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Młody radomianin, 29-letni Dominik Heb-
da, został zaprezentowany jako kandydat 
„Bezpartyjnych Samorządowców” na Pre-
zydenta Miasta Radomia. Hebda jest absol-
wentem Historii oraz Prawa na Uniwersytecie 
Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obec-
nie jest aplikantem radcowskim oraz pracuje 
w kancelarii prawnej w Warszawie. Jak sam 
przyznaje, reprezentuje tych mieszkańców, 
którzy „za chlebem” muszą codziennie dojeż-
dżać do innego miasta, ale podkreśla też, że 
to Radom jest jego domem, że z nim wiąże 
przyszłość i tutaj chce pracować oraz mieszkać 
na stałe.

Kandydata na Prezydenta Radomia 
przedstawił Krzysztof Górak, pełnomoc-
nik Ruchu na teren byłego województwa 
radomskiego.

„Bezpartyjność. Młodość. Przy-
szłość.” – to hasło wyborcze Dominika 
Hebdy. Nawiązuje on w nim do tego, 
że jest osobą zupełnie spoza układu po-
litycznego. – Jestem młodą osobą, nigdy 
nie byłem związany z żadną partią. Nie 
jestem podporządkowany partyjnej smy-
czy, reprezentuję Radom i dla niego chcę 
pracować – podkreślał pretendent na fotel 
Prezydenta Radomia.

Priorytetem dla kandydata są ludzie 
młodzi. Pragnie on, żeby ci, którzy opu-
ścili Radom, ze względu na studia czy 
poszukiwanie pracy wrócili do niego, tu 

zakładali swoje rodziny, znajdowali god-
ną pracę czy rozwijali własne biznesy. Jak 
podkreślał, do tego potrzebny jest prezy-
dent, który rozumie te problemy, który 
będzie umiał stanąć ponad partyjnymi 
podziałami i tak pokierować polityką 
miasta, aby jego rozwój był nierozerwal-
nie związany z młodością i kreatywnością.

Oczywiście dla Dominika Hebdy 
ważne są również problemy wszystkich 
mieszkańców. Dużą wagę przywiązuje 
on do Starego Miasta. Podkreśla, że Ra-
dom zasługuje na to, żeby w jego rynek 
tknąć drugie życie. Chciałby tak zago-
spodarować ten teren, aby przyciągał 
tłumy ludzi, a otoczenie dotąd odstrasza-
jące, wręcz zachęcało do odwiedzin czy 
spędzenia tam wolnego czasu.

Jak zapowiedział kandydat na Pre-
zydenta Radomia, cały program będzie 
przedstawiany etapowo podczas kolej-
nych konferencji prasowych.

Na koniec, Krzysztof Górak przedsta-
wił liderów list do sejmiku województwa 
mazowieckiego oraz Rady Miejskiej w 
Radomiu. I tak numerem jeden w okręgu 
5. w wyborach do sejmiku będzie Iwona 
Skrzypczak. Na „dwójce” znajdzie się Ra-
fał Wrześniak. Natomiast do Rady Miasta 
liderem w okręgu 1. będzie wspomniany 
Dominik Hebda, w 3. Hubert Wołowiec, 
a w 5. Rafał Kowalik.

KWW 
Bezpartyjni 
Samorządowcy 
komitetem 
ogólnopolskim  
i z numerem 1!
W sztabie wyborczym Bezpartyjnych Samorządowców za-
panował wielki entuzjazm. Ubiegali się bowiem o rejestra-
cję ogólnopolską, nie zrażając się i stanowczo podchodząc 
do wystawiania swoich kandydatów. Wreszcie się to udało, 
dzięki zaangażowaniu działaczy ruchu i dzięki tysiącom 
głosów poparcia obywateli kraju.

Ruch zarejestrował listy wyborcze kandydatów 
we wszystkich szesnastu sejmikach wojewódzkich, 
w sześćdziesięciu okręgach wyborczych na terenie 
całego kraju. To sprawiło, że Bezpartyjni utworzyli 

ogólnopolski komitet. Od tej pory Bezpartyjni Sa-
morządowcy będą mogli uczestniczyć w spotkaniach 
i debatach. Zyskali także dostęp do mediów central-
nych, czyli możliwość korzystania z darmowego cza-
su antenowego w PR i w TVP, jak też będą notowani 
w przeprowadzanych sondażach.

Również we wszystkich dziewięciu okręgach wybor-
czych Warszawy zostali zarejestrowani kandydaci do 
stołecznej Rady Miasta, których jest łącznie 78 osób! 
Wypełniono tym samym dopuszczalne maksimum. To 

ogromny sukces. W ten sposób Bezpartyjni Samorzą-
dowcy znaleźli się pośród znanych partii politycznych 
– obok PO i PiS, które także zarejestrowały taką samą 
liczbę kandydatów.

Kolejne dobre wieści nadeszły 26 września. Tym 
razem z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej w 
Warszawie. Podczas losowania jednolitych numerów 
dla list kandydatów komitetów wyborczych KWW 
Bezpartyjni Samorządowcy otrzymali numer JE-
DEN.

Bezpartyjni mają kandydata na prezydenta Radomia
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- 

Bezpartyjny to słowo, które w poprzednim 
ustroju oznaczało człowieka bezinteresow-
nego i przyzwoitego. Czy do takiego jego 
rozumienia zamierza nawiązać kandydat na 
prezydenta Warszawy przyjmujący w kam-
panii poparcie i szyld Bezpartyjnych samorzą-
dowców?      

- Lubię to słowo i jestem do niego 
wewnętrznie przekonany, ponieważ po-
kazuje, że można coś dla ludzi zrobić 
bez przynależności, tak często natrętnie 
manifestowanej w naszym życiu publicz-
nym. Cenię uporządkowane struktury 
jako samorządowiec, to oczywiste. Ale 
żeby takie powstały – należy wcześniej 
pozwolić na wymianę myśli. 
- Partie na nią nie zezwalają? Żyjemy przecież 
w demokracji, choć jej codzienne funkcjono-
wanie nas nie zachwyca?

- Z partiami jest inaczej. Proponują 
gotowe rozwiązania, często przysłane z 
centrali, bez zrozumienia lokalnej specy-
fiki. Wątpliwości co do podejmowanych 
decyzji tłumią w zarodku, oponentów 
wolą przegłosować niż przekonać.  Nie 
jest to przywara jednej formacji. Gdy 
partia rządząca szuka rozwiązań, ta opo-
nencka natychmiast w czambuł je po-
tępia. Lub odwrotnie. Wolę pracować 
inaczej. Lubię ludzi. Uważam, że tkwią 
w nich rozmaite talenty. Demokracja, 
zwłaszcza lokalna, powinna umożliwić 
ich rozwój czy rozkwit, a nie tłumić je  
poprzez dyscyplinę głosowania, lojalność 
partyjną bądź grupową. Racjonalne roz-
wiązania trzeba wspólnie wypracowywać, 
a potem szanować. 
- Jak to założenie wprowadzi w życie kandy-
dat na prezydenta Warszawy?

- Nigdy nie powiem, że nasi poprzed-
nicy niczego dobrego w Warszawie nie 
zrobili. Nie potępię też w ten sposób do-
robku… poprzedników tych poprzedni-
ków. Wzajemny szacunek i rzeczowa oce-
na to standardy, których wymaga powaga 
działalności samorządowej w stolicy. Nie 
budujemy na spalonej ziemi. 
- Główne partie traktują Warszawę jak łup, 
twierdzę do zdobycia lub kurczowej obrony.

- Warszawiakom takie batalistyczne 
podejście źle się kojarzy, ze względu na 
historię naszego miasta i ofiary, które 
poniosło. Dla partii najważniejsze oka-
zuje się, kto zdobędzie tu więcej głosów 
i mandatów. Ale Warszawa - niezbędna 
całej Polsce w swoich stołecznych funk-
cjach, również kulturalnych i prestiżo-
wych, a nie wyłącznie administracyjnych 
– pozostaje pulsującym miastem, w któ-
rym żyją ludzie ze swoimi marzeniami i 
emocjami. Nie mówmy im, jak mają żyć. 
Zamiast tego – uważnie ich słuchajmy. 
Pytajmy o pragnienia i zamierzenia. Jeśli 
się tego podejmiemy i nam zaufają – re-
alizujmy ich plany, spełniajmy ich ocze-
kiwania. 
- To abecadło demokracji, warto je przypomi-
nać, gdy w kampanii Trzaskowski tolerancję 
kojarzy wyłącznie z gejowskimi marszami a 
Jaki myli Warszawę prawobrzeżną z Pragą 
czeską, bo sam jest z Opola?

- Nie chodzi tylko o to, co w tej 
kampanii już usłyszeliśmy i czego się 
jeszcze dowiemy. Naszą ambicją powinna 
stać się zmiana filozofii rządzenia. War-
to ją zacząć od samorządu, który – jak 
sondaże dowodzą – oceniany jest przez 
Polaków bez porównania lepiej niż wła-
dza centralna. Politycy obiecują wiele i 

szybko. Nie mają jednak 
najczęściej pojęcia, na czym 
polega cykl inwestycyjny, 
ani jak powinno się wyda-
wać publiczne pieniądze. 
Obiecują więc pochopnie, 
potem tłumaczą się, zwalają 
winę na poprzedników lub 
opozycję. Przy ogromnym 
budżecie jakim dysponuje 
Warszawa trzeba utrzymać 
różnorodność kierunków 
inwestowania, nie ma miej-
sca na propagandę.
- Sceptycznie wypowiada się 
Pan o partyjnych politykach, 
ale potrafi się z nimi dogadać. 
Rządzi Pan Targówkiem od 5 
lat. Najpierw współpracował 
Pan blisko z PiS, potem przez 
lata z PO. Chociaż najbliższy po-
zostaje Panu ruch spółdzielczy, 
z którego Pan wyrasta i Mazo-
wiecka Wspólnota Samorządo-
wa, która Pana kandydaturę 
poparła.

- Wie Pan, ile osób za-
siada w radach dzielnic: naj-
wyżej kilkadziesiąt. Znamy 
się nawzajem. Nie nosimy 
identyfikatorów ani koszu-
lek z partyjnymi szyldami. 
Łatwiej o porozumienie, 
niż w gronie 460 posłów 
czy setki senatorów. De-
cyzje podejmowane przez 
samorząd wchodzą w życie 
natychmiast, a ich następstwa odczuwa 
się w krótkim czasie. Parlamentarzyści 
w wielu sprawach mają to swoje vaca-
tio legis. Nie ma sprzeczności pomiędzy 
moim krytycyzmem wobec partyjnej po-
lityki a zdolnością do porozumienia się 
z radnymi, wybranymi z partyjnych list. 
Właśnie w samorządzie to, jaką ideologię 
ktoś uważa za najsłuszniejszą okazuje się 
mniej istotne niż jego zdolność do roz-
wiązywania konkretnych i codziennych 
problemów. Z czasem staje się jasne, czy 
ktoś traktuje samorząd jako przystanek w 
drodze do parlamentarnej czy rządowej 
kariery – czy wyzwanie i obowiązek wo-
bec tych, co go wybrali. Silna osobowość 
nie wystarczy, choć jest ważna, muszą się 
na nią nałożyć kompetencje i wiedza. W 
samorządzie sukces odnosi ten, kto cały 
czas potrafi się uczyć. I jeśli trzeba – po-
wie, że czegoś nie wie, spyta ekspertów, 
zaprosi do debaty. 
- Ładnie tu u Pana. Przestronnie, czysto, win-
da przeszklona, a na Nowogrodzkiej  ciasno 
i ciemno. Nie mam na myśli siedziby partii 
rządzącej, tylko władz lokalnych: mieszkam w 
Śródmieściu, tam sprawy załatwiam. 

- Targówek rozwija się, chociaż wy-
startowaliśmy tak sobie, rozpędzamy się, 
teraz metro do nas zagląda, z nim wszę-
dzie będzie stąd blisko. Środków przyby-
ło, dużo przedsięwzięć deweloperskich i 
nowych mieszkańców. Związane z me-
trem ożywione zainteresowanie sprawia, 
że ludzie ciągną masowo na Targówek i 
Bródno, wykorzystujemy atut, że mnó-
stwo u nas zieleni, a wizerunek dzielnicy 
zmienia się i poprawia. Nie zmarnowa-
łem z pewnością tych 12 lat w samorzą-
dzie. 
- A jaka jest Pana główna obietnica dla War-
szawy?

- Moją nie tyle główną obietnicą, co 
największym dla mnie wyzwaniem – bo 
w ten sposób to traktuję – jest regulacja 
stanu prawnego nieruchomości. Mało 
kto wie, jak wielu mieszkańców ten pro-
blem dotyczy, zwłaszcza spółdzielców. 
Nieuregulowany stan gruntów sprawia, 
że nie mogą dysponować własnym loka-
lem, bo budynek na przykład stoi na te-
renie, którego ułamkowej części dotyczy 
roszczenie reprywatyzacyjne. 
- Wie Pan, nie brzmi to rewolwerowo, w kam-
panii warszawskiej inni zapowiadają, że będą 
do więzień wsadzać albo wręcz już wsadza-
ją…

- Nie da się nikomu zabrać nieru-
chomości przejętych np. w aferze repry-
watyzacyjnej ani też nie uda się nikogo 
uwłaszczyć bez uregulowania spraw wła-
sności. Artykuł 208 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami mówi o tym, że wie-
czyste użytkowanie bez opłaty stanowią-
cej 15-20 proc wartości gruntu przysłu-
guje temu, kto włada danym terenem. 
Druga strona medalu – to fakt, że bez 
uregulowania tego stanu miasto nie może 
dysponować nieruchomościami nawet na 
niezbędne przedszkola czy żłobki. 40 tys 
działek ewidencyjnych wciąż nie przeszło 
ze Skarbu Państwa do miasta, nie doko-
nała się ich komunalizacja. Niech miasto 
stanie się ich właścicielem i władającym.
- Nowy Świat zawsze był Polami Elizejski-
mi stolicy. Na Chmielnej eleganckie sklepy 
przetrwały nawet gdy nosiła imię komunisty 
Rutkowskiego, bo żony, córki i kochanki to-
warzyszy z biura politycznego musiały się za-
opatrywać w ubrania z Paryża. Foksal zawsze 
trzymała klasę, czy się nazywała Pierackiego 
czy Młodzieży Jugosłowiańskiej. Teraz u zbie-
gu tych ulic, w biały dzień, przechodniów na-
gabują prostytutki i ich opiekunowie. Padają 

jak muchy sklepy z tradycjami. 
Nie ma już Desy, Ładu, zoologu 
ani księgarni z kotem – a seks-
biznes rozkwita jako wizytów-
ka Warszawy i dowód obłudy 
katolickich polityków, rządzą-
cych krajem i miastem?

- Tu gołym okiem wi-
dać, że polityka miasta nie 
zdała egzaminu. Kapitalizm 
i wolny rynek nie oznaczają 
wcale, że samorząd nie ma 
prawa preferować usług, 
korzystnych dla mieszkań-
ców. Stosowanie czynszów 
maksymalnych w miejscach 
takich, jakie Pan przywołał 
– jest nieporozumieniem. 
Sprawia ono, że ceny kon-
kurentów przebijają ci, 
których działalność stanowi 
złą wizytówkę dla miasta 
akurat w jego historycznym 
centrum. Władza lokalna 
powinna wprowadzić pre-
ferencje dla działalności 
akceptowanej przez miesz-
kańców, a nie psującej do-
bre imię miasta i niosącej za 
sobą zagrożenie rozwojem 
przestępczości zorganizo-
wanej. W Kopenhadze na 
Nyhawen widziałem – i 
zachwyciło mnie to – zacu-
mowane w kanale łódki. Jak 
na obrazie holenderskich 
mistrzów. Nikt ich nie pró-

bował zastąpić superszybkimi motorów-
kami. Wszyscy widzą, że są malownicze, 
przyciągają turystów, dają komfort wy-
tchnienia  miejscowym. 
- W Warszawie plagą nie do przezwyciężenia 
okazują się żebracy. Terroryzują turystów i 
mieszkańców. Wcale nie są biedni: gdy powie-
działem jednemu, że nie mam drobnych – od-
parł, że żaden problem, on mi wyda. Policja i 
straż miejska udają, że ich nie widzą. Kelner 
z restauracji na Nowym Świecie ponaglany do 
działania mówi, że się żebraka boi, bo wie, że 
ma nóż. I ja mu wierzę, że nie będzie się nara-
żał na śmieciówce za 1000 zł plus napiwki…

- U nas brakuje konsekwencji. Przyj-
muje się, że takie sprawy to problem 
innych. Nieprawda, da się je rozwiązać. 
Prawo karze tylko żebractwo natarczywe 
i nie najlepiej precyzuje, na czym ono 
polega. Ale to o czym Pan wspomniał – 
grożenie nożem – to już konkretny para-
graf. Jeśli kelner, student dorabiający w 
knajpie w wakacje za grosze boi się no-
żownika – to niech na policję zadzwoni 
menedżer. Bo za to mu płaci właściciel. 
Powinniśmy przewidywać, co może się 
stać. Przymrużanie oka na patologie – to 
błąd. Kary nie muszą być drastyczne, ale 
prawo trzeba egzekwować. Władze War-
szawy powinny się z policją spotykać, 
skłaniać ją do zdecydowanych działań, 
warto też odbywać spotkania z przedsię-
biorcami, samorządowcy powinni z nimi 
współpracować, kupcy z Nowego Światu 
o którym Pan wspominał mają przecież 
swoje stowarzyszenie. Nowy Świat cieka-
wy i biznesowo interesujący może stać się 
jedną najpiękniejszych ulic Europy, jeśli 
tylko o to zadbamy. 
- Ale do Nowego Światu, na Foksal czy Chmiel-
ną trzeba najpierw dojechać, a nie każdy 
-  zwłaszcza świeży warszawiak – mieszka na 

Kopernika jak Pański dzisiejszy rozmówca. Co 
zrobimy z nadmiarem samochodów? Przecież 
nie przesiądziemy się na rowery jak lewacy 
doradzają w kraju gdzie przez 8 z 12 miesię-
cy roku pada deszcz lub śnieg? Dziś korki są 
wszędzie, a nie ma gdzie zaparkować…

- Dziennie po Warszawie porusza 
się milion samochodów. W tym połowa 
spoza miasta. Statystyki są jednoznaczne. 
Trzeba znaleźć alternatywę, bo stolica 
osiągnęła już granicę ludzkich możliwo-
ści.  Zgadzam się z Panem, że na rowery 
się nie przesiądziemy w kraju, gdzie od 
października do kwietnia jest strasznie 
zimno i pada deszcz lub śnieg. W stolicy 
stale mieszka 1,75 mln ludzi, ale przeby-
wają w niej nawet 4 miliony. Dlatego na-
leży stworzyć parkingi – we współpracy 
z gminami podwarszawskimi  - gdzie lu-
dzie zechcą swoje samochody zostawiać. 
Trzeba zbudować sieć, która obejmie 
WKD, SKM, metro, Koleje Mazowiec-
kie. To nie gra o sumie zerowej, typu kto 
wygra kto przegra, tylko walka o prze-
trwanie. 
- Dobrze, wjeżdżamy do Warszawy od strony 
Gdańska. Gdzie tam postawić parkingi? W 
Czosnowie, Łomiankach czy na Młocinach? 

-  W każdym z tych miejsc. Gdy tyl-
ko zacząłem mówić, że do stolicy każde-
go dnia przyjeżdża 500 tys samochodów 
spoza niej – próbowano to ośmieszać, że 
chcę od razu zbudować parking na pół  
miliona  aut. To niedorzeczność. Im wię-
cej powstanie tych parkingów, tym lepiej. 
- Pod ziemią też?

- Parkingi pod ziemią są dziesięć razy 
droższe niż naziemne, dlatego też jestem 
przeciwnikiem ich budowy. Każdy kto 
umie liczyć, wyciągnie wnioski z oczywi-
stej kalkulacji.
- Komuna dzieliła ludzi, lubowała się w tym: 
miastowym mówiła, że „wieś przyjeżdża i 
wykupuje”, stąd braki w sklepach. Tym ze 
wsi zaś, że studenci się buntują, więc „dzieci 
robotników i chłopów na uczelnie”. Pisow-
scy publicyści pokroju karierowicza, lizusa  i 
nieudacznika  Mazurka  za marne pieniądze 
kontynuują tę plugawą lekcję dzielenia. 
Segmentują rodaków na lemingi i słoików. 
A przecież jesteśmy jednym narodem. Tu w 
Warszawie słuchaliśmy Jana Pawła II, który 
mówił o odnowieniu oblicza tej ziemi i Lecha 
Wałęsy, który rozjechał Miodowicza w dysku-
sji telewizyjnej.  Potem Billa Clintona, który 
potwierdził, że miejsce Polski jest we wspól-
nocie zachodniej.  Jak przywrócić sens pojęciu 
braterstwa, obok wolności i równości najważ-
niejszemu dla współczesnej demokracji?

- W Warszawie się to uda. Zawsze 
była wielobarwna. Dumna i heroiczna 
zarazem. Jej tradycja historyczna znako-
micie spotyka się i uzupełnia z nowocze-
sną teorią zarządzania.  Prezes koncernu 
Philips odbył 4 tys spotkań ze swoimi 
pracownikami, zanim ogłosił ową for-
mułę zarządzania jakością. Lubię być 
rozumiany.  Z wykształcenia jestem in-
żynierem, nie filozofem, ale powiem o 
swoich marzeniach. Żebyśmy mogli nie 
tylko słuchać ludzi, ale naprawdę usły-
szeć  to, co do nas mówią.  Przenalizować 
argumenty, które nam przedstawiają. Nie 
mnożyć oponentów, ale zyskiwać sprzy-
mierzeńców. W ten sposób postrzegam 
rolę samorządu, dlatego kandyduję na 
prezydenta Warszawy.                                                                        

ROZMAWIAŁ ŁUKASZ PERZYNA

Słuchajmy ludzi, nie mówmy im, jak mają żyć
Sławomir Antonik kandydat Bezpartyjnych Samorządowców na prezydenta Warszawy, burmistrz Targówka w rozmowie z 
„Samorządnością”
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Wybory samorządowe odbędą się 21 paź-
dziernika bieżącego roku. Będą miały miejsce 
w lokalach obwodowych komisji wyborczych 
ds. przeprowadzania głosowania. Lokale 
wyborcze otwarte będą od godziny 7.00 do 
godziny 21.00. Data drugiej tury elekcji przy-
padnie na 4 listopada. 

Jak dopisać się do rejestru wyborców?
Żeby dopisać się do rejestru wy-

borców, wystarczy pobrać z urzędu i 
wypełnić wniosek o wpis do rejestru 
wyborców. Potrzebna jest do tego de-
klaracja, w której osoba podaje imiona, 
nazwisko, obywatelstwo i adres stałego 
zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz dowód osobisty bądź inny 
dokument, który potwierdza tożsamość 

(i jego kopia). Proces ten trwa 2-3 dni 
robocze.

Kogo będziemy wybierać?
1. Członków do rad gmin/miast.
2. Członków do rad powiatów.
3. Członków do sejmiku wojewódzkiego.
4. Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów

Kto może głosować?
Prawo wyborcze posiada obywatel 

Polski i obywatel Unii Europejskiej, któ-
ry nie jest krajanem, lecz jest pełnoletni 
i mieszka w danej gminie, wojewódz-
twie albo powiecie. Nie mogą głosować 
te osoby, które pozbawione są praw pu-
blicznych prawomocnym orzeczeniem 
Trybunału Stanu, sądu bądź zostały ubez-

własnowolnione prawomocnym orzecze-
niem sądu.

Osoby niepełnosprawne
Osoby niepełnosprawne mogą głoso-

wać korespondencyjnie, pod warunkiem, 
że zostanie to zgłoszone komisarzowi 
wyborczemu do dnia 8 października. In-
formacja może zostać przekazana ustnie, 
w formie elektronicznej, pisemnie i po-
winna zawierać: imię, nazwisko, numer 
pesel, a także oświadczenie o wpisaniu 
wyborcy do rejestru w określonej gmi-
nie. Należy załączyć kopię aktualnego 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawno-
ści. Niepełnosprawni mogą oddać głos 
również w lokalach wyborczych, które 
są dostosowane do ich potrzeb (ich listę 

można sprawdzić na stronie PKW).
Pełnomocnictwo

Możliwość przeznaczona jest dla 
osób, które ukończyły 75 lat lub posia-
dają orzeczenie o znacznym bądź śred-

nim stopniu niepełnosprawności. Aby 
udzielić pełnomocnictwa i otrzymać je, 
trzeba złożyć wniosek w urzędzie miasta 
(gminy), w której jest się zapisanym jako 
wyborca.

Oto kalendarium okresu wyborczego 
2018. Warto wiedzieć i… pamiętać!

1. Do dnia 26 września 2018 
roku – przyznawanie przez PKW 
jednolitych numerów listom komi-
tetów wyborczych, które zarejestro-
wały listy kandydatów co najmniej 
w połowie okręgów w wyborach do 
wszystkich sejmików województw.

2. Do 26 września 2018 roku, 
do godziny 24:00 – zgłoszenie 
wszystkim gminnym komisjom 
wyborczym kandydatów na bur-
mistrzów, wójtów i prezydentów 
miast.

3. Do 28 września 2018 roku 
– przyznanie przez komisarza wyborcze-
go numerów dla list komitetów, które 
zarejestrowały najmniej jedną listę kan-
dydatów w wyborach do sejmiku woje-
wództwa i nie został im przyznany nu-
mer przez PKW.

4.  Do 1 października 2018 roku 
– przyznanie przez komisarza wyborcze-
go numerów dla list komitetów, które za-
rejestrowały co najmniej jedną listę kan-
dydatów w wyborach do rady powiatu i 
nie przyznano im numeru przez PKW 

ani przez komisarza wyborczego, wyko-
nującego zadania o charakterze ogólno-
wojewódzkim.

5.  Do 1 października 2018 roku – 
powołanie przez komisarza wyborczego 
obwodowych komisji wyborczych.

6.  Do 1 października 2018 roku – 
sporządzenie spisów wyborczych w urzę-
dzie gminy.

7. Od 6 października do 19 paździer-
nika 2018 roku do godziny 24:00 –dar-
mowe rozpowszechnianie w programach 

publicznych nadawców telewizyjnych 
i radiowych audycji wyborczych, które 
przygotowane są przez komitety.

8.  Do 8 października 2018 roku 
– rozplakatowanie obwieszczeń tery-
torialnych komisji wyborczych o za-
rejestrowanych listach kandydatów na 
radnych.

9.  Do 8 października 2018 roku – 
rozplakatowanie obwieszczeń gminnych 
komisji wyborczych o zarejestrowanych 
kandydatach na wójtów, burmistrzów 
oraz na prezydentów miast.

10. Do 8 października 2018 roku – 
zgłoszenie przez wyborców niepełno-
sprawnych zamiaru głosowania kore-
spondencyjnego, w tym przy pomocy 
nakładek na karty do głosowania, które 
będą sporządzone w alfabecie Braille'a.

11. Do 12 października 2018 roku – 
składanie wniosków o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania.

12.  Do 16 października 2018 roku 
– składanie przez wyborców wniosków o 
dopisanie ich do spisu wyborców w wy-
branym obwodzie głosowania, na terenie 
gminy przez nich stale zamieszkiwanej.

13.  19 października 2018 roku o 
godzinie 24:00 – zakończenie kampanii 
wyborczej.

14.  20 października 2018 roku – 
przekazanie przewodniczącym obwodo-
wych komisji wyborczych spisów wybor-
ców.

15. 21 października 2018 roku w go-
dzinach od 7.00 do 21.00 – głosowanie.

Co warto wiedzieć 
o Sejmiku 
Mazowieckim?
Sejmik Mazowiecki istnieje od 1998 roku. To 
organ kontrolny i stanowiący województwa, 
którego kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia 
wyborów; jego siedziba mieści się w Warsza-
wie.

Sejmik składa się z 51 radnych wy-
bieranych na Mazowszu w głosowaniu 
bezpośrednim; przewodniczącym jest 
obecnie Ludwik Rakowski, będący 
członkiem Rady Muzeum Pałacu w 
Wilanowie. Funkcję wiceprzewod-
niczących pełnią Bożena Pacholczak, 
Wiesława Krawczyk oraz Tomasz Ku-
charski.

Czym m.in. zajmuje się Sejmik?
1. Tworzeniem strategii i polityki 

rozwoju województwa.
2. Podejmowaniem uchwał w kon-

tekście budżetu.
3. Stanowieniem aktów miejscowe-

go prawa: statutu województwa, trybu 
użytkowania obiektów i urządzeń pu-
blicznych na oraz zasad gospodarowania 
mieniem w obrębie województwa.

4. Podejmowaniem uchwał w spra-
wie powierzania zadań samorządu woje-
wództwa innym jednostkom samorządu 
terytorialnego.

5. Uchwalaniem przepisów organi-

zacji wewnętrznej i trybu pracy organów 
wojewódzkiego samorządu.

6. Określaniem reguł udzielania do-
tacji podmiotowych i przedmiotowych z 
budżetu, również uchwalanie (w grani-
cach ustaw) przepisów, które sięgają opłat 
lokalnych oraz podatków.

Podział na okręgi wyborcze:
I. Pierwszy: Ursynów, Wilanów, 

Ochota, Mokotów, Śródmieście – pięciu 
radnych.

II. Drugi: Bielany, Bemowo, Wola, 
Żoliborz, Włochy, Ursus – pięciu rad-
nych.

III. Trzeci: Rembertów, Białołęka, 
Praga Północ, Praga Południe, Wawer, 
Targówek, Wesoła – pięciu radnych.

IV. Czwarty: miasto Płock, żyrar-
dowski, żuromiński, sochaczewski, puł-
tuski, sierpecki, przasnyski, mławski, 
ciechanowski, płocki, gostyński, płoński 
– dziewięciu radnych.

V. Piąty: grójecki, białobrzeski, lip-
ski, kozienicki, radomski, przysuski, szy-
dłowiecki, zwoleński i miasto Radom – 
siedmiu radnych.

VI. Szósty: łosicki, makowski, gar-
woliński, miński, ostrołęcki, ostrowski, 
siedlecki, sokołowski, węgrowski, wy-
szkowski i miasta Siedlce oraz Ostrołęka 
– dziewięciu radnych.

VII. Siódmy: legionowski, nowod-
worski, grodziski, wołomiński, warszaw-
ski-zachodni, otwocki i piaseczyński – je-
denastu radnych.

Wybory samorządowe 2018: 
zasady i terminy. Dobrze wiedzieć!

Harmonogram wyborów 
samorządowych 2018
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Wiedzę ekonomiczną oraz znajomość pro-
blematyki z zakresu rozwoju infrastruktury, 
transportu oraz energetyki połączyli z do-
świadczeniem oraz pasją do rozwiązywania 
kluczowych problemów swoich klientów. Dziś 
są grupą uznanych specjalistów. Firma INFRA 
Centrum Doradztwa – bo o niej mowa – zaj-
muje się szeroko pojętym doradztwem na 
każdym etapie inwestycji transportowych, 
infrastrukturalnych, a także energetycznych.

– Jesteśmy polską firmą doradczą, 
która pomaga rodzimym podmiotom w 
realizacji ich przedsięwzięć biznesowych 
i budowaniu trwałej przewagi konkuren-
cyjnej. Wierzymy, że działanie w oparciu 
o „gospodarkę opartą na wiedzy” pozwo-
li osiągać nasze wspólne cele. Zachęcamy 
do elastyczności i innowacji – tłumaczy 
Janusz Zubrzycki, prezes INFRA CD.

Według danych GUS w sektorze 
transportu w Polsce pracuje niemal pół 
miliona osób. Udział tej branży w pol-
skim PKB wynosi aż 10 procent. To klu-
czowa gałąź krajowej gospodarki, która 
dodatkowo determinuje rozwój niemal 
wszystkich sektorów przemysłu. Jej po-
myślność leży w interesie wszystkich. 
Jednocześnie transport jest podatny na 

regulacje, zarówno na poziomie europej-
skim, jak i krajowym. W gąszczu przepi-
su i możliwości, jakie daje przedsiębior-
stwom ta gałąź gospodarki, trudno się 
poruszać bez sprawdzonego przewodni-
ka. W tej roli widzą się eksperci 
INFRA CD.

– Pragniemy dla naszych 
klientów stać się liderem i part-
nerem pierwszego wyboru w 
zakresie dostarczania najwyższej 
jakości usług doradczych na każ-
dym etapie realizacji inwestycji 
transportowej, energetycznej lub 
infrastrukturalnej – zaznacza Ja-
nusz Zubrzycki. 

Firma kieruje swoją ofertę 
zarówno dla prywatnych i pań-
stwowych podmiotów związa-
nych transportem kolejowym 
(przewoźnicy, producenci taboru, za-
rządcy infrastruktury), jak i prywatnych 
przedsiębiorców związanych z szeroko 
rozumianym transportem oraz usługami 
na rzecz firm transportowych.

Wśród wielu istniejących na rynku 
firm doradczych, ta na pewno się wy-
różnia. Czym? Przede wszystkim wiel-

kim atutem firmy jest profesjonalizm i 
doświadczenie. Kadra firmy to praktycy, 
których cechuje duża skuteczność.  W 
relacji z klientem ich priorytetem jest 
skuteczność wypracowywanych koncep-

cji i podejmowanych działań. Co bardzo 
istotne również w dzisiejszych czasach 
firma świadczy usługi o charakterze 
przekrojowym z pograniczna branż, w 
których działa. Łączy i przenika światy, 
ekonomii, innowacji i technologii, me-
tod optymalizacji procesów i zarządzania 
złożonymi projektami.

Wiele z nich jest bardzo ważnych 
z punktu widzenia rozwoju infrastruk-
tury w Polsce. Eksperci spółki odegrali 
niepoślednią rolę m.in. w stworzeniu 
dokumentacji przedprojektowej dla pro-

jektów:  budowy nowoczesnego 
systemu komunikacji cyfrowej 
na polskiej sieci linii kolejowej 
GSM-R,  modernizacji głównej 
magistrali kolejowej C-E65 łą-
czącej polskie porty ze Śląskiem, 
zakupu i instalacji nowoczesne-
go systemu informacji pasażer-
skiej sieci kolejowej zarządzanej 
przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe, jak również modernizacji 
przejazdów kolejowych, rozjaz-
dów i wiaduktów kolejowych w 
całym kraju.

Infra realizowała także wiele 
innych, wymagających projektów, wśród 
których znalazły się m.in.: audyt jednego 
z największych, publicznych programów 
inwestycyjnych, analizy segmentu rynku 
kolejowych przewozów pasażerskich (dla 
czołowego polskiego przewoźnika), a 
także doradztwo inwestycyjne w zakresie 
pozyskania środków unijnych na inwe-

stycje. Infra uczestniczyła też projektach 
dotyczących rozwoju transportu inter-
modalnego dla kilku wiodących w Polsce 
operatorów.

Jakie są efekty pracy specjalistów 
z Infra CD? O tym najlepiej świadczą 
liczby. Okazuje się, że większość postę-
powań w zakresie pozyskania dofinan-
sowania, przy których zaangażowani 
byli doradcy, zakończyła się sukcesem. 
Dla porównania – w projektach bez 
ich udziału tylko 11 proc. zakończyło 
się podpisaniem umowy.  Ważne są też 
unieważnienia. W tej kwestii również 
nie ma wątpliwości. Ponad 80 proc. 
umów przy których pracowali doradcy 
została doprowadzona do finału, pod-
czas gdy przy projektach bez wsparcia 
specjalistów z zewnątrz aż 75 proc. 
umów zostaje unieważniona.

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami 
firmy INFRA Centrum Doradztwa Sp. z o.o.:
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
tel.: 22 400 71 49
e-mail: biuro@infracd.pl
Więcej przydatnych informacji na stronie: 
www.infracd.pl

Budują przewagę w transporcie
reklamy
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Więcej informacji o kandydatach i programie na 

bezpartyjnimazowsze.pl
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Najmłodszy Kandydat Bezpartyjnych 
do Sejmiku województwa z prawej 
strony Warszawy. Rozmowa z 
Michałem Woźniakiem.

- Dlaczego kandydujesz w jesiennych 
wyborach samorządowych?

- Pytanie trudne, a jednocze-
śnie proste dla 21-latka. Studiuję 
ekonomię (specjalność: ekono-
metria i informatyka) na Uni-
wersytecie Warszawskim, a to w 
jakimś stopniu wymusza zainte-
resowanie gospodarką, sprawami 
społecznymi i polityką. Uznałem, 
że warto się sprawdzić i podjąć 
wyzwanie mimo młodego wieku. 
W podjęciu decyzji pomogła mi 
również „tradycja” rodzinna. Oj-
ciec i dziadek byli dosyć mocno 
zaangażowani w działalność opo-
zycyjną w poprzedniej epoce i być 
może ten fakt ma pewien związek 
z moją decyzją.

- Polityka, samorząd, praca na rzecz 
inwestycji prorozwojowych w woje-
wództwie to nie sentymenty tylko 
starcie z doświadczonymi działacza-
mi, radnymi często uwikłanymi w 
różne koterie i układy lokalne. My-
ślisz, że dałbyś radę skutecznie repre-
zentować swoich wyborców w takiej 
przestrzeni?

- To oczywiście „oklepane” i 
trąci hipokryzją oraz banałem, ale 
odpowiedź na to pytanie jest jed-
na – postawmy na ludzi młodych, 
pracowitych, merytorycznych, 
uczciwych i rozsądnych.

- Jakie masz doświadczenia na swoim 
koncie? Byłeś zaangażowany w życiu 
społecznym?

-  Mimo młodego wieku, 
mam doświadczenie w tej kwestii. 
Byłem wolontariuszem w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, 
Fundacji „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie”, Szlachetnej Paczce. Od dwóch lat wspieram struktury Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej. Prowadzę również bogate życie akademickie – jestem ak-
tywnym członkiem Koła Naukowego Data Science UW, Koła Naukowego Strategii 
Gospodarczej UW, Studenckiego Koła Naukowego Informatyki SGH. Od niedawna 
współpracuję również z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UW.

- Twoje zainteresowania?
- Muszę przyznać, iż  ostatnie miesiące poświęciłem, w głównej mierze, na zgłę-

bianiu tajników sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe, uczenie głębokie, staty-
styka, ekonometria, biznesowa implementacja niniejszej wiedzy). Ponadto interesuję 
się ekonomią polityczną oraz historią gospodarczą. W wolnych chwilach uwielbiam 
rozkoszować się smakiem polskich piw rzemieślniczych, muzyką poważną oraz klasy-
ką rapu. Oczywiście, jak niemalże każdy mężczyzna, kocham futbol i szeroko pojętą 
rywalizację.

- Co powiesz o tym, co chciałbyś zmienić na Mazowszu?
- Nie będę „klepał” komunałów i opowiadał o gospodarce odpadami czy poprawie 

efektywności służby zdrowia. Te zagadnienia i problemy są dla bardziej zaawansowa-
nych samorządowców. Myślę, że mógłbym pracować w komisji, która ma wpływ na 
ulepszenie bazy sportowej w Warszawie i województwie. Chodzi konkretnie o powsta-
wanie nowoczesnych basenów i boisk sportowych, których jest ciągle zbyt mało.  To co 
powiem zabrzmi trochę jak bajka o „żelaznym wilku”, ale ktoś z decydentów powinien 
zainteresować się budową toru do wyścigów motocyklowych na prawym brzegu sto-
licy. To zmniejszyłoby niebezpieczeństwo „dzikich” rywalizacji, które mają miejsce na 
przykład w mojej „zielonej” dzielnicy Warszawy – Rembertowie.

- Jak pogodzić życie studenckie z działalnością publiczną?
- Jeśli się jest pracowitym i zmotywowanym można bardzo wiele. „Mogę” należy 

zmienić na „muszę”. Podobno liberałowie i konserwatyści w USA twierdzą, że najważ-
niejsze w karierze to talent i pracowitość. Myślę, że jestem pracowity. A co do talentu? 
Będę sprawdzał za kilka tygodni – ile osób zdołam do siebie przekonać i nakłonić do 
tego, aby dali mi szansę, skreślając „X” przy moim nazwisku na liście do Sejmiku.

- W takim razie życzymy powodzenia.
- Nie dziękuję, żeby nie zapeszać.

Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa współuczestniczyła w tworzeniu projektów powiatu ostatnich lat. W czasie poprzedniej kadencji wybudowaliśmy Liceum im. Tomasza Zana  
w Pruszkowie. Wspieraliśmy przygotowanie dokumentacji do budowy Liceum im. Adama Mickiewicza w Piastowie, Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie i Ośrodka Szkolno –Wychowawczego  
w Pruszkowie. Wybudowaliśmy Izbę Przyjęć i poradnię przyszpitalną w szpitalu powiatowym oraz przygotowaliśmy dokumentację do dalszej rozbudowy szpitala. Zmodernizowaliśmy drogi powiatowe  
we wszystkich gminach powiatu w 26 zadaniach, wyposażając je w nowoczesną sygnalizację świetlną. Wybudowaliśmy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruszkowie przy ul 3-go Maja zwracając uwagę  
na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W nowej kadencji planujemy:
• Poprawę opieki nad matką i dzieckiem poprzez uruchomienie szkoły rodzenia, poradni laktacyjnej, nowego bloku porodowego i nowego oddziału pediatrycznego.
• Unowocześnienie oświaty poprzez wspieranie budowy: Liceum im. T. Kościuszki, Liceum im. A. Mickiewicza, Basenu w Zespole Szkół przy ul. Gomulińskiego, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul Wapiennej; 
• Poprawę opieki senioralnej i wsparcie niepełnosprawnych poprzez wybudowanie ośrodka  opieki nad dorosłymi niepełnosprawnymi i z wadami sprzężonymi, w tym dla autystyków w Pszczelinie.
• Poprawę bezpieczeństwa powiatu poprzez finansowanie zwiększenia liczby patroli policji, dalszą rozbudowę sieć dróg powiatowych z ograniczaniem ruchu w gęsto zamieszkałych dzielnicach oraz budowę 

przeprawy drogowej przy ul. Grunwaldzkiej.
• Działania w zakresie promocji działań kulturalnych i społecznych poprzez stworzenie Muzeum Regionalnego Ziemi Pruszkowskiej i Powiatowego Punktu Promocji Wydarzeń.
• Aktywizację społeczności lokalnej poprzez utworzenie Powiatowego Centrum Wolontariatu i Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego.
• Rozwój nowoczesnego, ekologicznego transportu publicznego

Program wyborczy KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa na kadencję 2018 - 2023

KANDYDACI DO RADY 
POWIATU PRUSZKOWSIEGO

materiał sfinansowany przez KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

ogłoszenie płatne
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Iwona 
Wierzbicka: 
Partie „zabijają” 
nasze małe 
ojczyzny
- Dlaczego chce Pani kandydować do sejmiku 
w najbliższych wyborach samorządowych?

- Po wielu latach pracy w samorzą-
dzie gminnym uznałam, że moje do-
świadczenie zawodowe i wieloletnia dzia-
łalność społeczna będą silnymi atutami 
w pracy na rzecz rozwoju województwa 
mazowieckiego. Chcę w większej skali 
niż dotychczas rozwiązywać problemy, 
z którymi spotykamy się na Mazowszu, 
m.in. podnoszenie i równoważenie po-
ziomu jakości życia mieszkańców w po-
szczególnych obszarach naszego regionu.

- Polityka, samorząd, praca na rzecz rozwoju 
województwa wiążą się często z konfliktami, 
sporami politycznymi z działaczami partii, 
radnymi uwikłanym w przeróżne układy czy 
nawet koterie. Czy jest Pani przygotowana na 
„zderzenie” się z taką rzeczywistością?

- Od 1990 r., tj. od chwili kiedy 
zostałam radną pierwszej kadencji sa-
morządu na poziomie gminy, poprzez 
ponad 11-letni okres pracy na stano-
wisku architekta miasta Płocka, byłam 
odpowiedzialna za konfliktogenne w 
swojej naturze planowanie przestrzen-
ne. Do dnia dzisiejszego, będąc eksper-
tem i doradcą wielu gmin w dziedzinie 
rewitalizacji i planowania strategiczne-
go, uczestniczę w życiu publicznym wy-
magającym dużej odporności na stres 
w zaskakujących sytuacjach. W swojej 
pracy często spotykałam się z sytuacja-
mi kryzysowymi, ale zawsze potrafiłam 
stawić im czoła i skutecznie rozwiązy-
wać, bardzo często,   skomplikowane 
problemy społeczno-prawne. Spory po-
lityczne nie budzą we mnie lęku, wręcz 
przeciwnie – mobilizują do walki w 
ważnej sprawie.

- Jakie ma Pani dotychczasowe doświadczenia 
w pracy samorządowej i co chciałaby Pani za-
proponować swoim wyborcom?

- Chciałabym skoncentrować się na 
podnoszeniu jakości życia mieszkańców 
gmin mazowieckich w miastach oraz wa-
runkach wiejskich, w tym wspierać:

- rozwój przedsiębiorczości lokalnej,
- ochronę środowiska naturalnego – 

działania m.in. na rzecz czystego powie-
trza w

  rejonach uprzemysłowionych,
- podnoszenie warunków zdrowot-

nych społeczności lokalnej, w szczegól-
ności –

  opieka senioralna,
- dbałość o dziedzictwo kulturowe 

jako źródła naszej tożsamości.

- Co chciałaby Pani zmienić w samorządzie i 
jak Pani ocenia kończącą się kadencję?

- Będąc Bezpartyjnym Samorzą-
dowcem, chciałabym zwiększyć udzia-
łu grup społecznych, nieograniczanych 
partyjnymi rygorami, w podejmowaniu 
decyzji ważnych dla rozwoju regionu 
oraz małych ojczyzn. Uważam, że należy 
zapewnić zdecydowanie większy udziału 
beneficjentów niezwiązanych z partiami 
politycznymi w podziale funduszy unij-
nych i pieniędzy budżetu województwa 
mazowieckiego. Zbyt duży wpływ ugru-
powań partyjnych na decyzje podejmo-
wane przez sejmik niekorzystnie wpływa 
na różnorodność i trwałość trendów roz-
wojowych województwa.

Z doświadczenia wiem, jak ważne 
jest  wydatkowanie pieniędzy budżeto-
wych w powiązaniu z celami strategiczny-
mi. Stwarza większe możliwości nadzór 
nad celowym wydatkowaniem środków 
finansowych, ukierunkowanym na re-
alizację celów społecznie oczekiwanych 
i potwierdzonych w uspołecznionych 

procesach tworzenia programów, planów  
i przedsięwzięć gospodarczych ważnych 
dla społeczności lokalnych. Jednocześnie, 
zdecydowanie zmniejsza możliwość przy-
padkowego rozdawnictwa partyjnego.

Przez okres kończącej się kadencji 
sejmiku województwa mazowieckiego 
nie zmniejszono dysproporcji w rozwo-
ju poszczególnych rejonów Mazowsza. 
Uboższy wschód nadal próbuje dogonić 
w rozwoju bogatsze rejony naszego wo-
jewództwa.

Wiem, z własnego doświadczenia , że 
upartyjnienie jednostek samorządu  te-
rytorialnego, jakie dokonało się w ciągu 
ostatnich lat polskiej transformacji, do-

prowadziło do eliminacji z życia publicz-
nego wiele aktywnych grupy działaczy 
lokalnych, którzy często przygotowani 
zawodowo, ale również poprzez prowa-
dzoną działalność społeczną, kreowa-
li wiele cennych inicjatyw lokalnych. 
Chcieliby czerpać satysfakcję z własnych 
dokonań. Byli gotowi na  indywidualną 
odpowiedzialność za własne słowa i czy-
ny. Dzisiaj partie, w wielu przypadkach, 
zwalniają swoich członków z takiej odpo-
wiedzialności.

Szeroki i długotrwały wpływ partii 
politycznych na życie publiczne ,,zabija” 
nasze małe ojczyzny. Ten trend trzeba 
zmienić.

Marek Gołkowski: 
Polska miała być 
samorządna, 
obywatelska i bez 
populizmu! A jest?

Kandydat na Burmistrza Sochaczewa, Marek 
Gołkowski, chciałby, żeby Sochaczew był miastem 
szczęśliwych, zasobnych ludzi, którzy byliby aktyw-
ni społecznie i mieli perspektywy rozwoju. Rozmo-
wa sięga planów pretendenta, jego marzeń i spojrze-
nia na obecną sytuację.

- Dlaczego Pan kandyduje na burmistrza Sochaczewa? 

-  Sytuacja w Polsce jest wypadkową zdarzeń 
lokalnych, wpływających na ocenę rzeczywistości 
i sposób rządzenia. Zachodzi bezpośredni związek 
między władzą samorządową i rządową; obie prze-
nikają się i stają się od siebie zależne. To przeczy 
ideałom, które przyświecały nam w czasie rewolucji 
solidarnościowej. Nie takiej Polski chcieliśmy: miała 
być samorządowa, obywatelska oraz bez populizmu. 
Zaczynamy od początku. Od prawdziwej samorząd-
ności i odbudowy społeczeństwa obywatelskiego, 
które będzie wolne, aktywne, mające realny wpływ 
na postanowienia władz. Taka powinna być Polska 
po jesiennych wyborach. 

- Co Pan zrobi przede wszystkim, jak już Pan burmistrzem 
zostanie?

- Sposób zarządzania Sochaczewem w ostat-
nich latach doprowadził do zagubienia idei oby-
watelskości, do bierności społeczności i uzależ-
nienia samorządu od idei partyjnych. Skutkiem 
owych działań jest brak perspektyw i nowych 
miejsc pracy. W miejsce samorządności - piono-
we struktury zależności partyjno-kumoterskiej i 
propaganda sukcesu. Miasto potrzebuje reformy: 
trzeba urealnić wielkość administracji, przekazu-
jąc środki i kompetencje do konkretnych insty-
tucji: przedszkoli, szkół, czy zakładów, a także 
spółek. Należy zmniejszyć obciążenia mieszkań-
ców kosztami opłat komunalnych.  Zaspokoić 
podstawowe potrzeby: wodę, kanalizację,  gaz 
i wygodny przejazd przez miasto. Umożliwić 
ludziom oddychanie świeżym powietrzem, bez 
smogu. 

Stworzyć sochaczewianom warunki dla na-
uki, awansu społecznego i zawodowego oraz samo-
realizacji: biznesowej, kulturowej, społecznej i za-
wodowej. Wspierać tych którzy potrzebują pomocy 
prawnej, społecznej, medycznej, nierzadko czysto 
ludzkiej. Wsłuchać się w głos sochaczewian przy 
przygotowaniu perspektywicznego planu rozwoju 
miasta.

- Jakie jest Pańskie największe marzenie, związane z pań-
skim miastem? 

- Chciałbym widzieć Sochaczew miastem 
szczęśliwych, zasobnych ludzi. Aktywnych społecz-
nie, mających perspektywy rozwoju, pełnych zaufa-
nia do siebie, gotowych do pomocy innym i zado-
wolonych z władz miasta. 

Jerzy Żelichowski: 
„Stołeczna 
metropolia życiową 
szansą dla wielu 
ludzi. Tylko mądrze 
zorganizowana!”

Kandydat do Rady Powiatu Sochaczewskiego. 
Doświadczony samorządowiec, były wicestarosta 
sochaczewski oraz wiceburmistrz Sochaczewa. Ma 
za sobą dwadzieścia lat przepracowanych w szkole, 
jest członkiem Zarządu Mazowieckiego Stowarzy-
szenia Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego.

- Podczas kampanii wyborczych ciągle słyszy się o pla-
nach i motywacjach kandydatów, którzy startują w wy-
borach. Co Pana skłoniło do tego startu? Co wniesie Pan 
do samorządu? 

- Jestem doświadczonym samorządowcem. Od 
1998 roku startuję w wyborach i od tamtego czasu 
nieprzerwanie funkcjonuję na tym polu. Uważam, 
że wiedza i doświadczenie, które posiadam, jak 
najbardziej mogą się przydać. 

- Jakie problemy chciałby Pan rozwiązywać, jeśli wygra 
Pan tegoroczne wybory? 

- Z pewnością chciałbym poruszyć tzw. mięk-

kie obszary, z którymi już wcześniej miałem do 
czynienia: ochronę zdrowia, pomoc społeczną, 
strefę gospodarczą–  w tej kwestii pracowałbym 
nad dynamicznym postępem poprzez inwestycje 
oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

W samorządzie powiatowym sochaczewskim 
chciałbym również poprawić sytuację Zespołu 
Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego. Szkoła znana jest w całym kraju, wykształciła 
wielu fachowców z zakresu ogrodnictwa dla Ma-
zowsza. Aktualnie placówka jest marginalizowana, 
budynki i infrastruktura są w opłakanym stanie. 
Planowałbym pozyskanie funduszy i usprawnienie 
bazy placówki. Przepracowałem tam dwadzieścia 
lat, a sentyment pozostał. 

- Jaki jest Pana stosunek do stolicy metropolitalnej? 
- Jestem pozytywnie nastawiony. Szczerze 

żałuję, że Sochaczew nie został uwzględniony w 
obszarze metropolitalnym–zaledwie część powiatu 
wchodzi w ten skład, ale nie samo miasto. Uwa-
żam, że w dobie prężnego rozwoju cywilizacyjne-
go, gdzie mieszkańcy podwarszawskich powiatów i 
gmin codziennie dojeżdżają do pracy, powinni być 
objęci mechanizmami, które zbliżają te przestrze-
nie do Warszawy. Znacznie ułatwiłoby to dojazdy 
oraz funkcjonowanie, gdzie nie potrzeba całego 
dnia spędzać poza miejscem zamieszkania, jadąc 
do pracy. Aktualnie pochłania to mnóstwo czasu, 
a przez rozwój metropolitalny, być może, zwięk-
szą się szanse dla osób, które poszukują pracy w 
Warszawie i w okolicach peryferyjnych. Stołeczna 
metropolia życiową szansą dla wielu ludzi. Tylko 
mądrze zorganizowana! 

FOT. WWW.JERZYZELICHOWSKI.PL
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- Nadszedł czas, aby zmiana pokoleniowa na-
stąpiła również w samorządzie. Dlaczego? 

- Powodem nie jest wiek sam w so-
bie, a raczej systemy w jakich zostaliśmy 
wychowani. Ich podstawową różnicą jest 
kwestia wolności w każdym aspekcie życia. 
I to właśnie dzisiaj nasza odpowiedzialność 
powinna stanąć na równi z wolnością. Po-
kolenie 20- i 30-latków wychowanych w 
latach 90., ma dość ciągłego marnowania 

potencjału naszej ojczyzny. Drenaż mło-
dych i aktywnych osób wciąż trwa, a może 
go jedynie zatrzymać perspektywa rozwo-
ju we własnej ojczyźnie. Startuję na urząd 
Wójta Gminy Iłów, ponieważ to z tym 
miejscem wiążę moją przyszłość i od wie-
lu lat angażuję swój czas i pracę na rzecz 
iłowskiej społeczności. Pora wziąć odpo-
wiedzialność za kształtowanie przyszłości 
dla naszych dzieci. 

- Polityka, samorząd, praca na rzecz rozwoju 
gminy wiążą się często z konfliktami, sporami 
z działaczami, radnymi uwikłanym w prze-
różne układy czy nawet koterie. Czy jest Pan 
przygotowany na „zderzenie” się z taką rzeczy-
wistością? 

- Oczywiście, gdybym nie był gotowy 
nie podjąłbym decyzji o starcie. Od wielu 
lat obserwuję działalność organów samo-
rządowych. Zapoczątkowałem między 
innymi nagrywanie sesji Rady Gminy w 
Iłowie, które następnie zamieszczałem w 
internecie. Zanim pojawiłem się na se-
sjach Rady Gminy, przekonany byłem, 
że dyskusje prowadzone na nich są mery-
toryczne, każdy radny proponuje własne 
pomysły, a następnie wypracowywane 
jest wspólne stanowisko. Jednak okaza-
ło się, że jest to jedynie wyidealizowana 
wersja rzeczywistości. Prawda okazała 
się nieco odmienna, pełna niewybred-
nego słownictwa, wzajemnej wrogości, 
a nawet nienawiści. Same nagrania sesji, 
dzięki społecznej presji, wywołały zdecy-
dowaną poprawę ich jakości, zarówno w 
aspekcie merytorycznym, jak i podnie-
sienia poziomu kultury debaty. Wielo-
krotnie byłem świadkiem i uczestnikiem 
dyskusji dotyczących spraw gminnych, 
relacjonowałem również wydarzenia do-
tyczące sesji w regionalnym tygodniku. 
Każdy niemal tekst wiązał się z czyimś 
niezadowoleniem. Niestety, taka jest rola 
mediów, a przekazywanie informacji nie 
zawsze jest przyjemne dla osób, których 
ona dotyczy. 

- Jakie ma Pan dotychczasowe doświadczenia 
w pracy samorządowej? 

- Jak wcześniej wspomniałem, po-
znałem pracę samorządu, będąc dzienni-
karzem lokalnych gazet i portali, a także 
będąc działaczem społecznym. Widzę 
olbrzymią potrzebę zmian, wyjścia sa-
morządu do ludzi, organizowania de-
bat gminnych w ważnych dla obywateli 
sprawach. W mojej opinii radni i wójt 
nie mogą mieć wyłączności na sprawo-
wanie władzy – głos każdego obywatela 
powinien być usłyszany i uwzględniony 

w opracowywanych projektach uchwał. 
Choć nie byłem samorządowcem, to od 
ponad 12 lat działam w organizacjach 
samorządowych, aktywnie włączając się 
w działalność Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Ziemi Iłowskiej i Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej. Dziesiątki, 
jeżeli nie setki zorganizowanych imprez, 
uroczystości, rocznic –  każde z tych 
wydarzeń starałem wspomagać swoimi 
umiejętnościami i pracą. Naszym naj-
nowszym projektem, który został zreali-
zowany, jest Kolumna Niepodległości. 
Był to projekt który połączył wielu ludzi, 
bardzo często o odmiennych światopo-
glądach. To wydarzenie możemy uznać 
za sukces naszego stowarzyszenia – nie 
sztuką jest się różnić, sztuką jest współ-
pracować pomimo różnic. 

- Co chciałby Pan zmienić w Iłowie ? 
- Naszą gminę obecnie zamiesz-

kuje około 6170 mieszkańców, a jej 
populacja wciąż spada. Od 2000 roku 
do chwili obecnej ubyło niemal 5% 
mieszkańców. A co ciekawe, przyrost 
naturalny utrzymuje się na zerowym 

poziomie, co jednoznacznie świadczy 
o migracji lub o emigracji zarobkowej. 
A pozostaje jeszcze emigracja zarob-
kowa ukryta, której wielkość trudno 
oszacować. Oczywiście możemy po-
wiedzieć, że są to trendy ogólnopolskie. 
Jednak samorząd może podjąć kroki, 
aby przyciągać nowych mieszkańców, 
a obecnym zapewniać miejsca pracy. I 
nie chodzi mi o bezpośrednie tworzenie 
miejsc pracy przez Urząd Gminy. Iłów 
ma bowiem wszelkie predyspozycje do 
tego, aby stać się gminą turystyczną. Jej 
położenie, rozbudowująca się baza tu-
rystyczna, coraz większa liczba imprez 
kulturalnych, lokalne przetwórstwo. To 
wszystko stanowi doskonały zaczyn do 
stworzenia solidnej marki turystycznej. 
Sam jestem producentem wyrobu re-
gionalnego, jakim są powidła z buraka 
cukrowego, a warto dodać, że wytwór-
ców wyrobów lokalnych i tradycyjnych 
z roku na rok przybywa. Znaną w całej 
Polsce jest impreza Pożegnanie Lata w 
Iłowie. Dziwi mnie fakt, że przez po-
nad 20 lat, Gmina nie przygotowała 
profesjonalnej ofert turystycznej dla 
przybywających gości, nie mówiąc o 
punkcie informacyjnym czy stoisku 
gminnym z lokalnymi wyrobami. Rolą 
gminy powinno być scalenie wszyst-
kich podmiotów mogących realnie brać 
udział w szeroko pojętym tworzeniu 
oferty turystycznej. Turystyka, w chwi-
li obecnej, to na prawdę bardzo duże 
pieniądze, które można ukierunkować 
do naszej gminy. Chcę zaproponować 
mieszkańcom gminy Iłów rozwiązania 
związane z rozwojem przedsiębiorczo-
ści, innowacyjnej infrastruktury czy też 
stworzeniem transportu publicznego.  
Rozwinięcie wszystkich powyższych 
idei zostanie zawarte w Planie Rozwo-
ju dla Gminy Iłów, zaproponowanym 
przez Bezpartyjnych Samorządowców. 
Jeżeli nawet nie uda nam się zwyciężyć 
w nadchodzących wyborach, będziemy 
dążyć do tego, aby przynajmniej część 
postulatów, nawet w nieco zmienionej 
formie, została zrealizowana.

Kolumna Niepodległości 
w Iłowie odsłonięta
W niedzielę 26 sierpnia 2018 roku w Iłowie odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem 
Kolumny Niepodległości. Na Kolumnie, która powstała na skwerze przy Kościele p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Iłowie, swoje godne miejsce znalazł medalion z podobizną Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, który jest wierną kopią medalionu z pomnika zburzonego w 1939 roku 
przez Niemców w Iłowie.

W ten sposób Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej i Mazowiecka 
Wspólnota Samorządowa, przy zaangażowaniu Proboszcza Parafii Matki Bożej Królo-
wej Polski w Iłowie ks. Krzysztofa Boruckiego, uhonorowali trud Marszałka i naszych 
przodków włożony w walkę o wolność kraju.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 Mszą Świętą za Ojczyznę i plony. 
Około godziny 14.30 poświęcono Kolumnę i złożono pod nią kwiaty.

Wierzymy, że Kolumna Niepodległości stanie się niemym świadkiem rozwoju na-
szej małej ojczyzny i lokalnej społeczności. Będzie pamiątką i symbolem pochwały 
czynów naszych przodków, którzy, pragnąc wyzwolić swą ojczyznę, oddali młodość, 
zdrowie i życie.

ANDRZEJ CIOŁKOWSKI
PREZES STOWARZYSZANIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI IŁOWSKIEJ

MARIUSZ AMBROZIAK
WICEPREZES MAZOWIECKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE

17 września – Iłów 
pamięta
17 września o godzinie 19:00 w Iłowie zabiły dzwony i zawyła syre-
na strażacka. Tuż po tym symbolicznym i przeszywającym do głębi 
dźwięku zgromadzeni goście, pod Kolumną Niepodległości, odśpiewali 
Hymn Rzeczpospolitej Polskiej.

Dalszą uroczystość poprowadził Sławomir Ambroziak 
(członek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej), 
przypominając zebranym m.in. oryginalny komunikat dotyczą-
cy wybuchu II wojny światowej czy też pieśni żołnierskie towa-
rzyszące obrońcom II RP.

Następnie Ksiądz Proboszcz Krzysztof Borucki poprowadził 
modlitwę za zmarłych. Zgromadzeni goście usłyszeli tuż po mo-
dlitwie suplikację. Po usłyszeniu tej pieśni błagalnej Skarbnik 
Stowarzyszenia, Wanda Dragan, odczytała wspomnienia Hen-
ryka Soleckiego, żołnierza Armii „Poznań”, który w niezwykle 
obrazowy i poruszający sposób opisał bombardowanie Iłowa.

Głos zabrał również wójt Roman Kujawa, po którego sło-
wach mogliśmy usłyszeć ostatni komunikat Polskiego Radia 
zakończony Hymnem Polski. Następnie, przy dźwiękach utwo-

ru Andrzeja Kurylewicza „Polskie Drogi”, zgromadzeni goście 
udali się pod symboliczny grób generała Franciszka Seweryna 
Włada, leżący w obrębie cmentarza przyświątynnego. Kwiaty 
przed grobem generała złożyli m.in. Wójt Gminy Iłów Roman 
Kujawa, Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki, przedstawi-
ciele samorządu Iłowskiego, stowarzyszeń, zaproszeni goście, a 
także organizatorzy ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi 
Iłowskiej w osobach: Wanda Dragan, Andrzej i Tomasz Cioł-
kowscy.

TOMASZ CIOŁKOWSKI 

Dlaczego chce Pan kandydować w 
najbliższych wyborach samorządowych? 
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