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Ur szu la Ma ria 
Sta ru żyk: 

Krystyna
Tarasińska

Stra te gia Ochro ny Zdro wia
to dłu go fa lo wy plan dzia ła nia
opar ty na obiek tyw nych
wskaź ni kach, pro gno zach
i wy ra żo nych po trze bach
zdro wot nych miesz kań ców.
Szcze gó ło we stra te gie, two -
rzo ne przez sa mo rzą dy gmin -
ne i po wia to we, po win ny być
czę ścią spój ne go pla nu wo je -
wódz kie go. Tyl ko tak sko or -
dy no wa ne dzia ła nia po zwo lą
nam za gwa ran to wać bez pie -
czeń stwo dla po ko leń.

Przeciw
powodziom

Kan dy du ję do Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go aby
sku tecz nie prze ciw sta wiać się
trwa ją cej od lat dys kry mi na cji
fi nan so wej na sze go Po wia tu
w za kre sie ochro ny zdro wia.
Po sia dam kom pe ten cje wy ni -
ka ją ce z wy kształ ce nia i po -
nad 20 let nie go do świad cze nia
za rząd cze go w sek to rze opie ki
zdro wot nej. Ja ko rad na po dej -
mę me ry to rycz ną wal kę o na -
le ży te nam miej sce na ma zo -
wiec kiej ma pie po trzeb zdro -
wot nych. Ce lem nad rzęd nym
mo ich dzia łań jest po pra wa
bez pie czeń stwa zdro wot ne go
dla po ko leń.

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

Nie z nami takie numery 
– mówi partiom politycznym
filmowy kpt. Kloss. 
I popiera Mariusza Ambroziaka 
z MWS do Sejmiku Mazowsza
Więcej – str. 9

Stanisław Mikulski, aktor

Więcej – str. 4

Więcej – str. 8

Bezpieczeństwo 
dla pokoleń 
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Gazeta Samorządność

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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Warszawski 
„wianuszek”

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 
Mariusz Tomasz 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

Strategia Ochrony
Zdrowia to długofalowy

plan działania oparty
na obiektywnych

wskaźnikach,
prognozach i wyrażonych
potrzebach zdrowotnych

mieszkańców.
Szczegółowe strategie,

tworzone przez
samorządy gminne

i powiatowe, powinny być
częścią spójnego planu

wojewódzkiego. Tylko tak
skoordynowane działania

pozwolą nam
zagwarantować

bezpieczeństwo dla
pokoleń, zarówno

w rozumieniu dzisiejszym,
od dziecka do seniora, jak

i w odniesieniu
do kolejnych

dziesięcioleci.

Czy ist nie je stra te gia roz wo ju
ochro ny zdro wia dla Ma zow -
sza?

Od 20 lat przy glą dam się prze mia -
nom w Ochro nie Zdro wia, tak przez pry -
zmat do świad cze nia wy ni ka ją ce go z peł -
nio nych funk cji, jak i wie dzy, któ rą po -

twier dza ją mo je uni wer sy tec kie dy plo my
i ni jak nie mo gę do pa trzeć się go spo dar -
skiej rę ki w tym za kre sie. 

Jak ina czej moż na wy tłu ma czyć
fakt, że przy do tkli wym bra ku pie nię dzy
w sys te mie Ochro ny Zdro wia Ka sy Cho -
rych, a po nich NFZ, nie do pra co wa ły
się przez 16 lat czy tel nych al go ryt mów
po dzia łu środ ków, opar tych o ja sne kry -
te ria, a wręcz prze ciw nie – dzie lą środ ki
tak, że wie le szpi ta li otrzy mu je prze sza -
co wa ne kon trakt, a in ne do pro wa dza ne
są na skraj ban kruc twa. Dla cze go Sa -
mo rząd Wo je wódz twa nie stoi
na stra ży spra wie dli we go po dzia łu
ogra ni czo nych środ ków? Dla cze go
do pie ro gło śne pro te sty pra cow ni ków
i pa cjen tów Szpi ta la Po wia to we go w Wo -
ło mi nie, wspie ra ne przez po wia to wych
sa mo rzą dow ców, po par te ty sią ca mi pod -
pi sów miesz kań ców, ujaw ni ły to szko dli -
we zja wi sko? Na NFZ nie ma jed nak
moc nych. W tej spra wie oso bi ście sła łam
pi sma do Pre mie ra Do nal da Tu ska i Mi -
ni stra Bar to sza Ar łu ko wi cza. Przed sta -
wia łam szcze gó ło we ana li zy po dzia łu
pie nię dzy z któ rych wy ni ka ło, że Szpi tal
w Wo ło mi nie, ob słu gu ją cy po pu la cję 225
tys. miesz kań ców – w za kre sach in ter ny,
neu ro lo gii i in ten syw nej te ra pii, otrzy -
mu je no mi nal nie mniej sze środ ki, niż
szpi ta le, któ re od słu gu ją nie speł na 60
tys. po pu la cje. I co? I nic. Od po wie dzi
utrzy my wa ne są w jed na ko wym to nie.
NFZ ma plan fi nan so wy, któ re go mu si
się trzy mać. Ma ogra ni czo ne środ ki,
a po za tym na si miesz kań cy tłum nie le -
czą się po za Po wia tem Wo ło miń skim.
Ten ostat ni ar gu ment jest do praw dy
chwy tem po ni żej pa sa. Je śli do wo ło miń -

skie go szpi ta la na in ter nę czy też neu ro -
lo gię nie moż na się do stać, bo przyj mu -
je my wy łącz nie pa cjen tów w sta nach na -
głych, to lu dzie ra tu ją się jak mo gą szu -
ka jąc po mo cy w po bli skiej War sza wie.
Re stryk cyj na po li ty ka przy jęć, do któ rej
zmu sza nas NFZ, skut ku je prze cią że -
niem Szpi tal ne go Od dzia łu Ra tun ko we -
go, fru stra cją pa cjen tów i ich ro dzin,
a i tak nie je ste śmy w sta nie unik nąć nad -
wy ko nań czy li przy jęć bar dzo cho rych
lu dzi do szpi ta la za któ re NFZ za pła ci
do pie ro po za mknię ciu roz li cze nia rocz -
ne go, lub też nie za pła ci wca le, od sy ła jąc
nas by śmy do cho dzi li rosz czeń na dro -
dze są do wej. Rosz cze nia te na ko niec ro -
ku 2014 się gną kwo ty 15 mln zł. Pó ki co
nasz Szpi tal ma dłu gi i ol brzy mi nie wy -
ko rzy sta ny po ten cjał me dycz ny, a pa -
cjen ci są ska za ni na tu ry sty kę, ale nie re -
kre acyj ną lecz nie ste ty me dycz ną.

W lip cu br., być mo że rów nież
pod wpły wem na szych pro te stów, Sejm
uchwa lił zmia nę do usta wy o świad cze -
niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych
ze środ ków pu blicz nych, któ ra na kła da
na or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo -
rzą do wej obo wią zek two rze nia tzw,, map
po trzeb zdro wot nych”„, na pod sta wie
któ rych na stą pi po dział pie nię dzy dla
jed no stek ochro ny zdro wia. Waż ne
jest, aby Rad ni nad cho dzą cej ka -
den cji re pre zen tu ją cy Po wiat Wo ło -
miń ski na po zio mie Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go do pil no -
wa li in te re sów na sze go re gio nu
w za kre sie Ochro ny Zdro wia, bo bę -
dzie to de cy du ją cy mo ment dla na -
szej przy szło ści i na sze go bez pie -
czeń stwa zdro wot ne go. 

Ur szu la Ma ria Sta ru żyk: 
Kandyduję do Sejmiku Województwa Mazowieckiego aby skutecznie przeciwstawiać się trwającej od lat dyskryminacji finansowej naszego
Powiatu w zakresie ochrony zdrowia. Posiadam kompetencje wynikające z wykształcenia i ponad 20 letniego doświadczenia zarządczego

w sektorze opieki zdrowotnej. Jako radna podejmę merytoryczną walkę o należyte nam miejsce na mazowieckiej mapie potrzeb
zdrowotnych. Celem nadrzędnym moich działań jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego dla pokoleń.

BEZPIECZEŃSTWO 
DLA POKOLEŃ

Strategia ochrony zdrowia
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Warszawski „wianuszek”

– Spo tkał się Pan z Ma riu szem
Am bro zia kiem. Wy czu łem wza jem -
ne zro zu mie nie w Wa szej roz mo -
wie. Czy wy ni ka ono ze wspól ne go
prze ko na nia, że wła śnie w wy bo -
rach sa mo rzą do wych po trze ba
kan dy da tów nie za leż nych, par tie
po li tycz ne nie wy star czą, nie wy -
czer pu ją ca łej ofer ty? 

– Ofer ty par tii po li tycz nych są ukie run ko -
wa ne na kon kret ny cel. Za to je śli cho dzi
o gru pę bez par tyj nych, bar dziej wie rzę w ich
uczci wość i rze tel ność, po nie waż nie są zwią -
za ni z ni kim, kto by ni mi ste ro wał. Na to miast
każ da par tia ma swo ich kan dy da tów, któ ry -
mi chce ob sa dzić… co tyl ko jest do ob sa dze -
nia. I bar dzo czę sto nie współ gra to, co jest po -
trzeb ne spo łe czeń stwu, z tym, co re ali zo wa ne
jest przez par tię, któ ra ma swój pro gram, nie
za wsze zbież ny z in te re sa mi bez par tyj nych.
A prze cież ma my ogrom ną gru pę wy bor ców,
któ rzy nie są człon ka mi żad nej par tii, a któ -
rym się na le ży rów nież to, że by ich po stu la ty
by ły re ali zo wa ne. 

– Jak Pan wi dzi ide al ne go kan -
dy da ta do sa mo rzą du: przy pi sa ne -

go do ro li przed sta wi cie la miesz -
kań ców, że by wie dzie li, kto ich re -
pre zen tu je, sko ro nie za wsze orien -
tu ją się, kto z ich okrę gu za sia da
w Sej mie i Se na cie?

– Dla mnie przede wszyst kim lu dzie bez -
par tyj ni po win ni się an ga żo wać, po ka zać swo -
ją ak tyw ność. Po wra ca to, o czym już roz ma -
wia li śmy. Na przy kład pan Am bro ziak nie
jest żad nym par tyj nym to wa rzy szem, tak to
na zwij my, po zo sta je bez par tyj ny, a jed nak
dzia ła i chce dzia łać – i ta kich lu dzi nam po -
trze ba. Ta cy są dla nas naj cen niej si, dla spo łe -
czeń stwa, któ re po trze bu je zmian, wie lu
zmian, bo prze cież ma my ty le róż nych pro ble -
mów do roz wią za nia. A pro po zy cje par tii po li -
tycz nych nie za wsze po zo sta ją w zgo dzie
z ocze ki wa nia mi lu dzi bez par tyj nych. Z pa -
nem Am bro zia kiem od by li śmy dłu gą roz mo wę,
po zna łem je go za mie rze nia, do wie dzia łem się,
co pra gnie osią gnąć w ży ciu pu blicz nym, nie
bę dąc zwią za ny z żad ną par tią. 

– A par tiom po li tycz nym po wie
Pan, że za cy tu ję kla sycz ne…

– …nie z na mi ta kie nu me ry. I to mo że -
my cy to wać za wsze. Przede wszyst kim jed nak

pa nu Am bro zia ko wi ży czę, że by po ko nał swo -
ich kontr kan dy da tów i że by uda ło mu się prze -
sko czyć wszyst kie ba rie ry. Wie rzę, że jest szan -
sa, że to zro bi – bo do brze by ło by wresz cie
mieć ta kich przed sta wi cie li, któ rzy dzia ła ją
bez ko rzy ści oso bi stych, po za sa tys fak cją, że coś
zro bi li dla spo łe czeń stwa. 

Roz ma wiał: Łu kasz Perzy na

WYWIAD
EXTRA

Stanisław Mikulski (ur, 1929)
jest jednym z najwybitniejszych
polskich aktorów. Sławę
i stuprocentową
rozpoznawalność przyniosła mu
rola kpt. Klossa w serialu
„Stawka większa niż życie”
(1967-68). Grał również m.in.
w „Kanale”, „Polskich
drogach”, „Katastrofie
w Gibraltarze”. Prowadził
programy telewizyjne, jak
„Koło Fortuny” i „Supergliny”.
Mieszka w Warszawie

An drzej Ro sie wicz:
Ma riu sza po zna -

łem pa rę lat
te mu. Oka -

za ło się, że
jest to ele -

ganc ki
i rze czo wy
gość, do bry

mów ca.
Mam nadzieję,

że te piękne plany
i pomysły, które ma, uda się zrealizować,

gdy będzie zasiadał w Sejmiku
Mazowieckim, czego mu życzę.

U Mariusza podoba mi się elegancja,
często zakłada dobrze skrojone garnitury:
marynara, wygląd też jest ważny. Gdy go

widzę z tą chusteczką w butonierce,
mówię: no, Mariusz, wyglądasz jak
przed wojną we Lwowie. To też jest

szacunek dla siebie, dla rozmówcy, dla
ludzi z którymi się spotyka 

Ga briel Ja now ski:
Ma riu sza Am bro -

zia ka znam
od wie lu lat.
Po dzi wia -
łem je go za -
an ga żo wa -
nie ja ko po -

sła i oby wa -
tel ską dzia łal -

ność. Co rok 11
Li sto pa da w swo jej ro -

dzin nej miej sco wo ści Iłów or ga ni zu je pa trio -
tycz ną uro czy stość. Pomysłodawca Eko
– Doliny, uczynił z tej plenerowej imprezy
ważną dla polskich rolników i konsumentów
szansę prezentowania rodzimych produktów.
Dla wszystkich jest to sympatyczne
doświadczenie. Wielu z nich uczestniczy
w obywatelskich debatach, których tak 
bardzo nam brakuje. Wiem, że odniósł 
sukces jako przedsiębiorca i potrafi się 
nim dzielić z innymi. 

Ja też po pie ram Am bro zia ka

Wierzę w uczciwość i rzetelność

bezpartyjnych
STA NI SŁA W MI KUL SKI: 

„Nie z na mi ta kie nu me ry” – mó wi par tiom po li tycz nym fil mo wy kpt. Kloss. I po pie ra Ma riu sza Am bro zia ka z MWS do Sej mi ku Ma zow sza. 
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Sfinansowane ze środków Komitetu Wyborczego Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
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Kandydaci

Wej ście Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej, uchwa le nie sto sow -
nych re gu la cji praw nych zo -
bo wią zu je do utrzy my wa nia
ist nie ją cych eko sys te mów
po wią za nych z go spo dar ką
wod ną. 

Z uwa gi na ma le ją ce za so by wód bar -
dzo waż nym ele men tem jest roz wią zy wa -
nie wy stę pu ją cych pro ble mów w za kre sie
za cho wa nia za so bów wód dys po zy cyj -
nych dla rol nic twa, utrzy my wa nia śro do -
wi ska przy rod ni cze go, czy go spo da ro wa -
nia za so ba mi uwzględ nia ją cy mi ideę
zrów no wa żo ne go roz wo ju w wa run kach
go spo dar ki ryn ko wej. Na prze wa ża ją cej
czę ści ob sza ru kra ju zo sta ły wy ko na ne
sys tem wod no -me lio ra cyj ne, któ re ma ją
wpływ na obieg, po pra wę ilo ści i ja ko ści
dys po zy cyj nych za so bów wod nych, co
umoż li wia in ten sy fi ka cję rol nic twa.

Z uwa gi na wy stę pu ją ce okre sy su szy at -
mos fe rycz nej po wo du ją cy de fi cyt wo dy
w śro do wi sku przy rod ni czym, któ ra ma
miej sce w br. ro ku w znacz nej czę ści wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go, ob ni ża nie po -
zio mu wód grun to wych, za ni ka nie śród -
pol nych oczek wod nych, spra wia, że go -
spo dar ką wod ną na le ży tak po kie ro wać,
aby prze ciw dzia łać ta kim sy tu acjom.
W tym ce lu na le ży two rzyć sys te my ma łej
re ten cji dla za trzy my wa nia czę ści od pły -
wa ją cych bez pow rot nie wód. Wo da to nie
tyl ko do bro, ale cza sem by wa złem wów -
czas, kie dy jest jej za du żo, czy li kie dy nie
moż na jej od po wied nio „za go spo da ro -
wać”. Przy czy na to brak do sto so wa nia ko -
ryt rzek do swo bod ne go od pły wu i brak
zbior ni ków re ten cyj nych, po lde rów za le -
wo wych itp. Znacz ną ro lę w tym za kre sie
po win ny speł niać po wo ła ne do te go in sty -
tu cje oraz lo kal ne or ga ny sa mo rzą do we
dzia ła ją ce w opar ciu o uwa run ko wa nia
praw ne, któ re za war te są W PRA WIE

WOD NYM, DY REK TY WIE PO WO -
DZIO WEJ, RA MO WEJ DY REK TY -
WIE WOD NEJ, któ re okre śla ją ce le śro -
do wi sko we, wza jem ne za leż no ści i po wią -
za nia w od nie sie niu do za rzą dza nia ry zy -
kiem po wo dzio wym dla ob sza rów do rze -
czy i re gio nów wod nych obej mu ją cych te -
re ny, w któ rych my wszy scy ży je my.

Te go rocz ny okres la ta i je sie ni nie ob fi -
to wał w opa dy at mos fe rycz ne. Co po ka że
zi ma i wio sna to do pie ro się do wie my. Pro -
gno zy per spek ty wicz nej są nie do prze wi -
dze nia. To, co mo gą spo wo do wać sy tu acje
eks tre mal ne „prze ra bia li śmy w ostat -
nim 10-15-le ciu nie jed no krot nie. Więk szo -
ści z nas przy czy ny są zna ne, a jest to po -
wód nie przy sto so wa nia od bior ni ków - rzek,
któ re ure gu lo wa ne przed 50-ciu la ty po zo -
sta wio ne są prak tycz nie sa me so bie od oko -
ło 15 lat. Po za bie żą cym co 1-2 la ta utrzy -
ma niem nie wie le się ro bi. A wy ma ga nia są
du że. Od rol nia nie grun tów, a na stęp nie ich
urba ni za cja, bu do wa tak bar dzo po trzeb -

nych dróg, prze bu do wa ko lei – wszyst kie te
dzia ła nia ge ne ru ją ogrom ne ilo ści wód, któ -
rych od biór po win ny za pew nić ist nie ją ce
od bior ni ki. O bu do wie po lde rów, zbior ni -
ków re ten cyj nych nie wie le się mó wi a jesz -
cze mniej ro bi. Bu do wa zbior ni ków re ten -
cyj nych przy po wsta ją cych dro gach, to tyl -
ko chwi lo we za trzy ma nie czę ści wód. Tzw.
„ma ła re ten cja”, któ rej pro gra my są opra co -
wa ne i przy róż nych oka zjach pre zen to wa -
ne przez ni ko go nie jest re ali zo wa na,
a wręcz prze ciw nie ist nie ją ce zbior ni ki są li -
kwi do wa nie dla po zy ska nia te re nu pod za -
bu do wę. Kla sycz nym przy kła dem „prze cią -
że nia” ko ry ta rze ki jest Utra ta wraz z ca łą
zlew nią, do któ rej do pły wa po nad 200 km
mniej szych rzek i ro wów ob słu gu ją cych od -
wod nie nie po nad 700km2 po wierzch ni. Po -
da ne w te le gra ficz nym za ry sie in for ma cje
wy ma ga ją pod ję cia od po wied nich dzia łań,
do sto so wa nia prze pi sów itp. Dys po no wa -
nie środ ka mi unij ny mi przez sa mo rzą dy
da je ta ką moż li wość.

Marcin Witold Lewicki – ur. 1972 r. w Warszawie. 
Wydawca, redaktor, menedżer i animator kultury. 
Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Warszawskiej
Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Uniwersytetu Warszawskiego
Wydziału Zarządzania. Obie uczelnie ukończył z wyróżnieniem. 
Założyciel i prezes zarządu kilku spółek wydawniczych. 
Założyciel instytucji szkoleniowej współpracującej z wiodącymi,
warszawskimi uczelniami technicznymi.
Od ponad 15 lat organizuje imprezy głównie o charakterze
kulturalnym i oświatowym dla środowisk lokalnych, krajowych
i międzynarodowych. 
W życiu kieruje się zasadą, że należy nieustannie dbać o rozwój
ducha, intelektu, emocji i ciała. 
Szczęśliwy mąż i ojciec trójki wspaniałych dzieci.

Jestem bezpartyjną kandydatką

na stanowisko burmistrza

Łomianek w wyborach

samorządowych, które odbędą

się 16 listopada. To Państwo

zdecydujecie o tym kto przez

kolejne cztery lata będzie

sprawował zaszczytny

i odpowiedzialny urząd

burmistrza, kto zostanie

radnym. 

Istot ne dla miesz kań ców Ło mia nek
jest to, czy kan dy dat rze czy wi ście bę dzie
umiał roz wią zy wać pro ble my i dbać o po -
trze by miesz kań ców ko rzy sta jąc z wła snej
wie dzy i do świad cze nia sa mo rzą do we go,
czy też po trak tu je je ja ko ha sła na sztan da -
rach. Ja je stem prak ty kiem. W mo im CV
mo gła bym spo koj nie wpi sać jed no sło wo
– sa mo rząd. Wiem jak po ru szać się w me -
an drach prze pi sów le gi sla cyj nych oraz jak
sku tecz nie roz wią zy wać pro ble my spo łecz -
ne – te go na uczy ło mnie ży cie. 

Więk szość miesz kań ców Ło mia nek
pra cu je w sto li cy. Dla te go też gmi na po -
win na się roz wi jać w opar ciu o spraw ną
ko mu ni ka cję z m. st. War sza wa. Pla nu ję
bu do wę spe cjal nej li nii au to bu so wej
na tra sie Au chan – Mło ci ny, par kin gu
P+R na te re nie par kin gu przy ga le rii oraz
bu do wę i wy dzie le nie bus – pa sa. Au to bu -
sy ob słu gu ją ce te li nie, po win ny być wpro -
wa dzo ne do pierw szej stre fy bi le to wej
oraz na pę dza ne sil ni kiem elek trycz nym
– tak bę dzie ta nio i eko lo gicz nie.

Te mat omi ja ny przez kontr kan dy da -
tów to tra sa S – 7. Po win na ona po wstać

jak naj szyb ciej, ale z uwzględ nie niem po -
trzeb miesz kań ców Dą bro wy, Dzie ka no -
wa, Kieł pi na oraz Sa do wej. Ja kie są te
po trze by – do kład nie wia do mo. By ły
przez kil ka lat pre cy zo wa ne przez miesz -
kań ców.

Wiem jak istot nym pro ble mem dla
ro dzi ców i dzie ci jest dwu zmia no wy sys -
tem na uki w ło mian kow skiej szko le. Bę -
dę bu do wa ła szko ły i przed szko la, bo ta -
kie są po trze by. 

Od lat jed nym z naj waż niej szych wy -
zwań jest bu do wa no wych ujęć wo dy
i roz bu do wa sie ci wo do cią go wo – ka na li -
za cyj nej ze środ ków unij nych i rzą do -
wych. Za cznę tak że re no wa cję i bu do wę
dróg, co przez ostat nie la ta nie mia ło
miej sca. 

Wy ko rzy stam wa lo ry przy rod ni cze,
po ło że nie gmi ny Ło mian ki i po zy skam
środ ki na bu do wę prze strze ni re kre acyj -
nej na te re nach wo kół je zio rek. Na kło nię
in we sto rów do wspie ra nia roz wo ju na -
sze go re gio nu. 

Ca ły czas jed nym z naj waż niej szych
za dań władz gmi ny jest dba łość o bez pie -

czeń stwo miesz kań ców (w tym rów nież
bez pie czeń stwo prze ciw po wo dzio we).
Bę dę lob bo wać na rzecz jak naj szyb szej
cał ko wi tej mo der ni za cji wa łów prze ciw -
po wo dzio wych. Waż ną spra wą jest bez -
pie czeń stwo nas wszyst kich w dro dze
do szko ły i pra cy. Przej ścia dla pie szych
oraz skrzy żo wa nia w new ral gicz nych
miej scach w gmi nie zo sta ną oświe tlo ne
oraz wy po sa żo ne w zmierz cho wą sy gna -
li za cję świetl ną. 

Uspraw nię, a kon kret nie rzecz uj mu -
jąc, stwo rzę ko mu ni ka cję spo łecz ną.
Utwo rzę wspól nie ze sta ro stwem, Dom
Dzien ne go Po by tu dla osób star szych
i nie peł no spraw nych. 

Po raz pierw szy w hi sto rii Ło mia nek
ma cie moż li wość wy bra nia ko bie ty
na sta no wi sko bur mi strza. Kan dy da ci
do Ra dy Miej skiej to spo łecz ni cy z pa sją
i wie dzą. Nie któ rych zna cie z bez po śred -
nich kon tak tów – są soł ty sa mi lub udzie -
la ją się spo łecz nie w róż nych or ga ni za -
cjach. Nie peł no spraw ni znaj dą w na -
szym gro nie swo ją przed sta wi ciel kę,
z któ rą za dba my o po pra wę sy tu acji osób
star szych i nie peł no spraw nych. 

Je stem orę dow nicz ką trak to wa nia
sa mo rzą du te ry to rial ne go ja ko wspól no -
ty lo kal nej. We dług tej wy kład ni bur -
mistrz jest pra cow ni kiem, wspól no ta pra -
co daw cą. Wie my wszy scy, że nie ste ty
wie le jest przy kła dów świad czą cych
o bra ku po ko ry lu dzi, któ rzy obej mu ją to
sta no wi sko.

Li czę na to, że 16 li sto pa da miesz -
kań cy Ło mia nek za trud nią mnie na sta -
no wi sku bur mi strza i de cy zja ta przy wró -
ci wia rę w praw dzi wy sa mo rząd oraz po -
twier dzi przy sło wie:”gdzie dia beł nie mo -
że, tam...”

Przeciw powodziom
Krystyna Tarasińska

Krystyna Tarasińska jest
Głównym specjalistą
w Inspektoracie
Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji I Urządzeń
Wodnych w Grodzisku
Mazowieckim działającym
na terenie czterech powiatów:
Grodzisk Maz., Pruszków,
Warszawa Zachód i Żyrardów.
Od 1997 roku
do października 2014
na stanowisku kierownika
inspektoratu. Inżynier
melioracji wodnych. 

Kandyduję 
dla Łomianek

Ur szu la Go łąb
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Lista
kandydatów 
KW Mazowiecka
Wspólnota
Samorządowa 
w wyborach 
do Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego
1. Mariusz Tomasz Ambroziak

2. Urszula Maria Starużyk

3. Marek Grzegorz Jędrzejczak

4. Barbara Ewa Bonisławska

5. Tadeusz Bulik

6. Maria Wyganowska-Miklaszewska

7. Marcin Bańcerowski

8. Agata Joanna Sulich

9. Marcin Witold Lewicki

10. Katarzyna Jadwiga Krawczyk

11. Tomasz Jakub Bartel

12. Krystyna Tarasińska

13. Marcin Zbigniew Cwyl

14. Monika Rutkowska

15. Grażyna Józefa Nowak

16. Jarosław Tomasz Szymanek

17. Roman Mieczysław Gaweł

18. Patrycja Zuzanna Cicha

19. Karolina Zowczak

20. Andrzej Krzysztof Kieryłło

Ja ko kan dy dat bez par tyj ny za mie rzam
wy ko rzy stać mo ją wie dzę wy nie sio ną w dzia -
łal no ści za wo do wej i do świad cze nie sa mo -
rzą do we – do łą cze nia rad nych sej mi ku ma -
zo wiec kie go po nad po dzia ła mi par tyj ny mi
– wo kół pro jek tów przy czy nia ją cych się
do roz wo ju go spo dar cze go aglo me ra cji wo -
kół War sza wy.

Je den z ce lów stra te gicz nych:
Wy bu do wa nie na Wi śle mo stu dla ru -

chu lo kal ne go w cią gu dro gi wo je wódz -
kiej 721 lub 712 po mię dzy Kon stan ci nem -Je -
zior na a Jó ze fo wem, Otwoc kiem i Kar cze -
wem z wy ko rzy sta niem ka pi ta łu ko mer cyj -
ne go w for mu le part ner stwa pu blicz no -pry -
wat ne go lub spół ki pra wa han dlo we go.

W tym ce lu nie zbęd ne jest:
Przy spie sze nie bu do wy ob wod ni cy

Kon stan ci na -Je zior na od stro ny Wi sły i roz -
bu do wa dro gi 801- do pa ra me trów dro gi

dwu jez dnio wej na od cin ku od Wa łu Mie dze -
szyń skie go (Ron do na Bło tach) do gra nic
Mia sta Otwoc ka (po czą tek ob wod ni cy Kar -
cze wa) w ce lu od bio ru ru chu po jaz dów prze -
jeż dża ją cych przez mo sty na Wi śle.

Efekt go spo dar czy
Do dat ko wa prze pra wa mo sto wa na Wi -

śle po łą czy miej sco wo ści po wia tu otwoc kie -
go (oko li ce Ma zo wiec kie go Par ku Kra jo bra -
zo we go) z te re na mi po wia tu pia se czyń skie go
i stwo rzy moż li wo ści do po wsta nia pro jek -
tu:,, Po łu dnio we płu ca War sza wy”. Pro jekt
ta ki otwo rzy moż li wo ści po zy ska nia środ -
ków unij nych dla roz wo ju tu ry sty ki i re kre -
acji wo kół War sza wy i przy spie szy roz wój go -
spo dar czy te re nów po łą czo nych mo stem lo -
kal nym na po łu dnie od War sza wy.

Ma rek Ję drzej czak 
-okręg nr 7 do sej mi ku -miej sce nr 3

Mo je mot to dzia ła nia



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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Mazowsze
reklama

reklama

reklama

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”. 



Bar ba ra Bo ni sław ska, mę -
żat ka, mam jed ne go sy na,
od 23 lat miesz kam w gmi nie
Nie po ręt, wcze śniej miesz ka -
łam w Le gio no wie. 

Na uczy ciel aka de mic ki. Wy -
kształ ce nie wyż sze, dr na uk spo -
łecz nych Aka de mia Obro ny Na ro -
do wej w War sza wie, mgr eko no mii
oraz stu dia po dy plo mo we – Przy -
go to wa nie pe da go gicz ne, Za rzą -
dza nie ad mi ni stra cją pu blicz ną,
Kon tro la i au dyt we wnętrz ny. Au tor ka wie lu pu bli -
ka cji z za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej ta kich jak;
Za da nia ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej w za kre sie
bez pie czeń stwa lo kal ne go, Ad mi ni stro wa nie bez -
pie czeń stwem pu blicz nym w Pol sce, Ochro na lud -
no ści w sys te mie bez pie czeń stwa na ro do we go, Ad -
mi ni stra cja pu blicz na w prze ciw dzia ła niu za gro że -
niom, Bu dżet sa mo rzą du gmin ne go, Szan se roz wo -
ju gmin wiej skich po przy stą pie niu Pol ski do Unii

Eu ro pej skiej na przy kła dzie gmi ny
Nie po ręt i wie lu in nych. 

W la tach 1994-1998 rad na gmi -
ny Nie po ręt, prze wod ni czą ca Ko mi -
sji re wi zyj nej, w la tach 1996-2006
pra cow nik sa mo rzą do wy m. st. War -
sza wy.

Je że li uzy skam za ufa nie Pań -
stwa Wy bor ców, to w pra cach Sej mi -
ku Ma zo wiec kie go chcia ła bym się
za jąć spra wa mi, któ re są mi bli skie
z za wo do we go punk tu wi dze nia,

a na le żą do nich: Bez pie czeń stwo pu blicz ne – Bez -
piecz ne Ma zow sze, No wo cze sna ko mu ni ka cja, Na -
uka i kul tu ra dla każ de go.

KO MI TET WY BOR CZY MA ZO WIEC KIEJ
WSPÓL NO TY SA MO RZĄ DO WEJ

OKRĘG WY BOR CZY NR 7 – CZWAR TE
MIEJ SCE NA LI ŚCIE 

W WY BO RACH DO SEJ MI KU MA ZO -
WIEC KIE GO 

Ba da nia wska zu ją, ze sport to
wspa nia łe na rzę dzie do bu do wa nia toż -
sa mo ści, za rów no tej lo kal nej, jak rów -
nież ogól no na ro do wej. Wy da rze nia
przy to czo ne po wy żej po twier dza ją te te -
zy. Mam jed nak wra że nie, że ich pu bli -
ka cje do ty czy ły wszyst kich re gio nów po -
za Ma zow szem. Pił ka rze Le gii, siat ka rze
Po li tech ni ki, siat kar ki z Le gio no wa, pił -
ka rze ręcz ni z Płoc ka czy dwie ra dom skie dru ży ny – to
wszyst ko, naco stać nas wnaj wyż szych kla sach roz gryw -
ko wych. I tak chwa ła dla Ra do mia, że uda ło mu się dzię -
ki za an ga żo wa niu lo kal nych władz i biz ne su zbu do wać
sta bil ny sys tem fi nan so wa nia spor tu, któ ry po zwa la
na dzia ła nia ze spo łów w dwóch dys cy pli nach. War sza -
wa też ma dwie dru ży ny. Tyl ko dwie! Obiek ta mi spor to -
wy mi – za wy jąt kiem prze pięk ne go Sta dio nu Na ro do -
we go – rów nież nie mo że my się po chwa lić. Z ha la mi
jest jesz cze go rzej. Ma my pię cio ty sięcz ny war szaw ski
Tor war i płoc ką Or len Are nę. A co da lej? Nic! Kra ków,

Łódź, Gdańsk czy Ka to wi ce to mia sta,
któ re wie dzą, jak waż ny jest obiekt spor to -
wy. Wie dzą, że im pre zy spor to we, któ re
sku pia ją miesz kań ców ki bi cu ją cych swo -
jej dru ży nie, bu du ją lo kal ny pa trio tyzm.
W Pol sce jest 20 miast, któ re ma ją więk -
sze ha le niż ta w Płoc ku czy w War sza wie.
To bar dzo nie po ko ją ce. Mu si my jak naj -
szyb ciej zbu do wać sys tem, któ ry spo wo -

du je, że uzdol nio na spor to wo mło dzież z Ma zow sza bę -
dzie mo gła kon ty nu ować swo je ka rie ry w ma zo wiec -
kich klu bach. Do te go po trze ba zmian sys te mo wych
i men tal nych. W tych kwe stiach sa mo rząd mu si współ -
pra co wać z lo kal nym biz ne sem. Mu si do ce niać tych,
któ rzy in we stu ją w ma zo wiec kie klu by i po ma gać im.
Tyl ko w ten spo sób zbu du je my na szą lo kal ną ma zo -
wiec ką du mę na ro do wą. 

Mar cin bań ce row ski – kan dy dat 
do sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, 

nr 7 na li ście KW Ma zo wiec ka Wspól no ta sa mo rzą do wa
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Kandydaci

reklama

Ma 56 lat, jest żo na ty, ma tro je dzie ci. Wy -
kształ ce nie wyż sze tech nicz no -rol ni cze, przy -
go to wa nie pe da go gicz ne, stu dia po dy plo mo -
we: po śred nic two ob ro tu nie ru cho mo ścia mi,
wy ce na nie ru cho mo ści, eu ro pej skie pra wo
sa mo rzą do we. Od 1994r wójt Gmi ny Dą brów -
ka. Za in te re so wa nia: hi sto ria, tu ry sty ka
i sport, w szcze gól no ści pił ka noż na, pił ka
siat ko wa i te nis. Oto jego plany:

l Stwo rze nie spój ne go sys te mu ko mu ni ka cyj ne -
go re gio nu pod war szaw skie go ze sto li cą, za rów no
dla ru chu sa mo cho do we go, ko le jo we go jak i ro we ro -
we go. 

l Stwo rze nie wa run ków sprzy ja ją cych roz wo jo -
wi pol skiej przed się bior czo ści.

l Ochro na i pro mo cja dzie dzic twa kul tu ro we go
oraz przy rod ni cze go re gio nu pod war szaw skie go.

l Stwo rze nie opty mal nych wa run ków współ pra -
cy sa mo rzą du wo je wódz kie go, po wia to we go i gmin -
ne go, szcze gól nie w za kre sie po zy ski wa nia fun du -
szy unij nych.

Bar ba ra Bo ni sław ska

Zabiegam 
o zaufanie Nieporętu

Ta de usz Bu lik

Z perspektywy 
wójta

reklama
Mar cin Bań ce row ski

Budowanie 
lokalnej tożsamości
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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. 


