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Sławomir 
Ambroziak:

Paweł 
Połanecki: 

– Czasem mi takie myśli
przychodzą do głowy, że…
wszystko jest odwrócone. Nie
wiem, czy najpierw lokalny
kandydat powinien ogłaszać
propozycję, co będzie chciał
robić dla wyborców. 

Gazeta Samorządność
Do wykorzystania na Mazowszu – pomysły z Polski

Trochę więcej
samorządności

Są samorządowym przebojem
ostatnich lat. W miastach. Na wsiach
są znane już od dawna, choć pod nie
tak chwytliwa nazwą. Mowa o budżetach
obywatelskich, zwanych też
partycypacyjnymi. Idea jest prosta i nie
nowa: mieszkańcy zgłaszają propozycje
najpotrzebniejszych – ich zdaniem
– inwestycji i w głosowaniu decydują, 
które będą realizowane z pieniędzy 
wydzielonych w budżecie miejskim.   Więcej – str. 2–3

Poznaj swoich kandydatów 
w wyborach samorządowych 2014

Więcej – str. 5

Więcej – str. 9

Sąsiedzi
szukają
człowieka,
który da
nadzieję

Co mogą 
niezależni
radni?
Par tie po li tycz ne „go spo da -
ru ją ce” na Ma zow szu za ła -
twia ją przede wszyst kim swo -
je spra wy. Ich głów nym ce -
lem jest za pew nie nie sta no -
wisk pra cy dla człon ków, po -
plecz ni ków i ich ro dzin. In te -
res pu blicz ny ja kim jest tro -
ska o los lu dzi scho dzi
na dru gi plan. 
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Przy ję ło się, tak że w li te ra tu rze
przed mio tu, że pierw szy bu dżet
oby wa tel ski (par ty cy pa cyj ny) po -

wstał w 1989 r. w Por to Ale gre, mie ście
uro dzin słyn ne go pił ka rza Ro nal din ho,
a ini cja ty wa ich po wsta nia jest łą czo -
na z prze mia na mi de mo kra tycz ny mi
w Bra zy lii. Wkrót ce po tem, w ta ki sam
lub po dob ny spo sób, za czę to pla no wać
część wy dat ków ko mu nal nych W kil ku,
mia stach kra jów Ame ry ki Po łu dnio wej.
Tak że w Eu ro pie – w Wiel kiej Bry ta nii,
Fran cji, Hisz pa nii za in te re so wa no się tą
for mą udzia łu oby wa te li w współ de cy do -
wa niu w spra wach lo kal nych. Bli sko 10
lat póź niej po mysł przy wę dro wał do Pol -
ski. I chwy cił.

Ma ło czy du żo
W na szym kra ju pierw szy był So pot

w 2011 z 5 mln zł. Po tem El bląg – 2 mln,
Zie lo na Gó ra – 3 mln i Po znań z 10 mln
zł. Ru szy ła la wi na. Wła dze wie lu du żych,
śred nich i cał kiem ma łych miast de cy do -
wa ły się na eks pe ry men to wa nie z tą for -
mą pla no wa nia, przy naj mniej czę ści, in -
we sty cji naj po trzeb niej szych miesz kań -
com.

Fun da cja im Ste fa na Ba to re go
opu bli ko wa ła w 2014 r. ra port Da riu -
sza Kra szew skie go i Ka ro la Moj kow -
skie go nt. roz wo ju bu dże tów oby wa -
tel skich w na szym kra ju. W 2013 r.
– stwier dza ją au to rzy – naj więk szą
kwo tę, 20 mi lio nów zł., wy od ręb nio no
w Ło dzi, w Bia łym sto ku – 10 mln., ty -

le sa mo w Po zna niu, w To ru niu -6,4
mln, a w Zie lo nej Gó rze -6 mln zł.
Łącz nie, 62 mia sta, wy asy gno wa ły po -
nad 150 mln zł. Wiel kość bu dże tów
oby wa tel skich nie prze kra cza ła 1%,
war to ści wy ko na nia bu dże tu za rok
po przed ni (2012), a w po nad 30 mia -
stach by ła mniej sza niż 0,5%.

Naj więk szy udział bu dże tu oby wa -
tel skie go w sto sun ku do bu dże tu ogó -
łem wy ko na ne go rok wcze śniej był
w gmi nie Kę ty -3,96% (w Kra śni ku -
-2,51%, Świd ni cy -2,25%, So po cie -1,35%,
Wie ru szo wie -1,31%) Z ze sta wie nia
z wy dat ka mi ma jąt ko wy mi, zwy kle
z nich fi nan su je się lo kal ne in we sty cje
– do da ją Kra szew ski i Moj kow ski
– wy ni ka, że re la tyw nie naj więk sze bu -
dże ty oby wa tel skie by ły w Kra śni ku
(48,98%), Kę tach (25,96%), Kro śnie
Od rzań skim (18,24%), Świd ni cy
(14,8%) i Wie ru szo wie (13,37%).

W tym sa mym cza sie re la cje bu dże -
tów oby wa tel skich do wy dat ków ma jąt -
ko wych w mia stach wo je wódz kich wy no -
si ły: w Ło dzi -3,74%, Opo lu -2,74%, Bia -
łym sto ku -2,51% Rze szo wie -2,26% i Byd -
gosz czy -1,75%. Sta no wi ły też nie znacz ną,
pro cen to wą część ich bu dże tów ogó łem;
w Zie lo nej Gó rze -1,17%, w Bia łym sto ku -
-0,66%, Ło dzi -0,6%, To ru niu -0,57% i Rze -
szo wie -0,54%. Wskaź nik ten naj niż szą,
śla do wą war tość miał we Wro cła wiu – za -
le d wie 0,08 %, co – jak pi szą au to rzy ra -
por tu – „na su wa py ta nie czy w ogó le
moż na tam mó wić o bu dże cie oby wa tel -
skim”.

Za i prze ciw
Krzysz tof Czar nec ki z Uni wer sy tet

Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, któ ry
na przy kła dzie To ru nia w la tach
2013–2014 ana li zo wał udział miesz kań -
ców w usta la niu wy dat ków bu dże tu gmi -
ny w ra mach tzw. bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go, wśród za let bu dże tów oby wa tel -
skich wy mie nia: ak ty wi za cje lo kal nych
spo łecz no ści i wzrost po czu cia od po wie -
dzial no ści miesz kań ców za spra wy dziel -
ni cy, osie dla czy mia sta, two rze nie spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go, de mo kra ty za -
cję pro ce su de cy zyj ne go, na wią za nie
współ pra cy i dia lo gu po mię dzy miesz -
kań ca mi, or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
i urzęd ni ka mi.

Czar nec ki zwra ca uwa gę, że o po wo -
dze niu ini cja ty wy bu dże tu oby wa tel skie -
go prze są dza: „ko niecz ność pro wa dze nia
wśród człon ków wspól no ty sa mo rzą do -
wej sze ro kiej de ba ty pu blicz nej do ty czą -
cej po dzia łu ogra ni czo nych za so bów fi -
nan so wych (przy za an ga żo wa niu or ga -
nów ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej po wta -
rzal ność pro ce su w ko lej nych la tach bu -
dże to wych”.

Wa dą są na to miast: brak głęb sze go
za in te re so wa nia miesz kań ców me cha ni -
zma mi rzą dzą cych fi nan sa mi lo kal ny mi
i po zy ski wa niem do cho dów, nie moż -
ność fi nan so wa nia in we sty cji wie lo let -
nich, a tak że spa dek za in te re so wa nia in -
we sty cja mi w mie ście ze stro ny miesz -
kań ców, któ rych pro po zy cje zo sta ły zre -
ali zo wa ne.

Wię cej     
Po my sły 
z Pol ski

dla Ma zow sza

Są samorządowym
przebojem

ostatnich lat.
W miastach.

Na wsiach są znane
już od dawna, choć

pod nie tak
chwytliwa nazwą.

Mowa o budżetach
obywatelskich,

zwanych też
partycypacyjnymi.

Idea jest prosta i nie
nowa: mieszkańcy

zgłaszają
propozycje

najpotrzebniejszych
– ich zdaniem

– inwestycji
i w głosowaniu

decydują, które
będą realizowane

z pieniędzy
wydzielonych

w budżecie
miejskim.

Na po cząt ku trans for ma cji pi sa łem dla „Ob ser wa to ra Co dzien -
ne go” dla cze go świat de mo kra tycz ny świę tu je za koń cze nie II woj ny
świa to wej ósme go, a nie 9 ma ja. Dziś Po la ków nie trze ba prze ko ny -
wać o wyż szo ści 11 Li sto pa da nad 22 lip ca. Szu ka my jed nak wciąż
sen su świę ta, któ re go nie wzmoc ni pięk na po go da jak u Fran cu -
zów 14 lip ca. Wy zna cza go ra czej pew na wspól no ta, sko ro na od zy -
ska nie nie pod le gło ści pra co wa li: Pił sud ski ze swo imi Le gio na mi,
Dmow ski i Pa de rew ski z mi ster ną dy plo ma cją, Da szyń ski i Mo ra -
czew ski z rów no ścią i 8-go dzin nym dniem pra cy. Po la cy wresz cie
bez kr wa wo roz bra ja li za bor ców, za miast gi nąć od ich bro ni. Dla te go
nie za leż nie od licz by po cho dów na uli cach ten dzień ma szan sę po łą -
czyć nas wo kół do brej pa mię ci. ŁP

Drodzy
czytelnicy!

Już 16 li sto pa da wy bo ry sa mo rzą do we. Wy bie rze my na no wą, czte ro let nią
ka den cję, swo ich przed sta wi cie li w lo kal nych sa mo rzą dach. Do ko na my wy bo -
ru na szych rad nych gmin nych, po wia to wych, wój tów/bur mi strzów/pre zy den -
tów. Pa mię taj my też o rad nych Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, bo to
oni ma ją zna czą cy wpływ na wie le istot nych spraw do ty czą cych na szych lo kal -
nych spo łecz no ści.

Za chę cam do od da nia gło su na bez par tyj ne ko mi te ty. Na lo kal nych dzia -
ła czy zwią za nych z da nym miej scem od lat, któ rzy do brze zna ją swo je śro do -
wi sko, je go pro ble my. Z ca łą pew no ścią po le cam kan dy da tów Ma zo wiec kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej, któ rzy są spraw dzo ny mi i do świad czo ny mi sa mo -
rzą dow ca mi, a z ro ku na rok zy sku ją co raz więk sze uzna nie miesz kań ców.

Sam kan dy du ję do Ra dy Dziel ni cy Pra ga Po łu dnie
w War sza wie z Ko mi te tu Wy bor cze go War szaw ska Wspól -
no ta Sa mo rzą do wa. Bę dzie mi nie zmier nie mi ło je śli ze -
chcą Pań stwo po wia do mić swo ich zna jo mych z War sza wy
o mo im star cie w wy bo rach. 

Za pra szam do re gu lar ne go od wie dza nia por ta lu 
mws. org. pl! 

PA WEŁ DĄ BROW SKI 
Re dak tor na czel ny

p.da brow ski@ga ze ta sa mo rzad nosc.pl 
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Spo ry i róż ni ce ocen nie zmie nia ją
fak tu, że bu dże ty oby wa tel skie sta ją się
rze czy wi sto ścią. De cy du je się na ich
stwo rze nie wła dze co raz więk szej licz by
miast. Nie któ re „idą za mo dą” i asy gnu -
ją do dys po zy cji oby wa te li kwo ty sym bo -
licz ne, by nie po wie dzieć śmiesz ne -np.
wspo mnia ny Wro cław. In ne sta wia ją
na bu dże ty oby wa tel skie ja ko głów ną
i trwa łą, w nie od le głej przy szło ści, for mę
pla no wa nia wy dat ków, głów nie in we sty -
cyj nych z bu dże tów miej skich (Ko nin).

Cu dze chwa li cie...
Jak to zwy kle u nas by wa, więk szą si -

łę prze bi cia ma ją wzor ce za gra nicz ne niż
wła sne, zna ne i prak ty ko wa ne od wie lu
lat. Bu dże ty na in we sty cje wska za ne
przez miesz kań ców ja ko naj le piej słu żą -
ce po pra wie wa run ków ich ży cia nie są
w Pol sce no vum. De mo kra ty zu je się for -
mu ła usta la nia na co ma ją być prze zna -
cza ne pie nią dze; miesz kań cy uzy sku ją
co raz więk szy i bez po śred ni wpływ na co
zo sta ną wy da ne. Przy kła dem są np. fun -
du sze so łec kie, któ rych funk cjo no wa nie
w roz wi nię tej for mie ure gu lo wa ła usta wa
z 2014 r. Fi nan su je się z nich po pra wę
wa run ków ży cia miesz kań ców; ale w ra -
mach za dań wła snych gmin i zgod nie
z stra te gia mi ich roz wo ju.

Ra dy gmi ny – na wnio sek soł ty sów
i miesz kań ców so łectw - de cy du ją o wy od -
ręb nie niu fun du szy so łec kich. Bu dżet pań -
stwa mo że, do 30 % uzu peł nić środ ki fun du -
szu so łec kie go prze zna czo ne na kon kret ne

za da nie. Naj wię cej otrzy mu ją gmi nu o naj -
niż szych do cho dach, naj bo gat sze - naj mniej. 

W ubie głym ro ku 1241 gmi nach
(57%) spo śród 2175 gmin z so łec twa mi ja -
ko jed nost ka mi po moc ni czy mi -in for ma -
cje pu bli ku je por tal fun du sze so lec kie. pl -
-rad ni zde cy do wa li o wy od ręb nie niu fun -
du szy so łec kich w bu dże tach na rok na -
stęp ny. W 934 gmi nach (43 %) ich nie wy -
od ręb nio no al bo zi gno ro wa no usta wo wy
obo wią zek. Z tej moż li wo ści sko rzy sta ło
też 6 spo śród 49 so łectw w gmi nach miej -
skich – w Mia stecz ku Ślą skim, Orze -
szach, Ja strzę biu Zdro ju, Kra snym sta -
wie, Czar nej Wo dzie i Za wier ciu.

Wez bra na fa la?
W pra sie lo kal nej, na miej skich lub

spe cjal nie utwo rzo nych stro nach in ter ne -
to wych jest mnó stwo in for ma cji o pla no -
wa niu bu dże tów oby wa tel skich na la -
ta 2015/16. Moż na od nieść wra że nie, jak
np. w War sza wie, że wła dze sa mo rzą do we,
przy naj mniej nie któ re, te bar dziej prze wi -
du ją ce, wy ko rzy sta ły pro ces ich two rze nia
ja ko wstęp do kam pa nii przed wy bo ra mi
lo kal nym w li sto pa dzie 2014. By ło to tym
ła twiej sze, że wy ma ga ją one ak tyw no ści
miesz kań ców i licz nych kon tak tów na li nii
oby wa te le -wła dza.

Mniej sza o mniej czy bar dziej ukry -
te in ten cje. Waż ne jest, że w dru giej po ło -
wie ro ku przez Pol skę prze to czy ła się
wiel ka fa la dys ku sji o po trze bach i pro -
ble mach spo łecz no ści lo kal nych. Sa mo
w so bie jest to cen ne.

Prym, jak przy sta ło na sto -
li cę, wie dzie War sza wa, gdzie
pierw szy bu dżet oby wa tel ski
usta lo no w po ło wie 2014 r. Roz -
dy spo no wa no po nad 26 mi lio -
nów zł na 336 pro jek tów, wy -
bra nych przez pra wie 167 tys.
miesz kań ców. Mi mo po nad 2
mi lio no wej po pu la cji li czeb no -
ści sto łecz nej jest spo ra fre -
kwen cja, zwa żyw szy, że po raz
pierw szy two rzo no sto łecz ny
bu dżet par ty cy pa cyj ny. Roz po -
czę to już pla no wa nie wy dat -
ków na rok 2016. War sza wia nie
zde cy du ją o prze zna cze niu po -
nad 50 mi lio nów zło tych.

Ale już po za War sza wą,
na Ma zow szu bu dżet par ty cy pa -
cyj ny wpro wa dził tyl ko kil ka
miast, m. in.: Płock, Ra dom, Mar -
ki czy So cha czew. Ale są też ta -
kie, któ re te go nie za mie rza ją
w ogó le ro bić – na przy kład Mła -
wa. Dla cze go? Ba! Ta kie bu dże ty
nie po wsta ją ła two. Trze ba się
tro chę na uże rać z oby wa te la mi…

„Bli sko 175 tys. gło su ją cych, 65 wy -
bra nych pro jek tów, 2 wo oner fy, in we sty -
cje w sport, zdro wie, edu ka cję, par ki, pla -
ce za baw, pa sy ro we ro we, ro dzin ne pik ni -
ki i Bank Cza su. Pa mię ta li śmy też o naj -
bar dziej po trze bu ją cych, cho rych dzie -
ciach i se nio rach -na pi sa ła na Fa ce bo oku
Han na Zda now ska, pre zy dent Ło dzi
po ogło sze niu li sty wy bra nych przez ło -
dzian in we sty cji fi nan so wa nych z bu dże -
tu oby wa tel skie go 2014, w wy so ko ści 40
mln zł. Zo stał on po dwo jo ny w sto sun ku
do ro ku 2013 r. Łódź ma dru gi, co
do wiel ko ści, bu dżet oby wa tel ski w kra ju. 

W Po zna niu je go wy so kość jest sta ła
i wy no si 10 mln zł rocz nie. Ta ką są kwo -
tę na rok 2015 wy zna czy ły wła dze Ka to -
wic, a tak że Gdań ska, gdzie w gło so wa -
niu wzię ło udział pra wie 38 tys. miesz -
kań ców, w więk szo ści ko biet (po nad 10 %
upraw nio nych do gło so wa nia). Po -
nad 28,5 mln zł wy no si, za twier dzo ny,
Rze szow ski Bu dżet Oby wa tel ski. Jest on
jed nym z nie wie lu, w któ rym uwzględ -
nio no dzia ła nia o cha rak te rze pro spo -
łecz nym, kul tu ral nym, oświa to wym lub
spor to wym. Trwa pod li cza nie wy ni ków
gło so wa nia na pię cio mi lio no wy Szcze -
ciń ski Bu dżet Oby wa tel ski 2015.

Sło wa, sło wa, sło wa...
Nie daw no w Ło dzi na ogól no pol -

skiej kon fe ren cji nt. bu dże tów oby wa tel -
skich, nad ich przy szło ścią i zgro ma dzo -
nych do świad cze niach de ba to wa li m. in
przed sta wi cie le Ło dzi, Po zna nia, Kra ko -

wa, Bia łe go sto ku, War sza wy. Spo tka nie
za szczy cił swo ja obec no ścią sta nie Bro ni -
sław Ko mo row ski, pre zy dent RP.

Bu dże ty oby wa tel skie okre ślił ja ko
„wię cej niż sa mo rzą do wy ga dżet, etap
roz wo ju pol skiej sa mo rząd no ści. Ro śnie
ocze ki wa nie – po wie dział pre zy dent
– ocze ki wa nie na tu ral ne i zdro we, zwięk -
sza nia par ty cy pa cji w de cy do wa niu. Sys -
tem – do dał – zmie rza w kie run ku
współ udzia łu i współ od po wie dzial no ści
za wspól ne wy da wa nie pie nię dzy, za to
co dzie je się we wspól no cie lo kal nej”. B.
Ko mo row ski za ape lo wał do wło da rzy
miast by nie ba li się od da wać od po wie -
dzial no ści w rę ce miesz kań ców.

Pre zy den to wi trud no od mó wić do -
brych in ten cji. Rze czy wi stość jed nak
skrze czy. Pó ki co, bu dże ty oby wa tel skie
nie ist nie ją w świe tle prze pi sów sa mo rzą -
do we go pra wa bu dże to we go i ustro ju sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, ich po wsta wa -
nie za le ży od do brej wo li sa mo rzą dów.
Cią gle jesz cze bu dże ty oby wa tel skie
– pod kre śla K. Czar nec ki – „sa mo dziel -
nym pla nem fi nan so wym dla środ ków
wy od ręb nio nych z za so bów gmi ny i nie -
za leż nych od jej bu dże tu. Na uko wiec
zwra ca uwa gę, że są one je dy nie pla na mi
„po dzia łu kwo ty wy dzie lo nej w bu dże cie
gmi ny, co do prze zna cze nia któ rej mo gą
wy po wie dzieć się miesz kań cy”.

Czy bu dże ty oby wa tel skie bę dą prze -
mi ja ją cą mo dą? Szko da by by ło. Mam na -
dzie ję, że Ma zow sze na to nie przy sta nie…

Krzysz tof War szew ski

 sa mo rząd no ści
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Płock
Ciechanów

Szan są na zmia nę są ko mi te ty bez par tyj ne. Jak śpie wam w re fre nie, „Już czas naj -
wyż szy na pieśń no wą – na szą Wspól no tę Sa mo rzą do wa! Te go nam wła śnie by ło brak

– Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa – Ooo! Ta aak!”
To wła śnie MWS, to lek na stres, to szan sa na to by dać szczę ściu dojść do gło su.

Gwa ran tu ją to do świad cze ni kan dy da ci ta cy jak zna ny mi 
Sławomir Ambroziak.

To wła śnie ta kich lu dzi gru pu je MWS. Lu dzi któ rych opi sa łem w słowch: „Mło do -
ścią sil ni ro zum ni sza łem wi dzą Ma zow sze wi dzą wspa nia łe. Ma zow sze na mia rę na szych

ma rzeń – by każ dy czuł się tu go spo da rzem”.
AN DRZEJ RO SIE WICZ

Nasi kandydaci do Sejmiku Mazowieckiego
Lat 57 uro dzo na i miesz -
ka ją ca w Cie cha no -
wie.Mę żat ka,  mat ka
dwóch có rek i szczę śli wa
bab cia. Pra cow nik sa mo -
rzą do wy zwią za ny z opie -
ką spo łecz ną. Prze wod ni -
cza ca NSZZ"So li dar ność"
w Za kła dzie Pra cy, Spo -
łecz nie dzia ła ją ca ja ko
Prze wod ni czą ca jed ne go
z Osie dli w Cie cha no wie.
Czło nek Cie cha now skiej
Wspól no ty Sa mo rzą do -
wej.

Lat 19. Naj młod szy  kan -
dy da t w dru ży nie  sej mi -
ko wej Ma zo wiec kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do -
wej. Stu dent SGGW. 
Uważa, że młodym nie za -
le ży im na po par ciu par -
tyj nych ko mi te tów, któ re
tyl ko po zor nie trosz czą się
o śro do wi sko.  
Ja ko rad ny sej mi ku za dba
o ich po trze by.  Chce, aby
w każ dej ma zo wiec kiej
wsi po wsta ła  si łow nia  na
wol nym po wie trzu.   

Lat 63. In ży nier eko no mi -
sta. Od 2001 ro ku pro wa -
dzi dzia łal ność po li tycz ną i
sa mo rzą do wą .
W la tach 2002- 2006 peł nił
funk cję  Wi ce prze wod ni -
czą ce go Sej mi ku Ma zo -
wiec kie go, wy bra ny z
okrę gu 4. – Ma zow sze Pół -
noc ne star tu jąc z ra mie nia
Li gi Pol skich Ro dzin. Za ło -
ży cie l Ko ali cji Pol ska Wol na
od GMO. Od wie lu lat po -
dej mu je ini cja ty wy spo -
łecz ne  oraz  le gi sla cyj ne
na fo rum sej mu i se na tu
wspie ra ją ce pol skich rol ni -
ków i  pro duk cję zdro wej
pol skiej żyw no ści. 

Lat 53. Przedsiębiorca
z branży budowlanej,
handlowej i usługowej.
Kupił zniszczony
zabytkowy pałac
w Słubicach, który
przywraca do dawnej
świetności. Organizował
pomoc dla ofiar powodzi
i uniwersytet ludowy,
pikniki edukacyjne
i debaty publiczne.
W latach 1979-89
pracował w Zakładach
Mechanicznych Ursus.

Lat 30. Miesz ka niec Ma zow -
sza od 2010 r. Go sty ni na od
2012 r. Ab sol went Wy dzia łu
Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -
wer sy te tu Szcze ciń skie go w
Szcze ci nie (2008 r.). Ukoń -
czył z wy ni kiem "do bry plus"
apli ka cję re fe ren dar ską przy
Są dzie Okrę go wym w Szcze -
ci nie (2009 r.). Pra cow nik -
-spe cja li sta kor pu su Służ by
Cy wil nej w Mi ni ster stwie
Go spo dar ki oraz Urzę dzie
Re gu la cji Ener ge ty ki w War -
sza wie. Obec nie apli kant III
ro ku apli ka cji ad wo kac kiej
przy Okrę go wej Ra dzie
Ad wo kac kiej w War sza wie.
Pry wat nie oj ciec dwójki
dzie ci.

23 la ta. Je st miesz kan ką
Prza sny sza, stu dent ką stu -
diów ma gi ster skich w In sty -
tu cie So cjo lo gii Uni wer sy te -
tu War szaw skie go. Stu dia li -
cen cjac kie ukoń czy ła w tym -
że In sty tu cie re ali zu jąc mo -
duł „Po li ty ka i de mo kra cja”.
Od 2012 ro ku człon kini za -
rzą du Sto wa rzy sze nia „Mło -
dzi w Re gio nie”, ak ty wi zu ją -
ce go lo kal ną spo łecz ność
(głów nie mło dzież) z po wia -
tu prza sny skie go i oko lic. 
Chcia ła by zwró cić szcze gól -
ną uwa gę na pro blem bez -
ro bo cia oraz zwią za ne go z
nim za gro że nia skraj nym
ubó stwem – zwłasz cza
wśród osób mło dych.

Socjolog, pedagog, etyk,
animator kultury
i społeczny, certyfikowany
trener Modelu
współpracy pomiędzy
samorządem
a organizacjami
pozarządowymi, doradca
w ogólnopolskim
programie Narodowego
Centrum Kultury „Dom
kultury + Inicjatywy
lokalne” oraz specjalista
w zakresie funduszy
unijnych. Obecnie
kierownik biura
stowarzyszenia LGD
– Przyjazne Mazowsze. 

Lat 50, żonaty, trójka dzieci.
Absolwent
Po li tech ni ki War szaw skiej i
SGH. W trak cie stu diów w la -
tach 86-88 był or ga ni za to rem
sa mo rzą dów stu denc kich
i współ pra co wał z NZS.
Za ło ży ciel lo kal ne go por ta lu
e -wy szo grod.pl i wy daw ca
lo kal nej ga ze ty e -wy szo -
grod.pl, 
sku pio nych w Lo kal nej Gru -
pie Dzia ła nia „Ra zem dla Roz -
wo ju” gmi ny Wy szo gród, Ma -
ła Wieś, Bo dza nów, Bul ko wo,
Ra dza no wo, Za kro czym ,
Mło dzie szyn. Czło nek Za rzą -
du Izby Go spo dar czej Re gio -
nu Płoc kie go.

54 lata, mieszka w Mławie.
Żonaty, dwoje dorosłych
dzieci i wnuk. Z
wykształcenia mgr
politologii, studia wyższe w
zakresie Administracji
Publicznej. Ekonomista. Do
marca tego roku Dyrektor ds.
marketingu i Reklamy w
Firmie MIRBUD. Obecnie
Doradca Zarządu ds.
sprzedaży w firmie AMA
Consulting w Warszawie
zajmującą się Finansami i
Ubezpieczeniami.
Koordynator ds. Wyborów w
Mazowieckiej Wspólnocie
Samorządowej.  

Barbara
Bożena
Rogalska

Ja kub 
Pa nicz

Paweł
Połanecki

Sławomir
Ambroziak

Klaudia
Papierowska

Grażyna
Pietrzak 

Krzysztof
Dariusz
Pietrzak

Danuta
Kucińska

Paweł
Kłobukowski 

Wojciech
Franciszek
Krajewski

23 lata.  Pochodzi z Iłowa i
tam mieszka na stałe.
Skończyła liceum o profilu
humanistycznym,
natomiast od 2010 roku
do dnia dzisiejszego
studiuje Bezpieczeństwo
Narodowe na Wojskowej
Akademii Technicznej,
gdzie w 2013 roku
obroniła tytuł licencjata.
Obecnie na drugim roku
studiów magisterskich. 

44 lata, zamężna, mama
dwóch córek, od roku
2003 czynny
samorządowiec
(pracownik Urzędu Gminy
w Bodzanowie, a od roku
2010 Wójt Gminy
Bodzanów pow. Płock),
wykształcenie wyższe,
podyplomowe studia z
zakresu rolnictwa,
administracji i prawa.
Delegat do Mazowieckiej
Izby Rolnej.  Nastawiona
na pracę z ludźmi  i dla
ludzi.

Lat 41, żo na Ma rzan na, syn
Ma te usz. Ab sol went Tech ni -
kum Rol ni cze go w Sta ro źre -
bach, ma gi ster eko no mii na
Uni wer sy te cie Łódz kim, po dy -
plo mo we stu dia „Za rzą dza nie
Pro jek ta mi” w Wyż szej Szko le
Przed się bior czo ści i Za rzą dza -
nia im. Le ona Koź miń skie go w
War sza wie oraz po dy plo mo -
we „Za rzą dza nie Fi nan sa mi i
Mar ke ting” na Po li tech ni ce
War szaw skiej w Płoc ku. Od
wie lu lat dzia ła spo łecz nie, jest
Prze wod ni czą cym Ma zo wiec -
kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej
Po wia tu Płoc kie go, Pre ze sem
Sto wa rzy sze nia Wza jem nej
Po mo cy Ma zow sze w Płoc ku.  

Jakub
Bogdan
Sidorowski

Ka ta rzy na
Mi siak



Rozmowa 
ze SŁAWOMIREM
AMBROZIAKIEM,

przedsiębiorcą,
kandydatem Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej
do Sejmiku

– Stara się Pan o mandat z okręgu, obejmującego rodzinne strony. To
własny pomysł, czy ktoś Panu zaproponował kandydowanie?

– Czasem mi takie myśli przychodzą do głowy, że… wszystko jest odwrócone. Nie wiem, czy
najpierw lokalny kandydat powinien ogłaszać propozycję, co będzie chciał robić dla wyborców.
Raczej to mieszkańcy powinni sobie szukać kandydata, powiedzieć mu, żeby ich reprezentował
w konkretnych sprawach. Teraz kandydaci na radnych chodzą i szukają wyborców.
Przedstawiają program, którego ludzie nie rozumieją, bo ich problemów nie dotyczy.

– Jak rozumiem, to do Pana wyborcy przyszli?
– Zdarzają się często sytuacje, że ktoś zapyta o radę albo zwróci się o pomoc w konkretnej

sprawie. Ale trzeba pamiętać, że wyborcy… są niezorganizowani. Wydawałoby się, że człowiek,
który zostaje radnym, reprezentuje wyborców. Jednak potem nie wie na czym to polega, jak się
z nimi kontaktować, wymieniać informacje. To po prostu nie działa.

– Trzeba dopiero tworzyć ten mechanizm?
– Trudniej powiedzieć, kto go ma zbudować. Ludzie, którzy zostaną wybrani – nie

identyfikują się z żadną grupą wyborców. Trzeba by wymyślić nowe instytucje demokratyczne,
żeby odwrócić sytuację. W wiejskim samorządzie każda wioska mogłaby mieć radę starszych,
którzy szukaliby kandydata, żeby reprezentował lokalną społeczność. Powiedzieliby mu, czego
chcą. Gdy brak zebrań wiejskich, na których ludzie poruszaliby istotne dla nich sprawy
– demokracja, choć istnieją jej instytucje, funkcjonuje… w sposób prawie zerowy.

– Polska to nie Szwajcaria, ale sporo Pana zamierzeń się powiodło:
od uniwersytetu ludowego po pomoc powodzianom. Sejmik to dla
Pana polityka czy kontynuowanie takiej działalności?

– Na pewno jest to działalność społeczna. Uważam, że za taką aktywność nikt nie
powinien dostawać pieniędzy. 

– Radny sejmikowy również nie?
– Oczywiście, że nie.

– Sąsiedzi już teraz zgłaszają się z konkretnymi sprawami?
– Ciekawa rzecz, że ludzie przychodzą dopiero wtedy, kiedy nie mają wyjścia i czują się

kompletnie bezradni. Szukają człowieka, który im pomoże, wesprze, da nadzieję, że coś jeszcze
można zrobić. Niedawno przyszedł mieszkaniec wsi, nigdzie nie jest ubezpieczony, z gminy dostaje
zapomogi z ośrodka pomocy społecznej. Został ukarany za to, że wyciął na własnej posesji
drzewa, karą w wysokości 120 tys zł. Większość uważa, że ten przepis jest zły, a jednak nikt go
nie zmienia. 

– Takimi sprawami chce Pan się zająć?
– Uważam, ze należy wrócić do źródeł, żeby prawo zostało uproszczone. Trzeba powrócić

do lat 1988-89. Kiedy wprowadzono ustawę o wolności działalności gospodarczej Mieczysława
Wilczka, napisano w niej, że gdzieś tak z 1700 innych ustaw przestaje działać. Ale przez
następne lata wywracano wszystko do góry nogami. 

– Z powrotem pisano zbędne ustawy?
– Ca ła Unia Eu ro pej ska za czy na przy po mi nać im pe rium rzym skie w okre sie Dio kle cja -

na i Mak sy mi na, kie dy prze pro wa dza no naj wię cej re form, ale te wspa nia łe re for my do pro wa dzi -
ły do upad ku ce sar stwa. Pod sta wą wszel kich dzia łań jest go spo dar ka. Do brze funk cjo nu ją ca
– nie urzę do wa ani pań stwo wa. Nie ste ty o niej naj mniej mó wi się przed wy bo ra mi. War to pa -
mię tać o lo sie wy bit ne go in for ma ty ka Jac ka Kar piń skie go. Wy na lazł wie le rze czy, o ja kich świat
na wet nie śnił i prze śla do wa ny przez so cja li stycz nych biu ro kra tów, za jął się ho dow lą świń. Wy -
py ty wa ny dla cze go, po wta rzał, że wo li mieć do czy nie nia z praw dzi wy mi świ nia mi. Przy kład
Ro ma na Klu ski po cho dzi już z III RP, o nim z ko lei moż na po wie dzieć – pa ra fra zu jąc Kar piń -
skie go – że wo lał mieć do czy nie nia z praw dzi wy mi ba ra na mi. Pań stwo nie jest za in te re so wa ne
roz wo jem ro dzi mej przed się bior czo ści. Je śli o niej za po mni my, de mo kra cja bę dzie funk cjo no wać
tyl ko ja ko fa sa da. Zwłasz cza, je śli za brak nie lu dzi chęt nych do dzia łal no ści spo łecz nej. 

Rozmawiał: Łukasz Perzyna
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Płock l Ciechanów

WYWIAD
EXTRA

Sąsiedzi szukają człowieka,

który da nadzieję
Sławomir Ambroziak (ur. 1961)
jest przedsiębiorcą z branży
budowlanej, handlowej
i usługowej. Kupił zniszczony
zabytkowy pałac w Słubicach,
który przywraca do dawnej
świetności. Organizował pomoc
dla ofiar powodzi i uniwersytet
ludowy, pikniki edukacyjne
i debaty publiczne.
W latach 1979-89 pracował
w Zakładach Mechanicznych
Ursus.
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Sfinansowane ze środków Komitetu Wyborczego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
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Kandydaci

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA MILEWSKIEGO I WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ. Kandydaci do Rady Miasta Płocka 

Bezpartyjni Płocczanie
Z NAMI ZAWSZE LEPIEJ

LAT 42
Płocczanin
Żonaty, dwoje dzieci.
Mgr inż.
Absolwent Technikum
Samochodowego  w Płocku
oraz Politechniki
Warszawskiej Wydziału
Mechaniki i Budowy Maszyn
Instruktor Nauki Jazdy
Obecnie zatrudniony w PKN
ORLEN S.A.
Z zamiłowania: turystyka
motorowodna, zawodnik
dawnego LOK

OKRĘg WYbORCzY nR 3
Lista nr 22 poz. 3

ARTUR 
STEFAN
OSIĘGŁOWSKI

Lat 56, 
Płocczanin
Absolwent Technikum
Mechanicznego "70" w
Płocku, 
Żonaty, 2-ch synów
Przedsiębiorca,
marketingowiec , właściciel
firmy Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe

OKRĘg WYbORCzY nR 2
Lista nr 22 poz. 4

WŁODZIMIERZ
ŁAKOMY 

Lat 61
Płocczanka
Nauczyciel , pedagog,
wychowawca dzieci i
młodzieży.

OKRĘg WYbORCzY nR 3
Lista nr 22 poz. 7

ANNA  
PARYS

40 lat. 
Płocczanin
Absolwentem Uniwersytetu
Warszawskiego na kierunku
Zarządzanie i marketing
oraz studiów
podyplomowych z zakresu
zarządzania projektami  i
logistyki.

OKRĘg WYbORCzY nR 3
Lista nr 22 poz. 6

WOJCIECH
SOKOLNICKI

Pracuje w PKN ORLEN S.A.
nadzorował prace
wykonywane w czynie
społecznym na terenie
osiedla Dobrzyńska, przy
wsparciu PKN ORLEN SA.

OKRĘg WYbORCzY nR 4
Lista nr 22 poz. 5

HENRYK  
SIECIŃSKI

67 lat
Inżynier
Płocczanka
Instytut Wyższej Kultury
Religijnej w Płocku -
specjalizacja
duszpasterstwo rodzin. 

OKRĘg WYbORCzY nR 4
Lista nr 22 poz. 8

DANUTA 
RYBA

lat 37.
Inżynier mechanik;
ukończone studia
podyplomowe na kierunku
Audyt i kontrola w
administracji publicznej. Od
12 lat pracownik
administracji samorządowej,
obecnie realizujący
inwestycje gminne. Strażak-
ochotnik, ratownik
medyczny, działacz
społeczny; z zamiłowania
muzyk i motocyklista.

OKRĘg WYbORCzY nR 2
Lista nr 22 poz. 12

MICHAŁ 
STEFANIAK

35 lat.
Płocczanin
Absolwent kierunków
informatyka oraz
zarządzanie, przedsiębiorca
zasłużony honorowy
krwiodawca

OKRĘg WYbORCzY nR 2
Lista nr 22 poz. 2

DARIUSZ
SZADKOWSKI

Płocczanka, mężatka, 3
dzieci,
absolwentka
Pomaturalnego  Studium
Budowlanego. Aktualnie
kierownik biura
Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej Oddział w
Płocku.

OKRĘg WYbORCzY nR 3
Lista nr 22 poz. 10

MARIA 
BUCHWEJC



listopad 2014   gazeta saMORzĄDnOŚĆ   9

Lista
kandydatów 
KW Mazowiecka
Wspólnota
Samorządowa 
w wyborach 
do Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego

1. Paweł Mieczysław Połanecki

2. Barbara Bożena Rogalska

3. Grażyna Pietrzak

4. Jakub Panicz

5. Grażyna Alicja Czubacka

6. Mariusz Stanisław Gontarczyk

7. Jakub Bogdan Sidorowski

8. Paweł Kłobukowski

9. Danuta Maria Kucińska

10. Sławomir Ambroziak

11. Bożena Zofia Strzałkowska

12. Rafał Janusz Bieńkowski

13. Klaudia Papierowska

14. Katarzyna Misiak

15. Krzysztof Dariusz Pietrzak

16. Marzena Anna Kuran

17. Robert Zbigniew Chojnacki

18. Wojciech Franciszek Krajewski

Ja kie spra wy waż ne dla Ma zow -
sza, któ rych nie chcia ły za ła twić
par tie po li tycz ne, urze czy wist nią
nie za leż ni rad ni? 

Par tie po li tycz ne „go spo da ru ją ce” na Ma -
zow szu za ła twia ją przede wszyst kim swo je
spra wy. Ich głów nym ce lem jest za pew nie nie
sta no wisk pra cy dla człon ków, po plecz ni ków
i ich ro dzin. In te res pu blicz ny ja kim jest tro -
ska o los lu dzi scho dzi na dru gi plan. Ini cja ty -
wy i dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy by tu,
szcze gól nie miesz kań ców Ma zow sza, któ rzy zo -
sta li zmar gi na li zo wa ni w pro ce sie tzw. „trans -
for ma cji”, ma ją cha rak ter fa sa do wy - są ta pe -
tą,  pod któ rą kry je się par tyj niac ki in te res.
Dla te go więk szość in we sty cji jest po dej mo wa -
na  i pro wa dza na nie dba le , z opóź nie nia mi
oraz  z za an ga żo wa niem za wy żo nych środ ków
fi nan so wych, któ re w du żej czę ści są wy da wa -
ne na fi nan so wa nie za ple cza par tyj ne go PSL
i PO.  Tzw. „wła ści we” roz dy spo no wa nie
środ ków unij nych sta ło  się pre tek stem do gi -
gan tycz ne go roz ro stu struk tur biu ro kra tycz nych
w Urzę dzie Mar szał kow skim.  W ro ku 2001
za trud nio nych by ło 320 osób,  na któ rych wy -
na gro dze nie wy da no 15 mln. zł , pod czas gdy
obec nie  pra cu je  tam po nad 1200 osób , a ich
pod sta wo we wy na gro dze nia kosz tu ją nas po -
nad 55 mi lio nów rocz nie. 

Za da niem rad nych nie za leż nych bę dzie
zli kwi do wa nie te go pro ce de ru.  Na szym nad -
rzęd nym ce lem jest sku pie nie się na re ali za cji
prio ry te tów in we sty cyj nych i or ga ni za cyj nych
bez po śred nio słu żą cych oby wa te lom. Mu si my
zbu do wać no we Ma zow sze, szyb ciej, le piej i
oszczęd niej. 

„Pra ca na miej scu” to cel Ma -
zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do -
wej. Ja ko eks pert zaj mu je się Pan
rol nic twem i kan dy du je z okrę gu,
w któ rym od gry wa ono waż ną ro lę.
Co zro bić, by po wsta wa ły w nim
miej sca pra cy?

Niekorzystne zmiany, jakie w ostatnim
dziesięcioleciu wystąpiły w polskim rolnictwie
dotknęły  w wysokim stopniu rolników
mazowieckich.  

Przypomnijmy, pod rządami PO i PLS
producenci owoców odczuwają  boleśnie
konsekwencje spadku rentowności ich
gospodarstw na skutek niedorzecznie niskich
cen produktów pochodzących z importu, a
gwoździem do trumny jest blokada dostaw do
Rosji.

Producenci mleka podzielają ten sam los.
Najpierw w konsekwencji niesprawiedliwych
kwot mlecznych, a następnie na skutek
wykupu mniejszych, lokalnych przetwórni
przez duże mleczarnie, co zmusiło rolników do
produkcji większej ilości mleka i stosowania
bardziej intensywnych metod produkcji. Mali
producenci wypadli z tej gry. Rolnicy
uprawiający zboża również znaleźli się pod
presją monopolu skupu kontrolowanego przez
PSL i działają na granicy opłacalności. 

A co z hodowcami świń? Zostali
całkowicie wyniszczeni na skutek zmowy
rządu z olbrzymią amerykańską korporacją
Smithfield i podobnymi drapieżnymi
zakładami przemysłowego chowu, które weszły
do Polski i brutalnie zaniżyły ceny sprzedaży
dobrej  jakości wieprzowiny, pochodzącej z
lokalnej i regionalnej hodowli trzody chlewnej. 

W konsekwencji  tysiące rolników nie jest
w stanie utrzymać swoich gospodarstw i
porzuca rolnictwo. Ich pola prowadzone w

kulturze od setek lat zostały puszczone w ugór,
a rolnicy wegetują na głodowych dopłatach
unijnych, których głównymi beneficjentami są
obszarnicy z kliki PO/PSL. 

To oni traktują naszych mazowieckich
gospodarzy jako „ frajerów” i konsekwentnie
wprowadzają zasady wtórnego feudalizmu.

Ludzie nawet nie dopuszczają do siebie
pytania :  a co się stanie gdy pewnego dnia
skończą się dopłaty ? 

To smut na dia gno za ale jak te -
mu za ra dzić ?

Radni sejmiku mazowieckiego muszą im
pomóc wyjść z tego impasu. Musimy
uruchomić inicjatywy dla ominięcia segmentu
spekulantów i pośredników rolnych. Tak aby
mieszane gospodarstwa rodzinne, produkujące
różnorodne produkty i pragnące sprzedawać je
bezpośrednio mogły realizować dostawy do
konsumentów w Warszawie, Płocku  i innych
miastach Mazowsza.  Obecnie rolnicy ci nie
mogą przetwarzać produktów z własnych
gospodarstw z powodu wygórowanych
wymagań sanitarnych i higienicznych dla
gospodarczych przetwórni.  W efekcie,
najlepsza żywność pochodząca z gospodarstw

,w świetle prawa,  jest teraz „nielegalna,” a
Polska posiada najbardziej represyjne przepisy
w Europie. 

I wreszcie – przy takiej presji, jaka ciąży
na rolnikach, konsumenci również cierpią.
Jako że ubywa miejsc, w których mogą kupić
dobrej jakości, świeżą i lokalną żywność, w
konsekwencji kupują jedzenie w olbrzymich,
międzynarodowych sieciach supermarketów.

To, co tam do sta ją, nie jest praw dzi wą
żyw no ścią, ale je dze niem wir tu al nym. Mar nej
ja ko ści, w prze sad nie du żej ilo ści opa ko wań,
prze wo żo nym z jed ne go krań ca świa ta na dru -
gi. Mo że wy glą da ład nie, ale w rze czy wi sto ści
je dze nie to jest tyl ko zu bo ża łą pod rób ką, zche -
mi zo wa ną i po zba wio ną praw dzi wych war to -
ści od żyw czych, któ ra nisz czy zdro wie ty się cy
lu dzi każ de go dnia. Ku po wa nie w su per mar -
ke tach ozna cza, że wy da ne tam pie nią dze nie
wspie ra ją lo kal nych spo łecz no ści, ale zo sta ją
we ssa ne przez glo bal ną go spo dar kę.

Naprawa tego kuriozalnego stanu
zaopatrzenia mieszkańców Mazowsza w
zdrową żywność to w efekcie stworzenie tysięcy
miejsc pracy dla rolników i ich rodzin. To
umożliwienie reaktywacji małych rodzinnych
sklepików  i straganów na osiedlach
mazowieckich miast.

Stał się Pan symbolem
sprzeciwu wobec żywności
modyfikowanej genetycznie. W
jaki sposób ustanowienie
Mazowsza strefą wolną od GMO
przełoży się na zysk rolnika i
zadowolenie konsumenta w
mieście? Czy naprawdę wierzy
Pan, że w blokowiskach Warszawy
czy Płocka w każdym wieżowcu
staną automaty ze zdrowym
niepasteryzowanym mlekiem?

Odpowiem najpierw na ostatnie pytanie.
Tak i obiecuję, że sprzedaż  świeżego ,
niepasteryzowanego mleka dostarczanego od
lokalnych, indywidualnych producentów
będzie jednym z moich głównych priorytetów.
Mleko, podobnie jak świeże warzywa i
owoce,  oraz  tradycyjne  gospodarskie
przetwory  są  niezastąpionym źródłem
zdrowia szczególnie dla dzieci i młodzieży. 

W ro ku 2002 za ło ży łem Sto wa rzy sze nie
Pol ska Wol na od GMO. Od te go cza su sku -
tecz nie lob bu ję w Sej mie i Se na cie blo ku jąc
wpro wa dze nie re gu la cji do pusz cza ją cych upra -
wy ro ślin trans ge nicz nych na te ry to rium Pol -
ski. Dą żę do   stwo rze nia z Ma zow sza stre fy
wol nej od GMO.  Dość po wie dzieć, że do -
miesz ka GMO w ilo ści po wy żej 0,9  pro cen ta
dys kwa li fi ku je da ny pro dukt spo żyw czy na
ryn ku zdro wej żyw no ści.  Je śli więc za mie rza -
my pod wyż szyć opła cal ność pro duk cji rol nej
nie mo że my do pu ścić do ska że nia na szej ma zo -
wiec kiej zie mi przez upra wy ro ślin GMO. 

Oczy wi ście, oprócz tych eko no micz nych
po wo dów , są też in ne za gro że nia, a wśród
nich bez po śred nie na ra że nie zdro wia lu dzi,
zwie rząt oraz uni kal nych za so bów ma zo wiec -
kiej przy ro dy na nie od wra cal ne, szko dli we
zmia ny wsku tek  nie kon tro lo wa ne go uwol nie -
nia do śro do wi ska na tu ral ne go groź nych re -
kom bi no wa nych bia łek,  któ re ni gdy przed tem
nie wy stę po wa ły w przy ro dzie.

GMO to wymysł korporacji
biotechnologicznych zamierzających
zawładnąć totalnym rynkiem żywnościowym .
Na Mazowszu nie chcemy żywności
Frankensteina.

Co mogą 
niezależni radni?

Rozmowa 
z Pawłem Połaneckim
– liderem listy
kandydatów
do sejmiku
mazowieckiego
w okręgu 4. 

Paweł Połanecki w latach 2002
– 2006 pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego
Sejmiku Mazowieckiego,
koordynował akcję ogłoszenia
deklaracji o chęci stworzenia z
woj. mazowieckiego strefy
wolnej od GMO. 
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Mazowsze
reklama

28 lat, mężatka, syn w
wieku przedszkolnym.
Absolwentka
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu .-
Stosunki
Międzynarodowe.
Aktualnie prowadzi z
mężem rozwijające się
gospodarstwo rolne

Lat 39, wykształcenie
średnie .
Dwoje dzieci córka 18lat i
syn 17 lat. Prowadzę wraz
z mężem gospodarstwo
rolne we wsi Kowalewo
gmina Drobin

ŻA NE TA
DĄ BROW SKA  

AGNIESZKA 
OLĘCKA

Kandydatki do Rady
Miejskiej w Drobinie 

Czy wie cie Pań stwo, że Ma zow -
sze w kra ju jest go spo dar czym
gi gan tem? Jak wy czy ta łem
w ra por cie Pol skiej Kon -
fe de ra cji Pra co daw -
ców Pry wat nych Le -
wia tan, na sze wo -
je wódz two rocz -
nie wy twa rza PKB
o war to ści po -
nad 300 mld zł,
co w przy bli że -
niu od po wia da
war to ści po -
nad 1800 ton
zło ta. 

Do mi nu je wła sność pry wat -
na. W re gio nie jest 52 ra zy wię -
cej pod mio tów pry wat nych niż pu -
blicz nych. Pra cu je tu 100 tys. spół ek
pra wa han dlo we go i 60 tys. cy wil nych;
po nad 500 tys. osób pro wa dzi dzia łal -
ność go spo dar czą. Przy cho dy firm
w woj. ma zo wiec kim wzro sły o 55%
w cią gu sied miu lat. Bli sko 80% z nich
przy no si zy ski. Co ro ku pry wat ni
przed się bior cy in we stu ją w re gio nie
po nad 30 mld zł.

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

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

Wol no ści for mal nie jest bar dzo
du żo, ale co raz mniej znaj du je my jej

w go spo dar ce, w sek to rze ma -
łych i śred nich firm. Ich wła ści -

cie le skar żą się na nie uf ność
in sty tu cji pu blicz nych. Nie
prze bie ra jąc w sło wach oce -
nia ją, że biu ro kra cja trak tu je

ich jak szma ty: wy ci -
snąć do koń ca

i wy rzu cić. Czu -
ją się jak
w mat ni.

A prze cież 67
proc. pol skie go

PKB wy twa rza ją
ma łe i śred nie fir my. Za sie -

dem lat koń czą się fun du sze unij ne,
więc sa mo rzą dy mu szą prze ciw dzia łać
sy tu acji, w któ rej lu dzie przed się bior -
czy bo ją się po dej mo wać dzia łal ność
go spo dar czą. Prze cież jej swo bo da by -
ła jed ną ze zdo by czy „So li dar no ści”.
So li dar ność w sen sie oby wa tel skim
czy spo łecz nym od naj du je my
przy kon kret nych ini cja ty wach lo kal -
nych spo łecz no ści, któ re są dla miesz -
kań ców zro zu mia łe. Ro lą sej mi ku po -
win no być ich wspie ra nie. 

Gi gant w mat ni

reklama

reklama
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Kandydaci

reklama

Lat 53, mieszkaniec Radzanowa.
Ukończył ZSZ przy MZRiP w Płocku
kierunek mechanik maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego.
Technikum Mechanizacji Rolnictwa
w zespole szkół w Gąbinie,
Podoficerską szkołę wojsk
pancernych w Ostrudzie, studia
inżynierskie na politechnice
Warszawskiej w Płocku, kierunek
inżynieria środowiska, studia
magisterskie na Politechnice
Warszawskiej w Warszawie
kierunek inżynieria środowiska, 
spec. inżynieria komunalna.
Kandydat Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej Do Rady Gminy
Radzanowo.

OKRĘg WYbORCzY nR 2

Mieszka w Kosinie, obecnie
emerytowany rolnik. Poza pracą
w rolnictwie jego powołaniem jest
praca dla innych. Od ponad 20 lat
członek NSZZ RI. 
Pełni różne funkcje. Współzałożyciel
Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej i jej członek. Od 16 lat
dzięki mieszkańcom Kosina i Wólki
pełni funkcję Radnego Gminy
Radzanowo, jest również
Wiceprzewodniczącym tej Rady. Przez
ten czas udało mu się wiele zrobić
w gminie. 

OKRĘg WYbORCzY nR 15

ADAM 
PIE TRZAK

ZE NON  
GRA BAR CZYK 

Po całym Mazowszu
zbuntowały się teraz
powiaty. Aż
JEDENAŚCIE! Obok
Otwockiego są to:
legionowski, grodziski,
piaseczyński,
pruszkowski,
warszawski zachodni
i wołomiński; i z Polski
– bełchatowski,
mikołowski,
polkowicki, poznański
– przedstawiciele tzw.
Koalicji Powiatów.

Ofi cjal na skar ga do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go
na „Ja no si ko we” zo sta ła zło -
żo na – w obec no ści przed -
sta wi cie li Ko ali cji, w tym pa -
ni Sta ro sty Bo gu mi ły Więc -

kow skiej – przez mec. Hu -
ber ta Iz deb skie go, któ ry wy -
grał spra wę dla ca łe go wo je -
wódz twa. Jest na dzie ja (wy -
so ka!), że i tym ra zem bę -
dzie miał szczę śli wą rę kę.

Jak Pań stwo pew nie pa -
mię ta cie, „Ja no si ko we” to
„sys tem sub wen cji, któ ry za -
kła da prze ka zy wa nie przez
bo gat sze sa mo rzą dy czę ści
do cho dów na rzecz bied niej -

szych”. Naj wię cej pła ci woj.
ma zo wiec kie, bo jest – jak pi -
sa łem w po przed nim blo gu
– go spo dar czym gi gan tem
w kra ju. Aby upo rać się z pro -
ble mem „ja no si ko we go”, Ma -
zow sze zde cy do wa ło się wio -
sną br. za cią gnąć po nad 400
mln zł po życz ki z bu dże tu.

W mar cu br. Try bu nał
Kon sty tu cyj ny orzekł, że
prze pi sy o „ja no si ko wym”,

któ re obej mu ją wo je wódz -
twa, są nie zgod ne z kon sty -
tu cją. Nie po zwa la ją bo -
wiem, by za cho wa ły one
istot ną część swo ich do cho -
dów na re ali za cję wła snych
za dań. 

Te raz przy szła ko lej
na po wia ty, któ re pła cą po -
dob ny ha racz. Je stem z ni mi
ca łym ser cem, bo po zba wia -
nie miej sco wych spo łecz no -
ści istot nej czę ści środ ków
na ich roz wój po ma ga in nym
spo łecz no ściom, ale de mo ty -
wu je te, któ re mu szą pła cić. 

Ini cja ty wa Ko ali cji Po -
wia tów jest o ty le waż -
na i na cza sie, że pro jek ty no -
we li za cji „ja no si ko we go”,
znaj du ją ce się w Sej mie, do ty -
czą tyl ko wo je wództw, a o po -
wia tach i gmi nach do pie ro
po dob no ma się my śleć
po 2016 r. 

„Ja no si ko we” na od strzał
Mariusz Ambroziak

reklama

Kandydaci do Rady
Gminy Radzanowo
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Wybory 2014 Polacy mają dość partyjniactwa
w swoim codziennym życiu. Dość wojny

polsko-polskiej, która przykrywa na co
dzień korupcję, nepotyzm i kolesiostwo.

KONRAD RYTEL, 
Prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Wy bor cze „ka pe lu sze” kan dy da tów Plat for my Obywatelskiej

Odlat przed wy bo ra mi
lo kal ny mi jest po -
wta rza ny po stu lat
od par tyj nie nia sa -

mo rzą dów. I od lat nic się nie zmie nia.
Par tie za własz czy ły sa mo rzą dy, trak tu ją
je jak łup po li tycz ny.

– Człon ko wie par tii po li tycz nych
sta no wią kil ka pro mi li spo łe czeń stwa
– przy po mi na Wa dim Tysz kie wicz, pre -
zy dent No wej So li, szef KWW Lep sze
Lu bu skie i py ta: – Nie ro zu miem dla cze -
go te kil ka pro mi li ma de cy do wać
o wszyst kim, łącz nie z tym, co dzie je się
na do le, w sa mo rzą dach. 

Wszyst kie par tie sta ra ją się przy -
po do bać wy bor com, uży wa ją róż nych
sztu czek, aby po zy skać ich gło sy. Prym
spo śród nich wie dzie Plat for ma Oby -
wa tel ska. Tak jak przed czte re ma la ty,
w te go rocz nej kam pa nii sa mo rzą do wej
otwar cie igno ru je we zwa nia do od po li -
tycz nie nia i od par tyj nie nia sa mo rzą -
dów. Ser wu je wy bor com sta ry, od grze -
wa ny sta ry ko tlet; zno wu w uży ciu jest
ab sur dal ne okre śle nie „bez par tyj ny
kan dy dat z ra mie nia PO”, któ re po -
przed nio tak bar dzo de ner wo wa ło wy -
bor ców.

Dwa ka pe lu sze
Do nald Tusk w spad ku po so bie

po zo sta wił PO stra te gię wy bor czą, któ -
ra ma zdez o rien to wać i utrud nić po -
dej mo wa nie de cy zji przy urnie wy bor -
czej. Wszę dzie, gdzie wy nik gło so wa -
nia mo że być nie pew ny, kan dy da ci PO
bę dą wy stę po wać „pod przy kry ciem”,
wta piać się w oka zjo nal ne ko ali cje
z „bez par tyj ny mi, nie za leż ny mi (?) lo -
kal ny mi ko mi te ta mi wy bor czy mi”. Bę -
dą mie li dwa ka pe lu sze: par tyj ny i bez -
par tyj ny. Do wy bo ru. 

Pod wła snym szyl dem PO wy stą pi
tam, gdzie jest moc na (m. in w War sza -
wie, Ło dzi, Gdań sku, Lu bli nie) lub tam,
gdzie ma obie cu ją ce no to wa nia. W więk -
szo ści po zo sta łych wiel kich miast two rzy
ko ali cje z urzę du ją cy mi pre zy den ta mi.
Jak przy sta ło na par tię wła dzy – trzy ma
z wła dzą.

To mo gą
być ry zy kow ne
so ju sze. W mi -
nio nej ka den cji
wy bor cy da li
wy raz swo je mu
nie za do wo le niu
z pra cy wie lu
sze fów lo kal nej
ad mi ni stra cji
i rad nych. Wy -
stę po wa li z ini -
cja ty wa mi ich
od wo ła nia w cza -
sie ka den cji. Od -
by wa ły się re fe -
ren da, z któ rych
nie jed no za koń -
czy ło się suk ce -
sem, po zba wie -
niem sta no wisk
i man da tów.
W wy bo rach mo -
gą być sce na riu -
szem po raż ki. 

Tam, gdzie
szan se na wy bór jej
kan dy da tów są ma -
łe lub żad ne, Plat -
for ma nie wy stą pi
pod wła snym sztan -
da rem; za wie ra ko ali cje
z bez par tyj ny mi sto wa rzy sze -
nia mi sa mo rzą do wy mi i po pu lar ny -
mi wój ta mi, bur mi strza mi i pre zy den ta -
mi miast. Do wy bor czych po ro zu mień
z ni mi, jesz cze ja ko pre mier, Do nald
Tusk za chę cał re gio nal ne or ga ni za cje
PO. „Od pusz czą” tyl ko tam, gdzie – jak
w Po zna niu czy No wej So li – nie ma ją
szans na prze ko na nie lo kal nych ko mi te -
tów wy bor czych i kan dy da tów do przy -
go to wa nia wspól nych list.

Po li ty cy PO nie kry ją, że po ro zu -
mie nia z bez par tyj ny mi sa mo rzą dow -
ca mi są do brym „po my słem na lep szy
wy nik wy bor czy”. Ro bert Tysz kie wicz,
szef szta bu wy bor cze go PO, jest prze -
ko na ny, że „ko ali cyj na” tak ty ka zda
eg za min i umoż li wi PO wpro wa dze nie
do sa mo rzą dów jak naj więk szej licz by
dzia ła czy.

– Plat for -
ma wciąż jest ko ali -
cjan tem pierw sze go wy bo ru dla pol skich
sa mo rzą dow ców i za cho wu je zdol ność
ko ali cyj ną dla bez par tyj nych sa mo rzą -
dow ców – stwier dził Tysz kie wicz – to du -
ży suk ces na szej par tii. Je ste śmy po żą da -
nym ko ali cjan tem wszę dzie tam, gdzie
ma my do czy nie nia z bez po śred nim wy -
bo rem pre zy den tów i bur mi strzów. 

Ta ka tak ty ka… 
A gdzie w niej są wy bor cy? Nie li czą

się. Nie pierw szy już raz PO po mi ja ich

w swo ich kal ku -
la cjach. Ma ją
przyjść za gło -
so wać jak na le -
ży. Osta tecz ny
kształt lo kal nej
wła dzy, i tak zo -
sta nie wy ło nio ny
w za ku li so wych
prze tar gach, po -
ro  zu  mie  n iach
i so ju szach.

Z in for ma cji
PAP wy ni ka, że
jest prze są dzo ne
po par cie PO dla
Ra fa ła Dut kie wi cza
w wy bo rach pre zy -
den ta Wro cła wia.
Nie zde cy do wa no
na to miast czy do gło -
so wa niu no we go
skła du Ra dy Wro cła -
wia zo sta ną przed sta -
wio ne wspól ne li sty
PO i sto wa rzy sze nia
R. Dut kie wi cza – Oby -
wa tel ski Dol ny Śląsk.

Po raz trze ci ja ko
„kan dy dat nie za leż ny

z po par ciem PO” wy star tu je
w wy bo rach Ta de usz Tru sko la -

ski, pre zy dent Bia łe go sto ku.
W Wał brzy chu po par cie PO po now -

nie uzy skał obec ny pre zy dent Ro man
Sze łe mej, jesz cze raz wy stę pu ją cy ja ko
„kan dy dat nie za leż ny”. Na ko lej ną ka -
den cję Plat for ma bę dzie wspie rać wy bór
Ja nu sza Pę che rza – „nie za leż ne go” pre -
zy den ta Ka li sza.

Lo kal ne or ga ni za cje PO sy gna li zu -
ją moż li wość współ pra cy z bez par tyj -
ny mi pre zy den ta mi: Mar ci nem Za -
moy skim w Za mo ściu, An drze jem
Czap skim w Bia łej Pod la skiej oraz Ja -
nu szem Gro blem w Pu ła wach. Za pa -
dły wstęp nie usta le nia, że PO opo wie
się za Ja nu szem Ku bic kim, pre zy den -
tem Zie lo nej Gó ry.

Plat for ma pró bu je prze ko nać do wy -
bor cze go star tu z jej po par ciem Ta de -
usza Fe ren ca – pre zy den ta Rze szo wa

i Pio tra Przy toc kie go, wło da rza Kro sna,
oraz Woj cie cha Szczur ka, po pu lar ne go
pre zy den ta Gdy ni, i Jac ka Kar now skie -
go, któ ry rzą dzi w So po cie.

Na Ślą sku lo kal ne struk tu ry PO
chcą współ pra co wać z pre zy den ta mi Ty -
chów – An drze jem Dziu bą oraz Biel ska -
-Bia łej – Jac kiem Kry wul tem. W Ko sza li -
nie i Ko ło brze gu PO po prze obec nych
pre zy den tów: Pio tra Je dliń skie go i Ja nu -
sza Grom ka. W Pi le i Ostro wie Wiel ko -
pol skim PO wy sta wi dwóch swych obec -
nych pre zy den tów: Pio tra Głow skie go
i Ja ro sła wa Urba nia ka.

Przy kła dy moż na mno żyć. Im niż -
szy szcze bel i da lej od wiel kie go mia sta,
tym czę ściej kan dy da ci PO szu ka ją pre -
tek stu, by po ja wić się przed wy bor ca mi
ja ko bez par tyj ni, nie za leż ni lo kal ni dzia -
ła cze sa mo rzą do wi, co naj wy żej po pie ra -
ni przez Plat for mę. 

Sa mi uła twia my par tiom opa no wa -
nie sa mo rzą dów. Po ło wa Po la ków nie
bie rze udzia łu w wy bo rach lo kal nych. 

Nie zna my kan dy da tów 
Nie wie lu sta ra się ich po znać, oce nić

do ro bek, po sta wę i pro gram wy bor czy.
Roz waż nie dys po no wać swo im gło sem.

Sa mo rzą dy ma ją du żą wła dzę. Re -
al ną. Po par tą pie niędz mi. Wła dze wo -
je wódz kie, któ re wy bie rze my w tym
ro ku bę dą de cy do wa ły o po dzia le po -
nad 130 mld zło tych. Tyl ko drob ny
uła mek tej su my tra fi do tzw. bu dże -
tów oby wa tel skich, któ re da ją miesz -
kań com pra wo bez po śred nich de cy zji
o wy dat kach lo kal nych. O resz cie za -
de cy du ją rad ni i urzęd ni cy sa mo rzą -
do wi. Tak że ci w dwóch PO -wskich
wy bor czych „ka pe lu szach” – par tyj -
nych i bez par tyj nych. 

Dla te go wspie raj my kan dy da tów
bez par tyj nych, dzia ła czy sa mo rzą do -
wych, ta kich, któ rzy za cho wu ją do wszel -
kich par tii zdro wy dy stans, bo to jest
gwa ran cja, że bu dże ty sa mo rzą dów bę dą
na praw dę oby wa tel skie. W ca ło ści.

KRZYSZ TOF OXO
Źró dło da nych: PAP

Par tyj ni bez par tyj ni
Nasze samorządy są bardzo upolitycznione. 40 proc. radnych należy do partii
reprezentowanych w w parlamencie – wynika z raportu Fundacji Batorego.
W powiatach jest ich aż 70 proc. Całkowicie zdominowali samorządy wojewódzkie;
na tym szczeblu 98 proc. radnych nosi legitymacje jednej z głównych partii. 


