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Rafał Paweł 
Barański:

W Ostrołęce i Siedlcach
bezrobocie nie maleje,
pomimo rosnącej 
liczby ofert pracy.
Ten problem podnoszą
na spotkaniach
przedwyborczych
mieszkańcy obu miast.
Mówią: – Z tego będziemy
głównie rozliczać nowe
władze samorządowe. 

Wiel ki pro blem
– bez ro bo cie

Widzę siebie w roli burmistrza
pełnego zaangażowania,
aktywnie działającego i godnie
piastującego to stanowisko.
Mając własną działalność
gospodarczą, nie obawiam się
o środki do życia, dlatego
moich motywacji należy
doszukiwać się gdzie indziej.
Chciałbym móc być dumnym
z tego miasta.

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

Więcej – str. 5

Więcej – str. 4

Chciałbym móc
być dumnym
z tego miasta

Poznaj swoich kandydatów 
w wyborach samorządowych 2014
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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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Siedlce
Ostrołęka

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 
Wojciech Krzysztof Kaszyński.

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

Głów ny Urząd Sta ty stycz ny po dał
wy ni ki o sto pie bez ro bo cia
w Ostro łę ce i po wie cie.

W mie ście bez ro bo cie na ko niec
stycz nia br. wy no si ło 16,4 proc. (4,2 tys.
za re je stro wa nych bez ro bot nych), a w po -
wie cie ostro łęc kim 19,6 proc. (6,5 tys.
bez ro bot nych). Na ko niec grud nia ub. ro -
ku sto pa bez ro bo cia wy no si ła od po wied -
nio 15,8 proc. (4,1 tys.) i 18,8 (6,2 tys.).

Bez pra cy (tyl -
ko oso by za re je stro -
wa ne) po zo sta je
w Ostro łę ce i po wie -
cie 10,7 tys. osób.

W po rów na niu do po przed nie go mie sią -
ca to wzrost o oko ło 400 osób. 

A w Sie dl cach?
W po wie cie sie dlec kim sto pa bez ro -

bo cia wy no si 13 pro cent, a by ło 12.
W wo je wódz twie ma zo wiec kim sto pa
bez ro bo cia wy no -
si 11 pro cent,
a w kra ju 13,4. Wi -
dać lek ką ten den -
cję wzro sto wą, ale
sy tu acja jest dość
sta bil na, bez gwał -
tow nych zmian –
mó wi Vio let ta Ja ki -

miuk, za stęp ca dy rek -
to ra Po wia to we go
Urzę du Pra cy.

Nie ma więc pod -
staw do od trą bia nia
koń ca kry zy su, choć
licz ba ofert od pra co -
daw ców w cią gu ostat -

nie go ro ku wzro sła. Tyl ko co z te go,
je śli bra ku je fa chow ców...

Ten pro blem pod no szą na spo -
tka niach przed wy bor czych miesz kań -
cy obu miast. I mó wią: – Przy pla no -
wa niu roz licz nych in we sty cji za ma ło
my śli się o fak tycz nym za wo do wym

po ten cja le obu spo łecz no ści, brak jest
od po wied nie go pro gra mu prze kwa li fi ko -
wu ją ce go bez ro bot nych. Mó wią też:
– Z te go bę dzie my głów nie roz li czać no -
we wła dze sa mo rzą do we. 

Źró dło: 

„Ku rier Ostro łęc ki”, www.pod la sie 24.pl

Z te go bę dą głów nie roz li czać wy bor cy

Wiel ki pro blem – bez ro bo cie
W Ostro łę ce i Sie dl cach bez ro bo cie nie ma le je, po mi mo ro sną cej licz by ofert pra cy.



Dlaczego kandyduje Pan
na Burmistrza Makowa
Mazowieckiego?
Temat tych wyborów i pomysł kandydowania
na burmistrza rodził się we mnie już
od dłuższego czasu. Jedną kadencję byłem
przewodniczącym komisji budżetu, teraz
jestem wiceprzewodniczącym rady miasta i ten
pomysł rósł we mnie z roku na rok. Tym
bardziej motywował mnie do tego to, co dzieje
się w mieście, czyli to, że praktycznie nic się
nie dzieje, a już na pewno nic dobrego. Widzę
siebie w roli burmistrza pełnego
zaangażowania, aktywnie działającego
i godnie piastującego to stanowisko. Mając
własną działalność gospodarczą, nie obawiam
się o środki do życia, dlatego moich motywacji
należy doszukiwać się gdzie indziej.
Chciałbym móc być dumnym z tego miasta.
Tutaj pobudowałem dom, tutaj mieszkam
i tutaj będę żył, tutaj też dorastać będą moje
córki. Ogromną motywacją jest dla mnie fakt
stagnacji i marazmu, który zapanował
w naszym mieście. Nie chcę aby w takiej
rzeczywistości musiały dorastać nasze dzieci.
Widzę ogromne możliwości na pozyskanie
funduszy, a tym samym realną szansę rozwoju
Makowa Mazowieckiego, w tym także
poszerzenia się jego rynku pracy. Mając
na uwadze, każdy z tych aspektów oraz
świadomość wielu niewykorzystanych szans
na polepszenie się sytuacji w naszym mieście
nie mogę pozostać bezczynny.

Czego chciałby Pan jako
mieszkaniec dla tego miasta?
Mógłbym wymieniać wiele pomysłów
na Miasto jednak ja wyraźnie dostrzegam
potrzebę uporządkowania przede wszystkim
kilku następujących spraw. Przeszło rok temu
starałem się zwrócić uwagę opinii publicznej
na to jak bardzo potrzebne jest u nas rondo.
Szczególnie w tym newralgicznym punkcie
nieopodal zalewu na skrzyżowaniu ulicy
Różańskiej z Warszawską. Pomimo wielu
moich osobistych starań i z powodu
opieszałości aktualnie sprawującego kadencję
burmistrza, niestety nie udało się wywalczyć
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Kandydaci

dla miasta tego udogodnienia. Jednak dobrze
wiem, że było to możliwe dlatego też nie
zamierzam odpuścić tej sprawie. Z pewnością
należy uporządkować kwestię osób
mieszkających przy tzw. Bazarze, w taki
sposób aby Ci ludzie nie musieli więcej
załatwiać swoich spraw na terenie gminy
Szelków. Powinniśmy postarać się o wzięcie
udziału w programie dotyczącym
powstawania targowisk na terenie powiatu.
Piękne targowisko mają np. w Grodzisku
Mazowieckim i takie właśnie mogłoby
powstać u nas. Dotychczasowy rządzący
obawia się ilości związanej z tym
przedsięwzięciem ciężkiej pracy. 

A pan się jej nie boi?
Ja natomiast dostrzegam możliwość włożenia
w ten projekt wysiłku i kolejną szansę
na pozyskanie dla Makowa pieniędzy. Taki
plac zwrócił by się w kosztach już po roku
czasu, a dodatkowo można byłoby na terenie
tego obiektu organizować wszelkie imprezy.
Dzięki zaangażowaniu i chęci działania
można pozyskać naprawdę ogromne pieniądze,
które natychmiast przełożą się na komfort
naszego życia. Tak właśnie powinno być
w Makowie. Fundusze unijne to jedno, ale
istnieją jeszcze inne liczne możliwości
na pozyskanie środków zewnętrznych.
Chciałbym abyśmy wreszcie mogli cieszyć się
wymarzonym obrazem rynku, który stałby się
wizytówką naszego miasta. Należałoby wyciąć
rosnące tam drzewa, starą fontannę przenieść
np. do Parku Duńskiego Czerwonego Krzyża,

a tu, podobnie jak w Ciechanowie, stworzyć
ładny podświetlany obiekt płaskiej fontanny
tryskającej wodą na tle świateł. Koniecznie
z miejscami do posiedzenia i alejami dla
spacerowiczów. Jednocześnie dbając
o zapewnienie bezpieczeństwa przez
odpowiednie służby myślę o monitoringu
miasta. Podobnie jak widziałem to w innym
mieście, marzy mi się u nas na święta
wspaniała szopka z żywymi zwierzętami
na rynku wraz z pełnym oświetleniem miasta.
Wystarczyłoby zagospodarować około 7 tys.
w skali roku na ten cel, a jeżeli
zastosowalibyśmy energooszczędne źródła
światła wówczas koszty znacznie by spadły,
a miasto zyskało by wiele nieodpartego uroku,
w tym szczególnym dla większości z nas czasie
św. Bożego Narodzenia. Zalew wymaga
utwardzonego chodnika, prawdziwego mola,
a przede wszystkim atrakcyjnego i dobrze
widocznego punktu z kajakami czy też innym
sprzętem pływającym stojącym zaraz
na samym jego początku. Myślę, że dalibyśmy
rade wyrobić się nawet w granicach 1 mln zł
przy takiej inwestycji. Amfiteatr, plac zabaw,
siłownia na powietrzu, skatepark w parku
sapera i dni makowa z prawdziwego

zdarzenia. To wszystko jest do osiągnięcia.
Miasto wreszcie mogłoby się w końcu
rozwijać, budownictwo, nowe miejsca pracy
przyciągające młodych ludzi i zachęcające ich
do pozostania w naszym mieście.
Bliska współpraca z przedsiębiorcami
i spotkania z bezrobotnymi organizowanymi
przez miasto to jedna z metod, którą mam
zamiar walczyć z bezrobociem, taki przykład
podała Pani Europoseł Jolanta Hibner.
Wszystko jest możliwe jeśli tylko naprawdę się
tego chce i nie zaprzepaszcza się danych
możliwości. Przykładem może być to w jaki
sposób straciliśmy szansę na umorzenie odsetek
na termomodernizację urzędu miasta
ponieważ nie złożono wniosku na czas, coś
takiego jest nie dopuszczalne miasto
straciło 54 tys. zł. Mam głowę pełną
pomysłów wystarczy tylko zacząć działać,
jednak liczę także na ciągły i bezpośredni
kontakt z mieszkańcami i ich pomysły, które
chętnie pomogę realizować. Zamierzam
wprowadzić w życie taką formę współpracy
z mieszkańcami, w której podatki
mieszkańców spożytkowane są w sposób
w jaki oni sami o tym zadecydują, tak jak jest
w Białymstoku np. czy robimy kolejną drogę
na osiedlu czy też inaczej inwestujemy te
pieniądze. Ludzie mieli by realny wpływ na to
co dzieje się w mieście oraz pełną świadomość
tego, gdzie trafiły ich pieniądze. Pracując
w ARiMR jako zastępca kierownika
poznałem również techniki związane
z pozyskiwaniem środków unijnych
na rolnictwo i to w jaki sposób należy
pracować z ludźmi również w tej dziedzinie.
Nasz burmistrz postawił na osobę, która ma

pozyskiwać środki, w Przasnyszu natomiast
robi to firma zewnętrzna i widać efekty. Może
to kosztuje, ale mieszkańcy są zadowoleni
ponieważ przekłada się to na miejsca pracy
i na lepsze godniejsze życie mieszkańców.
Chciałbym tego i u nas. Nie ukrywam też, że
nie istotne jest dla mnie- to kto z jakiej partii
ma przynależność jaką reprezentuje opcję.
Jeżeli tylko istnieje odpowiedni zapał
i potencjał to należy to wykorzystać dla dobra
naszego miasta. Dlatego też zamierzam
działać ponad podziałami i realizować
wszelkie dobre dla nas wszystkich. Podobnie
w kwestii zatrudnienia będę starał się zrobić
wszystko bu dać szansę tym naszym, zdolnym
i kończącym studia Makowianom, którzy
wreszcie nie będą musieli szukać szczęścia
w innych miastach.

Proszę ocenić pozostałych
kandydatów?
Aktualny burmistrz większość bardzo
dobrych propozycji traktuje zbywczo i to
w jego przypadku największy problem. Nie
radzi sobie z pozyskiwaniem funduszy
na małe czy nawet drobne inwestycje. Jak
w takim razie miałby poradzić sobie

na przykład z inwestycją opiewającą
na milionowe kwoty? Był sekretarzem,
burmistrzem dwie kadencje a jego
mentalność i sposób myślenia nadal nie
uległy zmianie i to mnie naprawdę przeraża.
Jak należycie może piastować to stanowisko
osoba, która uważa że to sam wojewoda
powinien widzieć jakie są potrzeby naszego
miasta i to on sam z własnej inicjatywy
powinien zadbać o ich zaspokojenie. Ręce
opadają. W przypadku Tadeusza Ciaka to
sytuacja ciepła. Powstanie ciepłownia
dokładnie taka sama jak ta której sprawę
swego czasu zamknął. Miasto będzie brnąć
w problemem tego ciepła i sporo za to
zapłacimy. Gaz byłby tu rozwiązaniem, ale
do tego czasu upłynie jeszcze sporo wody
w rzekach. Oczywiście trzeba trzymać rękę
na pulsie i kiedy tylko nadarzy się
możliwość doprowadzenia gazu do Makowa
natychmiast trzeba będzie z niej skorzystać.
Druga rzecz to sypiąca się hala przy szkole
nr 2, która można powiedzieć też jest
dzieckiem mojego kontrkandydata. Osoby
głosujące 16 XI na burmistrza muszą
odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcą
wybrać -tego który już był, tego który teraz
jest, czy postawić na kogoś spoza tych
układów, na człowieka młodego i mającego
chęci oraz zapał do działania na rzecz
naszego Miasta Makowa Mazowieckiego. 

proszę państwa, 
liczę na państwa poparcie

16 listopada 2014r. 
w wyborach na burmistrza 

Miasta Makowa Mazowieckiego 

Chciałbym móc być

dumnym
z tego miasta

Dokończenie ze str. 5

34 lata, z wykształcenia

gastronom, mężatka, matka

czwórki dzieci. Od czternastu lat

mieszkanka powiatu mińskiego

– gminy Latowicz. Zna problemy

regionu i chętnie angażuje się

w ich rozwiązywanie. Społecznik

i współorganizatorka wielu imprez

kulturalno-rozrywkowych takich

jak: festyny rodzinne, imprezy

integracyjne i okolicznościowe.

Inicjatorka i członek grupy

kabaretowej „Tyłem do przodu”. 

Jest osobą ambitną i energiczną,

gotową sprostać nowym

wyzwaniom. Jako matce i żonie

bliskie są jej problemy zwykłej

polskiej rodziny w otaczającej nas

rzeczywistości. Na ich

rozwiązywaniu chce oprzeć swoją

pracę jako radna sejmiku

mazowieckiego. 

37 lat, żo na ty, cór ka, miesz kaniec

Wę growa. Pra cu je w w naj więk -

szej fir mie w Wę gro wie Ad dit Sp

z o.o. na sta no wi sku Ma in te nan ce

Ma na ger. Jego ce le na po zy ska nie

fun du szy dla na sze go re gio nu

po do sta niu sie do sej mi ku ma zo -

wiec kie go to:

l Bez pie czeń stwo na dro -

gach – re mon ty dróg, po zy ska nie

do ta cji na bez piecz ne przej ścia

dla pie szych, szcze gól nie

przy szko łach,

l Mo der ni za cja znisz czo nych

chod ni ków oraz bu do wa no wych

chod ni ków, a tak że ście żek ro we -

ro wych w gmi nach, mo der ni za cja

sta re go oświe tle nia ulicz ne go

głów nie przy przed szko -

lach i szko łach oraz w miej scach

nie bez piecz nych na ener go osz -

częd ne

l Po zy ska nie fun du szy na do fi nan -

so wa nie za ku pu od na wial nych

źró deł ener gii, np. ko lek to ry sło -

necz ne dla miesz kań ców.

l Po zy ska nie fun du szy na roz wój

agro tu ry sty ki w do li nie Liw ca.

l Po zy ska nie na do ta cje na uty li za -

cje eter ni tu ze sta rych bu dyn ków.

l Po zy ska nie do fi nan so wa nia

na no we miej sca pra cy, oraz

na do szka la nie lu dzi po szu ku ją -

cych pra cy lub na prze kwa li fi ko -

wa nie rol ni ków.

Agnieszka 
Prus-
-Wysocka

Marcin
Krupa
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Lista
kandydatów 
KW Mazowiecka
Wspólnota
Samorządowa 
w wyborach 
do Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego
1. Wojciech Krzysztof Kaszyński

2. Wiesław Antoni Perzanowski

3. Katarzyna Koc

4. Marek Piotr Ciuhak

5. Marek Paweł Głogowski

6. Bogumiła Bytniewska

7. Robert Kujawa

8. Marek Moczulski

9. Alina Bożena Gołota

10. Zenon Krajewski

11. Renata Korzeb

12. Tomasz Euzebiusz Wiewiórko

13. Agnieszka Prus-Wysocka

14. Marcin Krupa

15. Katarzyna Parys

16. Ewa Kamila Putko

17. Tomasz Jankowski

18. Stanisław Józef Górski

Kandydaci

Katarzyna Koc

Żona, matka czwórki dzieci.

Przez wiele lat prowadząca

własną działalność

gospodarczą. Obecnie

kontynuująca studia i

uczestnicząca w zajęciach na

Uniwersytecie dla Rodzin. Chce

wspierać działania mające na

celu zmniejszenie obciążenia

rodzin przez różnego rodzaju

podatki np. zwiększony vat na

ubrania dziecięce i książki. Jest

za większym przypływem

środków na biedniejsze

powiaty, gminy województwa

mazowieckiego. Uważa, że

warto przywrócić podstawową

opiekę stomatologiczną do

szkół.

Marek Ciuhak 

zamieszkały w Siedlcach żonaty
kochająca żona Małgosia i dwoje
dzieci syn Marceli 14 lat, córka
Michalina 5 lat. Finansista pracuję
jako Dyrektor Finansowy, Działam
w Siedleckim Towarzystwie
Samorządowym. 
Jednym z największych
problemów naszego regionu są:
-upadające zakłady pracy jak
i upadający mały handel rodzinny
(wybudowanie w centrum 
Siedlec D. H.)
-widmo bardzo wysokiego
bezrobocia i wiążącego się z tym
ubóstwa
-trwanie u władzy za wszelką cenę
tak zwany „POPiS” (brak opozycji
sprzyja nadużyciom)
-nie trafione inwestycje 

Alina Bożena
Gołota 

49 lat, wykształcenie średnie,
matka trójki dorosłych dzieci,
zamieszkala na wsi Przytuły kolo
Krasnosielca, tam też prowadzi
działalność gospodarczą.
Działania na rzecz rejonu są jej
pierwszymi krokami, chciałaby
dołożyć wszelkich starań, aby nie
zawieść zaufania wyborców.
Priorytetowymi sprawami będą:
– infrastruktura dróg wojewódzkich,

powiatowych i wiejskich 

– wygospodarowanie działek

pod budowę placów zabaw i ich

realizacja

– zwiększenie szans dla rolników

poprzez organizowanie kursów, szkoleń

z zakresu pozyskiwania dofinansowań,

modernizacji gospodarstw 

– wzmocnienie stabilności rynku rolnego 

– wiaty przystankowe dla dzieci

dojeżdżających do szkół 

– likwidacja barier architektonicznych

dla osób niepelnosprawnych

Ze non 
Kra jew ski 

– hi sto ryk, po li to log, dok tor na uk hu -
ma ni stycz nych, zam. Dłu ga Ko ściel na,
gm. Ha li nów, pow. miń ski, au tor wie lu
pu bli ka cji z dzie dzi ny wie dzy o pań -
stwie i ad mi ni stra cji, dzia łacz sa mo -
rzą do wy, zwo len nik idei do bre go pań -
stwa i od dzie le nia War sza wy od woj.
ma zo wiec kie go po przez utwo rze nie
wy dzie lo ne go mia sta sto łecz ne go
War sza wy.



Polska prowadzi politykę zgodną ze

strategią Unii Europejskiej, która

oparta jest na stałym wzroście

udziału energii produkowanej

w źródłach odnawialnych.

Z przyjętej Dyrektywy 2009/28/WE

wynika, że kraje członkowskie

wspólnie do roku 2020 osiągnąć

powinny 

20-pro cen to wy udział ener gii ze źró deł
od na wial nych w cał ko wi tym zu ży ciu
ener gii. Nie wąt pli wie jest to bar dzo

do bre roz wią za nie. Ogra ni czy ono emi sję szko dli -
wych sub stan cji do at mos fe ry. Każ dy kij ma jed -
nak dwa koń ce. Spryt ni in we sto rzy, któ rym w naj -
więk szym wszak stop niu za le ży na zy sku, ko rzy -
sta ją z bra ku w pol skim pra wie za pi su pre cy zu ją -
ce go umiej sco wie nie elek trow ni wia tro wych. A po -
nie waż ma ją do stęp do ogrom nych środ ków fi nan -
so wych i do świad cze nie w zdo by wa niu no wych te -
re nów pod in we sty cje, to wła ści ciel grun tu, któ re -
go so bie upa trzy li, bar dzo ła two mo że zo stać skło -
nio ny do pod pi sa nia po zor nie ko rzyst nej dla nie -
go umo wy o dzier ża wę. Każ dy, kto pod pi su je ta ką
umo wę, po wi nien wie dzieć, że to nie tyl ko pie nią -
dze. Do pusz cza do te go, że przy do brych wia trach
za kil ka na ście lat stra ci tą zie mię, bo przej dzie ona
na wła sność in we sto ra, któ ry bę dzie mógł zro bić
z nią co ze chce! W naj lep szym przy pad ku zo sta nie
mu na dział ce be to no wy sar ko fag o po wierzch ni
kil ku dzie się ciu me trów kwa dra to wych, głę bo ki
na 4 me try. Fir my sta wia jąc far my wia tro we nie
pre cy zu ją, co sta nie się z ty mi wia tra ka mi (któ re
naj czę ściej przy jeż dża ją do Pol ski z za cho du Eu ro -
py – ja ko wy eks plo ato wa ny złom) po za koń cze niu
in we sty cji. Fir my wia tro we zgod nie z za war tą
z wła ści cie lem grun tu umo wą mo gą w każ dej
chwi li sprze dać (prze ka zać) in we sty cję in ne mu

przed się bior cy, a ten z ni skim udzia łem wła snym
mo że ogło sić ban kruc two i w ten spo sób uciec
od ko niecz no ści usu nię cia wia tra ka i sar ko fa gu
w zie mi. Wów czas bar dzo wy so kie kosz ty de mon -
ta żu i uty li za cji elek trow ni wia tro wej spad ną
na wła ści cie la grun tu. Kie dy wła ści ciel grun tu zo -
rien tu je się, ja ki błąd po peł nił udo stęp nia jąc swo -
ją dział kę – zwy kle jest już po pod pi sa niu umo wy
wstęp nej, a wy co fa nie się z niej kosz tu je set ki ty się -
cy zło tych (trze ba zwró cić wszyst kie kosz ty po nie -
sio ne w związ ku z in we sty cją przez fir mę wia tro -
wą). Dla te go dro dzy wła ści cie le dzia łek – za sta -
nów cie się i prze ana li zuj cie wszyst kie za i prze ciw,
na wet je śli in we stor ma mi was obiet ni ca mi kil ku -
ty sięcz nej pen sji przez dzie siąt ki lat. To obiet ni ce,
któ re nie za wsze ma ją po kry cie w rze czy wi sto ści!

Rów nież na te re nie gmi ny Na sielsk,
fir my bu du ją ce wia tra ki, zna la zły do bre
dla sie bie lo ka li za cje – pierw sze czte ry
wia tra ki po wsta ły na po lach na le żą cych
do Dę bi nek i Morg. Ale to nie ko rzyst ne wia -
try są głów nym kry te rium lo ka li za cji wia tra ków.
To biz nes jak każ dy in ny, li czy się du ży zysk, ni -
skie kosz ty i mi ni mum ry zy ka. Zysk jest pew ny,
bo oprócz kwo ty ja ką do sta je in we stor za wy two -
rzo ny prąd od kon cer nu ener ge tycz ne go, do sta je
też za każ dą MWh wy two rzo nej ener gii tzw. zie lo -
ny cer ty fi kat, któ ry na stęp nie sprze da je kon cer -
no wi ener ge tycz ne mu zo bo wią za ne mu do je go
kup na w związ ku z emi sją dwu tlen ku wę gla
przy tra dy cyj nej pro duk cji ener gii (oczy wi ście
kon cer ny ener ge tycz ne do li cza ją koszt cer ty fi ka -
tów swo im od bior com, czy li nam, do ra chun ków
za prąd), gdy Rząd i Unia Eu ro pej ska wstrzy ma ją
do ta cję do od na wial nych źró deł ener gii (mó wi
się, że ma to na stą pić za kil ka lat), wów czas to my,
od bior cy bę dzie my zmu sze ni do za pła ce nia co
naj mniej trzy krot nie wię cej za zu ży wa ną ener gię
elek trycz ną. Kosz ty bu do wy elek trow ni wia tro -
wych, bio rąc pod uwa gę ta nią kon struk cję z od zy -

sku, też są sto sun ko wo nie wiel kie. Lo ka li zo wa nie
wia tra ków mię dzy wsia mi to wy mier na oszczęd -
ność na in fra struk tu rze dro go wej. Oczy wi stym
jest, że wraz ze wzro stem od le gło ści od za bu do -
wań miesz kal nych wzra sta ją kosz ty bu do wy do -
jaz du do in we sty cji. Ry zy ko wła ści wie nie ist nie je
– kon cern ener ge tycz ny jest zo bo wią za ny ku pić
wy two rzo ną eko lo gicz ną ener gię. Je dy ne mi ni -
mal ne ry zy ko to opor na spo łecz ność lo kal na, dla -
te go in we sto rzy szu ka ją Gmin dys po nu ją cych nie -
wiel ki mi bu dże ta mi. Jed nym sło wem szu ka ją bie -
dy i ku szą: – wło da rzy ła twy mi po dat ka mi, – wła -
ści cie li grun tów pod wia tra ki trzy dzie sto let ni mi
„pen sja mi” z dzier ża wy, a wszyst ko to w imię eko -
lo gii i ochro ny śro do wi ska. Po zo sta li miesz kań cy
z oko lic wia tra ków do wia du ją się ostat ni, naj czę -
ściej kie dy jest już za póź no. Tak by ło u nas
w przy pad ku wia tra ka w Stu dzian kach. Dla te go,
kie dy tyl ko do wie dzie li śmy się o pla nach bu do wy
ko lej nych kil ku, (do ce lo wo w na szej oko li cy za pla -
no wa no kil ka na ście elek trow ni wia tro wych),
a więk szość z nich mia ła by być w od le gło ści nie
więk szej niż ki lo metr od za bu do wań, po sta no wi li -
śmy wziąć spra wy w swo je rę ce.

Trze ba w tym miej scu wspo mnieć
tak że o za gro że niach wy ni ka ją cych głów -
nie z nie wła ści we go roz miesz cze nia farm.
Wia trak w po bli żu do mu to nic przy jem ne go – to
cią gły szum po łą czo ny ze świ stem. Przy więk szym
wie trze ha łas ro śnie i sta je się uciąż li wy, przez co
sta je my się bar dziej roz draż nie ni, ner wo wi, nie wy -
spa ni. Ob ra ca ją ce się ło pa ty wir ni ka tur bi ny wia -

tro wej rzu ca ją na ota cza ją ce je te re ny cień, po wo -
du jąc tzw. efekt mi go ta nia – co przy nie wiel kiej
od le gło ści od do mów, jest dla miesz kań ców nie mi -
łym do świad cze niem. 

War tość dzia łek w oko li cy wia tra ków dra -
stycz nie spa da, co za tym idzie, mniej sze są też do -
cho dy gmi ny, czy li na sze z po dat ków od zie mi. Lu -
dzie nie chcą bu do wać się w po bli żu farm, te re ny
sta ją się opu sto sza łe.

Pa mię taj my też, że ze wzglę du na nie -
wiel ką od le głość od War sza wy, PKP,
a tak że wa lo ry agro tu ry stycz ne na sze re -
jo ny są atrak cyj ne dla tu ry stów oraz lu dzi
chcą cych się tu osie dlić, dla lu dzi z du żych
miast, któ rzy dość ma ją ha ła su aglo me ra cji – szu -
ka ją nie ska zi tel nej na tu ry, ci szy i pięk nych wi do -
ków. Dla ta kich do znań wró cą tu wie lo krot nie.
Mo że my być pew ni, że nie przy ja dą, je śli wszę dzie
wo kół bę dą wia tra ki.

W związ ku z tym, że chce my bez piecz nej
– dwu ki lo me tro wej od le gło ści farm wia tro wych
od na szych do mów, po sta no wi li śmy utwo rzyć Sto -
wa rzy sze nie na rzecz eko ro zwo ju zie mi na siel skiej
„Eko -Ży cie”. Nie je ste śmy prze ciw ni ka mi tur bin
wia tro wych. Chce my je dy nie, by po zwo li ły nam
one nor mal nie, zdro wo i spo koj nie eg zy sto wać.
Chce my, aby to miesz kań cy na szych wsi de cy do -
wa li o swo im oto cze niu, a nie kre owa li je in we sto -
rzy, kie ro wa ni owczym pę dem ła twe go zy sku, fun -
du jąc nam wia tra ko we get to. Sto wa rzy sze nie ma
już 80 człon ków, któ rzy ze bra li po nad 3 300 pod -
pi sów miesz kań ców gmi ny pod pro te stem prze ciw

bu do wie farm wia tro wych w bez po śred nim są -
siedz twie do mostw. Na si człon ko wie uczest ni czą
w se sjach Ra dy Mia sta prze ko nu jąc lo kal ne wła -
dze, że wia tra ki to nie jest wła ści wy kie ru nek roz -
wo ju na szej Gmi ny. Wal czy my o pra wo gło su
w spra wie, któ ra do tknę ła nas wszyst kich. Or ga ni -
zu je my spo tka nia z ludź mi świa ta na uki, któ rzy
zaj mu ją się wpły wem wia tra ków na zdro wie, śro -
do wi sko, kra jo braz. 

Za pra sza my na nasz fan pa ge na Fa ce bo -
ok`u (NIE dla wia tra ków w gmi nie Na sielsk)
oraz na stro nę http://sto pwia tra kom.eu

DO CEŃ TO CO MASZ!
ZA NIM CZAS SPRA WI, ŻE DO CE NISZ

TO CO MIA ŁEŚ!

Iwo na WRÓ BLEW SKA
Przed sta wi ciel Sto wa rzy sze nia „Eko -Ży cie”

kon takt: ad res ema il: eko zy cie@in te ria.pl
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Czas farm wiatrowych?
Iwona Wróblewska

Lat 46, dwóch do ro słych sy nów, miesz kam
w Mię ko szy nie.
Pra cu ję w PFRON w War sza wie na sta no wi sku
Kie row ni ka Dzia łu Ob słu gi Sa mo rzą dów. 
Z wy kształ ce nia ma gi ster za rzą dza nia w ban -
ko wo ści i fi nan sach, ukoń czy łam rów nież stu -
dia po dy plo mo we o kie run ku „Au dyt stra te -
gicz ny w in sty tu cjach pu blicz nych i pry wat -
nych”. Swo je za an ga żo wa nie kon cen tru ję
na roz wią zy wa niu pro ble mów miesz kań ców. 
Je stem współ za ło ży cie lem i Przed sta wi cie lem
Sto wa rzy sze nia na rzecz eko ro zwo ju zie mi na -
siel skiej „Eko -Ży cie”. 



listopad 2014   gazeta saMORzĄDnOŚĆ   11

Mazowsze

reklama

reklama

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

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
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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. 


