez pod su mo wa nia, a pre mier dzię ko -
wał każ de mu za wy po wiedź. Dla te go za -
bra kło sku tecz no ści. Ku mo je mu ża lo wi
rząd, gło szą cy roz sąd ną pry wa ty za cję
sprze dał fa bry kę ma łe go fia ta Wło chom
i to jesz cze z do pła tą. Pro te sto wa łem. Ale
mi ni ster fi nan sów…

– …był nim wte dy an drzej Ole chow ski
– …od po wie dział wte dy, że w Pol sce nie

ma spraw nych me ne dże rów, zdol nych za rzą -
dzać tak wiel ką fir mą. Na ko niec mu szę
przy znać, że wła śnie pod czas pra cy w tym
rzą dzie… bar dzo po si wia łem. Jed nak w fil -
mie „Noc na zmia na” nie po ka za no, że by -
łem wśród uczest ni ków spo tka nia je dy nym
któ ry wy ra ził wte dy sprze ciw wo bec od wo ła -
nia rzą du. 

Mo�je�wspo�mnie�nie�czerw�ca 1989�ro�ku

Rząd�na�dziei,�w któ�rym�bar�dzo�po�si�wia�łem�
z ga�brie�lem�ja�now�skim, mi�ni�strem�rol�nic�twa�w rzą�dach�ja�na ol�szew�skie�go�i Han�ny�su�choc�kiej�roz�ma�wia�Łu�kasz�perzy�na
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na do�BRy�po�czą�tek�
– fun�dusz�so�Łec�ki�

Oby wa te lu! Wy bra łeś swo ją wła dzę
lo kal ną, ale de ner wu jesz się, że two je
po stu la ty nie są speł nia ne? Chciał byś
mieć więk szy wpływ na to, co dzie je
się w two jej oko li cy, bar dziej uczest ni -
czyć w pro ce sie roz wo ju wsi, mia stecz -
ka czy po wia tu? W ta kim ra zie prze -

czy taj ten tekst. On mo że po móc ci
w re ali za cji two ich ce lów. 

W kla sycz nych de mo kra cjach
przed sta wi ciel skich zwy kło się ma wiać,
że choć wła dzę spra wu je su we ren, de
fac to mu si on to re ali zo wać przez swo -
je or ga ny. W ma łych, cza sa mi ma lut kich
oj czy znach, zwy kło się to ro bić przez
wy bo ry do rad gmin, a od 2002 ro ku
– przez wy bo ry wój ta lub bur mi strza.

De mo kra cja oby wa tel ska jed nak nie
mo że po le gać tyl ko na ak ty wi za cji
przed wy bo ra mi. I dzi siaj ma my do dys -
po zy cji sze reg in stru men tów, któ re za -
pew nia ją oby wa te lom wpływ na to, co
dzie je się wo kół nich. 

Wy star czy więc się gnąć po nie, by
ko rzy stać peł niej ze swo ich upraw nień.
Nie tyl ko kon tro l nych wzglę dem władz,
lecz tak że np. in we sty cyj nych.  

Są to pie nią dze w bu dże cie gmi -
ny za gwa ran to wa ne dla so łec twa
na wy ko na nie przed się wzięć słu -
żą cych po pra wie wa run ków ży cia
miesz kań ców. Fun dusz So łec ki
po wo ła ny zo stał do ży cia Usta wą
o Fun du szu So łec kim, któ ra we -
szła w ży cie w 2009 r.

jak�WyLicza�się�WysokoŚĆ
funduszu�soŁeckiego?

W usta wie o fun du szu so łec kim za -
war to wzór, za po mo cą któ re go ob li cza
się wy so kość środ ków przy pa da ją cych
na da ne so łec two. Je że li ra da gmi ny
uzna, że mo że prze zna czyć dla da ne go
so łec twa wię cej pie nię dzy, mo że to zro -
bić. Wójt   co rocz nie do 31 lip ca ma
obo wią zek  poinformować soł ty sów
o wy so ko ści środ ków, któ re bę dą do wy -
ko rzy sta nia przez da ne so łec two w na -
stęp nym ro ku.

kto�decyduje�o WyodRęBnieniu
W BudŻecie�gMiny�ŚRodkóW
stanoWiącycH�fundusz�soŁecki?

O tym, czy w bu dże cie gmin nym
wy od ręb nio ny zo sta nie Fun dusz So łec -
ki de cy du je  Ra da Gmi ny. Uchwa ła po -
dej mo wa na jest co rocz nie w for mie
uchwa ły. Do dnia 31 mar ca Ra da wy ra -
ża al bo nie wy ra ża zgo dy na wy od ręb -
nie nie fun du szu so łec kie go w na stęp -
nym ro ku.

co�Ma�zRoBiĆ�soŁectWo,�
aBy�otRzyMaĆ�ŚRodki�
z funduszu�soŁeckiego?

Mu si zo stać zwo ła ne ze bra nie
wiej skie na któ rym zo sta nie uchwa lo -
ny wnio sek o przy zna nie środ ków
z fun du szu so łec kie go.   We wnio sku
na le ży wska zać co miesz kań cy chcą
zro bić (wraz z uza sad nie niem słusz no -
ści pod ję tych dzia łań) oraz po dać
prze wi dy wa ny koszt tych prac. Na le ży
pa mię tać, aby wy so kość kosz tów
wska za nych we wnio sku nie by ła wyż -
sza niż ta, któ ra zo sta ła okre ślo na dla
da ne go so łec twa. In for ma cja o wy so -
ko ści przy słu gu ją cych na so łec two
wnio sków bę dzie prze ka za na przez
wój ta (bur mi strza, pre zy den ta mia sta)
soł ty som w ter mi nie do 31 lip ca każ -
de go ro ku. Uchwa lo ny wnio sek soł tys
prze ka zu je wój to wi (bur mi strzo wi,
pre zy den to wi mia sta), w ter mi nie
do dnia 30 wrze śnia ro ku po prze dza -
ją ce go rok w któ rym chce my otrzy -
mać pie nią dze.

na co�MoŻ�na pRze�zna�czyĆ�ŚRod�ki
z fun�du�szu�so�Łec�kie�go?

Pie nią dze z fun du szu so łec kie go
moż na prze zna czyć na re ali za cję tych
za dań gmi ny, któ re bę dą słu ży ły po pra -
wie ży cia miesz kań ców da ne go so łec -
twa, a tak że usu wa nia skut ków klęsk ży -
wio ło wych np:
•zbudować lub wyremontować plac
zabaw dla dzieci,
•naprawić chodniki,
•zadbać o porządek we wsi (np.
postawić kosze na śmieci),
•posadzić drzewa, krzewy,
•wyremontować wiatę przystankową

Va�de�me�cum�ak�tyw�ne�go�oby�wa�te�la�(cz. 1)

Wraca�projekt
„Lato�z polską”!
sto wa rzy sze nie „wspól no ta pol ska” roz po czy -
na ak cję „La to z pol ską”, pro jekt za ini cjo wa ny
w 2009 ro ku pod pa tro na tem se na tu rp, przy oso -
bi stym wspar ciu śp. mar szał ka ma cie ja pła żyń -
skie go. w ra mach te go pro jek tu „wspól no ta pol -

ska” we współ pra cy z sa mo rzą da mi lo kal ny mi
i ma zo wiec ką wspól no tą sa mo rzą do wą or ga ni zu -
je po by ty edu ka cyj no -in te gra cyj ne dla pol skich
dzie ci z ca łe go świa ta. Od 2009 ro ku od wie dzi ło
pol skę kil ka na ście ty się cy dzie ci, na apel „wspól -
no ty” od po wia da ło co ro ku kil ka dzie siąt sa mo rzą -
dów lo kal nych. sa mo rzą dy róż ne go szcze bla z ca -
łe go kra ju by ły go spo da rza mi po by tów oraz
współ fi nan so wa ły pro jekt. 

Od po cząt ku pro gra mu Ma zo wiec ka Wspól no -
ta Sa mo rzą do wa bie rze czyn ny udział w pro jek cie.
Po dob nie jak we wcze śniej szych la tach tak i w tym
ro ku z en tu zja zmem włą czy li śmy się do pro jek tu
i or ga ni zu je my w kil ku na stu miej scach w wo je -
wódz twie ma zo wiec kim po by ty dla pol skich dzie ci
z za gra ni cy. 

Po my sło daw cy ak cji wy ra ża li prze ko na nie, że tro -
ska o toż sa mość i po czu cie jed no ści z oj czy zną, prze -
by wa ją cych w róż nych czę ściach świa ta mło dych Po -
la ków, jest mo ral nym i pa trio tycz nym obo wiąz kiem
ro da ków miesz ka ją cych w kra ju. Uzna li, że kon tak ty

z ró wie śni ka mi z kra ju
spo wo du ją na wią za nie
wię zi, w spo sób na tu -
ral ny po mo gą im w na -
uce ję zy ka, po mo gą
po znać wa run ki ży cia
we współ cze snej Pol -
sce. Przede wszyst kim
jed nak po przez za pew -
nie nie dzie ciom i mło -
dzie ży ak tyw ne go wy -
po czyn ku w kra ju
przod ków, udział w za -
ję ciach in te gra cyj nych,
spor to wych i ar ty stycz -
nych, w wy ciecz kach
do naj waż niej szych
miejsc zwią za nych z hi -
sto rią Pol ski przy czy nią
się do wzmac nia nia ich
toż sa mo ści na ro do wej.

Tur nu sy w ak cji „La to z Pol ską” trwa ją 14 dni.
Mo gą w nich brać udział dzie ci i mło dzież w wie ku
od 10 do 18 lat.

Sto wa rzy sze nie „Wspól no ta Pol ska” i Ma zo wiec -
ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa za pra sza ją sa mo rzą dy
lo kal ne do współ pra cy przy or ga ni zo wa niu po szcze -
gól nych tur nu sów. Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la
Biu ro Pra so we Pro jek tu pod nr tel. (22) 5569062.
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dla�jednych�wspólnota�to�tylko�slogan.
inni�starają�się�ją�traktować�poważnie
– bo�w końcu�człowiek�to�istota�społeczna.
tę�drugą�możliwość�wybrała�grupa
aktywistów�z gminy�chorzele.�Wiosną
tego�roku�zawiązali�oni�chorzelskie�koło
Mazowieckiej�Wspólnoty
samorządowej. i już�rozpoczęli�pierwsze
prace�nad utworzeniem�tu�rady
działalności�pożytku�publicznego.�

W pierw szych mie sią cach te go ro ku uda ło się
w Cho rze lach za wią zać lo kal ne ko ło MWS. Choć
miej sco wa „pla ców ka” Wspól no ty nie jest licz na,
nie za mie rza ona tyl ko fi gu ro wać w sta ty sty kach.
Stąd już wio sną po ja wi ły się pierw sze pro po zy cje
dzia łań. 

Miej sco we ko ło po sta no wi ło pójść dro gą ak ty -
wi za cji spo łecz nej i po wo łać do ist nie nia w tej gmi -
nie ra dę dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go. Pierw -
szym kro kiem do te go by ło za ini cjo wa nie spo tka -
nia przed sta wi cie li wszyst kich or ga ni za cji po za rzą -
do wych dzia ła ją cych na te re nie gmi ny Cho rze -
le. I za pro po no wa li, by ra zem zło żyć wnio sek
o po wo ła nie tu Gmin nej Ra dy Dzia łal no ści Po żyt -
ku Pu blicz ne go. 

– Ta kie cia ło jest w sta nie po łą czyć gru pę or ga -
ni za cji z sa mo rzą dem. W ta kiej ra dzie za sia da ją or -
ga ni za cje, przed sta wi cie le Ra dy Miej skiej i bur mi -
strza. Moż na więc wspól nie roz wią zy wać pro ble -
my, któ re tra pią or ga ni za cje i ra zem sta rać się o po -
zy ski wa nie do fi nan so wa nia – wy ja śnia Mi chał Wi -
śnic ki, dzia łacz spo łecz ny i je den z człon ków no -
we go ko ła MWS. 

W pią tek, 19 ma ja, do szło do pierw sze go
w hi sto rii tej gmi ny spo tka nia przed sta wi cie li
wszyst kich lo kal nych or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Do uczest nic twa w nie for mal nym zjeź -
dzie NGO za pro szo no wszyst kie stra że po żar ne
z gmi ny Cho rze le, ale nie tyl ko. Do uczest nic -
twa za chę co no tak że ko ła re gio nal ne ta kich or -
ga ni za cji jak Pol ski Zwią zek Węd kar ski czy
Zwią zek ho dow ców Go łę bi Pocz to wych. Do te -
go klub pił kar ski, Sto wa rzy sze nie „Na sze Bez -
pie czeń stwo” czy no wo po wsta ła Fun da cja
„Dwór Krzy now ło ga”. Sło wem: spo łecz ne po -
spo li te ru sze nie. 

W je go trak cie po nad dzie sięć or ga ni za cji
pod pi sa ło wnio sek o po wo ła nie RDPP. Tym sa -
mym po ka za ło to du ży po ten cjał do sa mo or ga ni -
zo wa nia się grup spo łecz nych. Ten zo stał zło żo -
ny w gmi nie 22 ma ja. Od tej da ty gmi na ma dwa
mie sią ce na to, by po wo łać do ist nie nia sto sow -
ną in sty tu cję i nadać jej od po wied ni sta tus. 

Ra da po żyt ku nie jest cia łem de cy du ją cym
o pie nią dzach bu dże to wych czy kie run kach roz -
wo ju gmi ny. Jest z za ło że nia in sty tu cją o cha rak -
te rze kon sul ta cyj nym. Ale kul tu ral na dys ku sja
jesz cze ni ko mu nie za szko dzi ła. Po nie waż zaś sa -
me or ga ni za cje w Cho rze lach nie mia ły jak spo -

ty kać się wspól nie, po dob ne dzia ła nie mo że dać
im od po wied nie po le ma new ru. Na co li czą tak
na praw dę wszy scy.

W po wie cie prza sny skim funk cjo nu je już po -
dob na ra da w Prza sny szu. Te raz jest szan sa, że
zo sta nie ona po wo ła na do ist nie nia w Cho rze -
lach. – Cho dzi w skró cie o to, by przed sta wi cie -
le gmi ny wy słu cha li, z ja ki mi bo lącz ka mi mie rzą
się człon ko wie or ga ni za cji, a ja kie pro ble my ad -
mi ni stra cyj na tra pią gmi nę, kie dy ta chce po ma -
gać or ga ni za cjom. Ła two jest tłu ma czyć, że spo -
łecz ni cy nie ro zu mie ją urzęd ni ków, a urzęd ni cy
– spo łecz ni ków. Cho dzi jed nak o to, by po roz -
ma wiać i przed sta wić kon kret ny pro blem z każ -
dej stro ny – do da je Mi chał Wi śnic ki z MWS. 

Sa mo ko ło cho rzel skie re kru tu je lu dzi, któ -
rzy wie dzą, na czym po le ga dzia łal ność spo łecz -
na. Wśród człon ków tej or ga ni za cji są m.in. soł -
ty si, człon ko wie or ga ni za cji po za rzą do wych z te -
re nu gmi ny, a na wet je den przed sta wi ciel Ra dy
Miej skiej – Ra do sław Za krzew ski. Ko ło nie ma
zhie rar chi zo wa nej struk tu ry, by nie po pa dać
w zbyt ni sche ma tyzm. Jest ra czej miej scem spo -
tkań niż struk tu rą o utrwa lo nym kształ cie. Przy -
naj mniej na ra zie, do pó ki nie po ja wi się wię cej
sym pa ty ków w jej sze re gach. 

Zor ga ni zo wa ne spo tka nie wszyst kich or ga ni -
za cji nie bę dzie je dy nym. Przed sta wi cie le NGO
z ca łej gmi ny Cho rze le zgo dzi li się, że ta ka ini -
cja ty wa po ma ga im sa mym. Choć by po to, by się
po znać. Cho rze le to bo wiem naj więk sza po -
wierzch nio wo gmi na Ma zow sza (nie li cząc mia -
sta sto łecz ne go War sza wy). Ta kie po my sły spra -
wia ją, że ak ty wi ści z róż nych jej za kąt ków mo gą
na wza jem się po znać, do wie dzieć się cze goś
o swo ich po my słach, a tak że naj zwy czaj niej so bie
po ma gać. 

MM

Ko lej na od sło na cho rzel skich „Kon -
cer tów z do brym sma kiem” jest już hi -
sto rią. w pierw szą so bo tę czerw ca
na za pro sze nie to wa rzy stwa przy ja -
ciół Cho rzel przy je cha li tu mu zy cy
z gru py mo Car ta, zna nej w ca łej pol -
sce z nie kon wen cjo nal ne go po dej ścia
do kla sycz ne go re per tu aru. przy je -
cha li, wy stą pi li i za chwy ci li licz ną pu -
bli kę, któ ra okla ski wa ła ich po pi sy.

Dłu go moż na opo wia dać o tym, co
przy go to wa li człon ko wie Gru py na wy -
stęp w Cho rze lach. Ob ra zo wo moż -
na to jed nak ująć jed nym stwier dze -
niem: „Ale Czad!”. Tak wła śnie bo wiem
na zy wał się pro gram ar ty stycz ny przy -
go to wa ny na cho rzel ski wy stęp. 

I fak tycz nie był to praw dzi wy mu -
zycz ny czad. Pra wie 90 mi nut po dró ży
po ca łym świe cie, od Chin przez kra je
eu ro pej skie, aż po Ame ry kę – tak
w skró cie wy glą dał wy stęp czte rech
dżen tel me nów ubra nych w nie na gan ne
fra ki i gra ją cych na bar dzo kla sycz nych
in stru men tach. Choć z tą kla sy ką by ło
róż nie. Mu zy kom zda rza ło się bo wiem
za grać i na ta ble cie, i na smart fo nie,
i na wet na zwy kłym na dmu chi wa nym
ba lo nie (!). 

Pa no wie: Fi lip Ja ślar, Mi chał Si kor -
ski, Pa weł Ko wa luk i Bo lek Błasz czyk
w cią gu pół to rej go dzi ny zdą ży li za skar -
bić so bie sym pa tię gru bo po nad 600
osób, któ re te go dnia przy by ły do Cho -
rzel, by na ży wo prze ko nać się, ja cy są
ar ty ści spod zna ku Gru py Mo Car -

ta. I ci, co zde cy do wa li się sko rzy stać
z oka zji, nie za wie dli się: pra wie 90-mi -
nu to wy wy stęp za chwy cał i ma łe dzie ci
bę dą ce na wi dow ni, i sza cow ne gro no
eme ry tów, któ rzy tak że po ja wi li się
na kon cer cie. 

W pew nym mo men cie do szło na -
wet do za baw ne go zda rze nia, gdy Fi lip
Ja ślar mu siał prze rwać swój wy stęp,
gdyż je go sło wa wprost za głu szył śmiech
mal ca sie dzą ce go w jed nym z pierw -
szych rzę dów. Ten po pis kil ku lat ka zo -
stał na gro dzo ny nie mniej szy mi okla ska -
mi niż ske cze ko mi ków i mu zy ków kla -
sycz nych w jed nym. 

Fi nał kon cer tu, pod czas któ re go ar -
ty ści za pro si li na sce nę jed ne go z wi -
dzów, spo wo do wał nie tyl ko sal wy śmie -
chu, lecz tak że owa cję na sto ją co. I wi -
dzo wie za pew ne do cze ka li by się jesz cze
kil ku bi sów, gdy by nie… po go da. Choć

aku rat 3 czerw ca w Cho rze lach nie pa -
da ło, wie czór wca le nie był czerw co wy.
Chwi lę po za cho dzie słoń ca zro bi ło się
chłod na wo, a gdy Gru pa koń czy ła swój
wy stęp, ter mo me try wska zy wa ły nie wie -
le po nad 10 stop ni Cel sju sza. Do brze,
że pre zen to wa ny pro gram wy star cza ją co
roz grzał pu blicz ność… 

Opi sy wa ne wy da rze nie by ło już
czwar tym z cy klu „Kon cer tów z do -
brym sma kiem”, wy my ślo nych kil ka lat
te mu przez człon ków To wa rzy stwa
Przy ja ciół Cho rzel. Lu dzie spod zna ku
TPCh co ro ku udo wad nia ją, że na wet
w ma łych miej sco wo ściach moż na przy -
go to wać kon cert o wy so kich wa lo rach
ar ty stycz nych, któ ry za ra zem bę dzie do -
stęp ny dla wszyst kich, nie tyl ko dla ko -
ne se rów. W prze szło ści na ich za pro sze -
nie do Cho rzel przy by li m.in. Grze gorz
Tur nau, Sta ni sław Soy ka czy ze spół Raz
Dwa Trzy. 

Po ka zo we ske cze Gru py Mo Car ta
z czerw co we go kon cer tu ide al nie wpi -
sa ły się w to za ło że nie. Ar ty ści do sko -
na le ba wi li wi dzów i sa mych sie bie, ale
nie prze kra cza li jed no cze śnie gra nic
do bre go sma ku. Do brze więc, że ta ka
kul tu ra mo że jesz cze „za błą dzić
pod strze chy”.

Człon ko wie To wa rzy stwa Przy ja ciół
Cho rzel już przy stę pu ją do ob my śla nia
ko lej ne go wy stę pu. Oczy wi ście – za rok
rów nież ma być z do brym sma kiem.
Tak by udo wod nić wszyst kim, że na wet
je śli ży je się w mie ście li czą cym nie wię -
cej niż 3 ty sią ce miesz kań ców – moż -
na re ali zo wać swo je pa sje i wy so ką kul -
tu rę mieć na wy cią gnię cie rę ki. 

MM

Wię�cej�wspól�no�ty�w Cho�rze�lach

– Pamiątkowe spotkanie organizacji, które wystąpiły o powołanie RDPP w Chorzelach

Wio�sen�ne�Mo�car�to�wa�nie�w cho�rze�lach

Grupa i TPCh: Członkowie Grupy MoCarta i Towarzystwa Przyjaciół
Chorzel – czyli towarzystwo wyborowe. 
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Marcin Nowak, wieloletni
reprezentant Polski w męskiej
drużynie siatkówki spełnia się teraz
w nowej roli. Środkowy polskiej
kadry został managerem programu
„Gmina, dzielnica, miasto”
w warszawskim klubie ONICO
Warszawa, którego celem jest
budowanie w stolicy mody
na siatkówkę. 
O historii programu i planach
na nowy sezon rozmawialiśmy
wiceprezesem klubu, marcinem
bańcerowskim oraz managerem,
marcinem nowakiem.

mar cin no wak, wie lo let ni re pre zen -
tant pol ski, a obec nie ma na ger pro -
gra mu „gmi na, dziel ni ca, mia sto”,
przez la ta uczest ni czył w siat kar skich
wy da rze niach na naj wyż szym po zio -

mie. w ja ki spo sób klub wy ko rzy sta
je go do świad cze nie w ce lu bu do wa -
nia mo dy na war szaw ską siat ków kę?

mar cin bań ce row ski: Mar cin
No wak to przede wszyst kim by ły re -
pre zen tant Pol ski, czło wiek, któ ry
wie le lat po świę cił siat ków ce. Cie szy -
my się, że zde cy do wał się do łą czyć
na sze go klu bu. Ma bar dzo po zy tyw -
ny od biór wśród lo kal nych władz,
a dzię ki ogrom ne mu do świad cze niu
jest też wzo rem dla mło dzie ży. Mar -
cin jest nie tyl ko am ba sa do rem pro -
gra mu, lecz tak że bie rze w nim ak -
tyw ny udział. Szyb ko do cie ra
do mło dzie ży, dzię ki cze mu mo że
kie ro wać mło de ta len ty do war szaw -
skie go sys te mu szko le nia, czy li
MOS -u Wo la, Me tra War sza wa czy
MDK War sza wa. Je ste śmy prze ko na -
ni, że dzię ki pro gra mo wi „Gmi na,
dziel ni ca, mia sto” przy czy ni my się
do roz wo ju pol skiej siat ków ki.

Kie dy po wstał pro gram „gmi na, dziel -
ni ca, mia sto”?

mar cin no wak: � Pro gram „Gmi na,
dziel ni ca, mia sto” jest pro gra mem, któ -
ry od kil ku lat jest re ali zo wa ny przez
klub z Ra do mia. My na ba zie ich do -
świad cze nia zbu do wa li śmy rok te mu
nasz wła sny pro gram. Dys try bu uje my
go do klu bów z róż nych miast i na ma -
wia my, aby wzię ły w nim udział. Pro -
gram jest od po wied ni dla wszyst kich
dys cy plin spor tu.

Ja ki był cel stwo rze nia te go pro gra -
mu?

m. n.: Ce lem te go pro gra mu jest
stwo rze nie w re gio nie sie ci kon tak tów
po mię dzy gmi na mi, part ne ra mi, lo kal -
nym biz ne sem a klu bem siat kar skim.
Ko lej nym ce lem jest bu do wa nie w świa -
do mo ści miesz kań ców wie dzy o klu bie
i je go atu tach. W tym ro ku roz sze rzy li -
śmy pro gram o sys tem kur sów, któ ry

ma sta no wić pierw szy etap bu do wa nia
siat kar skiej pi ra mi dy szko le nio wej w re -
gio nie.

Dla cze go wspar cie ze stro ny gmin
i miast jest tak waż ne w kon tek ście
bu do wa nia siat kar skiej mar ki?

m. n.: Za an ga żo wa nie ze stro ny lo -
kal nej spo łecz no ści jest bar dzo istot ne
w bu do wa niu każ de go klu bu spor to we -
go. Chce my two rzyć wy da rze nia na naj -
wyż szym, or ga ni za cyj nym po zio mie.
Mar ka klu bu ma być więc ele men tem
spa ja ją cym re gion na po zio mie spo łecz -
nym, even to wym, szko le nio wym, a tak -
że biz ne so wym. 

Jak pro gram re ali zo wa ny był w po -
przed nim se zo nie?

m. b.: W po przed nim se zo nie
w pro gra mie uczest ni czy ło sie dem
gmin. Pierw szym, naj waż niej szym ele -
men tem by ło przy zna nie gmi nie ty tu -

łu part ne ra wy da rze nia � w jed nym
me czu wy jaz do wym i jed nym roz gry -
wa nym w ha li Tor war. W ra mach te go
pro jek tu li be ro ONI CO War sza wa
roz gry wał mecz w spe cjal nej ko szul ce
z lo go gmi ny, w dzie cię cej eskor cie
wy stą pi ły dzie ci uczęsz cza ją ce
do szkół w da nej gmi nie, a na try bu -
nach za sia dły set ki miesz kań ców z te -
go ob sza ru. To jed no z waż niej szych
wy da rzeń z ży cia gmi ny.

m. n.: W ra mach pro gra mu
„Gmi na, dziel ni ca, mia sto” od by wa li -
śmy tak że spo tka nia z lo kal ną mło -
dzie żą. Dru ży na ONI CO War sza wa
wzię ła udział w otwar ciu ha li spor to -
wej w Ce le sty no wie, na to miast na Be -
mo wie prze pro wa dzi li śmy se rię tre nin -
gów siat kar skich dla dzie ci. Pod ję te
przez nas ak tyw no ści po ka zu ją, że
pro gram ma wie le płasz czyzn, jed nak
je go głów nym za ło że niem jest in te gra -
cja lu dzi wo kół na sze go klu bu. 

Ja kie ce le sta wia cie so bie na naj bliż -
szy se zon?

m. n.: W tym se zo nie ce lem jest
zwięk sze nie ilo ści gmin uczest ni czą cych
w pro gra mie. Do ce lo wo chcie li by śmy,
aby by ły to mi ni mum trzy dzie ści dwie
gmi ny. Efek tem te go pro jek tu ma być za -
an ga żo wa nie mło dzie ży. Wy ła pu jąc te
dia men ty wy ko rzy stu je my po ten cjał dzie -
ci, któ re być mo że tra fią w przy szło ści
do pro fe sjo nal nych dru żyn siat kar skich.
Mam na dzie ję, że za kil ka lat za gra ją w se -
nior skim ze spo le ONI CO War sza wa.

naj po pu lar niej szą dru ży ną w sto li cy
jest bez a pe la cyj nie Le gia war sza wa.
Jak chce cie jej do rów nać?

m. b.: To przy wi lej, że ma my tak sil -
ne go part ne ra or ga ni za cyj ne go, wie le
wzor ców czer pie my z Le gii War sza wa.
Uwa żam też, że Le gia mo że, a na wet
po win na ko rzy stać z te go pro gra mu.
Wszy scy po win ni śmy in te gro wać wo kół
war szaw skie go spor tu ki bi ców z ca łe go
re gio nu. Pod glą da my więc to, co naj lep -
sze w Le gii, ale swo je prze my śle nia prze -
ka zu je my rów nież im, po nie waż uwa ża -
my, że je ste śmy part ne ra mi, a nie prze -
ciw ni ka mi.

fot.�jakuB ĆMiL

w dniach 8-12 czerw ca w ning bo od by ła
się  ko lej na edy cja tar gów dóbr kon sump cyj -
nych Chi na -Ce eC in ve st ment and tra de expo,
któ re są naj więk szą im pre zą tar go wą de dy ko -
wa ną współ pra cy Chin z kra ja mi eu ro py Środ -
ko wo -wschod niej w ra mach tzw. pro gra mu
„16+1”. ini cja ty wa ta jest przed się wzię ciem
na sta wio nym na wzrost współ pra cy go spo -
dar czej mię dzy pań stwem Środ ka a kra ja mi
na sze go re gio nu.

Na tar gach wy sta wia ją  się  pro du cen ci
z branż:  tek sty liów, wy po sa że nia do mu, elek tro ni -
ki, me bli, ar ty ku łów de ko ra cyj nych, upo min ków
oraz spo żyw czej. Wie le firm sta ra się  wy ko rzy -
stać do brą ko niunk tu rę w sto sun kach pol sko -chiń -
skich do wej ścia na ten bar dzo dy na micz nie roz wi -
ja ją cy się ry nek. 

Co rocz nie w tar gach uczest ni czy de le ga cja
przed się bior ców z Pol ski. W te go rocz nej edy cji sze -
ro kiej pro mo cji do cze ka ły się m. in. pol skie jabł ka.
Na si sa dow ni cy sta ra ją  się wy ko rzy stać znie sie nie
em bar ga na eks port do Chin, któ re fak tycz nie mia -
ło miej sce w li sto pa dzie 2016 ro ku. 

Wo bec ogra ni czeń w eks por cie do Ro sji, sa -
dow ni cy z Pol ski sta ra ją się zna leźć al ter na tyw ne

kie run ki sprze da ży. Chi ny, mi mo te go iż sa me -
mu są naj więk szym pro du cen tem ja błek na świe -
cie spo ro im por tu ją. W ostat nich la tach wśród
pro duk tów kon sump cyj nych, obok dóbr luk su -
so wych to wła śnie spo żyw ka roz wi ja się bar dzo
dy na micz nie. Wy ni ka to z jed nej stro ny z bar dzo
szyb kie go wzro stu li czeb no ści chiń skiej kla sy
śred niej (dziś sza cu je się, że jest to już ok. 400
mln osób) a z dru giej stro ny z wciąż  du żych
obaw chiń skich kon su men tów o ja kość  ro dzi -
mych pro duk tów. Echem cią gle od bi ja się afe ra
z 2008 r. kie dy to po nad 300 ty się cy dzie ci za -
tru ło się ska żo nym mle kiem. 

Te tren dy po win ny za in te re so wać fir my z na -
sze go re gio nu po ten cja łem chiń skie go ryn ku.
Na pół kach su per mar ke tów w Chi nach co raz wię -
cej jest już mle ka UHT, pi wa, sło dy czy czy też róż -
nych prze ką sek z Pol ski. Eks port do Chin jest pro -
ce sem dłu go fa lo wym, cią gną cym za so bą znacz ne
za an ga żo wa nie ka pi ta ło we i cza so we ale wi dząc za -
in te re so wa nie, ja kim cie szy ły się  na sze jabł ka
w Ning bo, bar dzo moż li we, że otwie ra się dla na -
szych sa dow ni ków wiel ka szan sa. 

Kon takt dla za in te re so wa nych eks por tem
do Chin: www.vmi xltd.com.

Samorządy�stawiają�na�siatkówkę

jabł�ka�z pol�ski�w chi�nach



zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi  wy bo ry sa mo -
rzą do we 2018  po win ny się
od być 11 li sto pa da 2018r.
nie ma moż li wo ści wy bo ru
in ne go ter mi nu bez no we li -
za cji Ko dek su wy bor cze go.
w któ rym ar ty kuł 371 ja sno
okre śla ter min wy bo rów:
„Da tę wy bo rów wy zna cza
się na ostat ni dzień wol ny
od pra cy po prze dza ją cy upływ ka -
den cji rad.”

Po przed nie wy bo ry sa mo rzą do we
od by ły się 16 li sto pa da 2014 ro ku.
Ostat ni dzień wol ny od pra cy
przed upły wem ka den cji przy pa da wła -
śnie 11.11.2018 ro ku.

„Pro blem” w tym, że 11 li sto pa da
to Na ro do we Świę to Nie pod le gło ści,
a co wię cej, w przy szłym ro ku bę dzie my
ob cho dzi li okrą głą (100 le cie od zy ska -
nia nie pod le gło ści). Praw nie nie ma
prze ciw wska zań by śmy wy bie ra li swo ich
rad nych, wój tów, bur mi strzów, czy pre -

zy den tów miast. Jed nak wie lu sa mo rzą -
dow ców i po li ty ków jest zda nia, że te go
dnia po win ni śmy sku pić się przede
wszyst kim na świę to wa niu tak waż nej
da ty. Wspól nie, nie za leż nie od sym pa tii
po li tycz nych cie szyć się, a nie wi kłać się
w po li tycz ne spo ry i dzie lić.

Głos w spra wie za bra ła rów nież kil -
ka ty go dni te mu Pań stwo wa Ko mi sja
Wy bor cza, któ ra uwa ża że „Ma jąc
na uwa dze cha rak ter i wa gę Świę ta oraz
ewen tu al ne za rzu ty do ty czą ce na ru szeń
ci szy wy bor czej, Pań stwo wa Ko mi sja
Wy bor cza wy ra ża opi nię, że wy bo ry sa -

mo rzą do we w 2018 r. nie po win ny być
prze pro wa dza ne w tym sa mym dniu,
w któ rym od by wać się bę dą ob cho dy
Świę ta Nie pod le gło ści”.

Wśród po li ty ków po ja wia ją się
gło sy o przy śpie sze niu przy szło rocz -
nych wy bo rów i prze pro wa dze niu ich
wcze śniej na je sie ni 2018 ro ku. Ozna -

cza ło by to jed nak skró ce nie ka den -
cji. Co z pew no ścią wie lu ak tu al nie
urzę du ją cym wój tom, bur mi strzom,
czy pre zy den tom nie by ło by na rę kę.
Nie od dziś wia do mo, że za wsze
w ostat nich ty go dniach przed upły -
wem ka den cji koń czo nych i otwie ra -
nych jest wie le in we sty cji, któ re są

mo to rem na pę do wym kam pa nii lo -
kal nych władz. Te raz wie le z nich
mo że nie udać się skoń czyć na czas,
a uro czy ste go ich otwar cia mo że do -
ko nać już no wy wło darz. 
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