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Dynamiczna inauguracja
warszawskiej kampanii
Piotra Guziała zapowia-
da, że w jesiennych wy-
borach sporą rolę mogą
odegrać kandydaci nie-
zależni. Ziemia Płocka
pozostaje świetnym przy-
kładem włączania się sa-
morządowców ze Wspól-
noty Mazowieckiej w pro-
ces naprawy lokalnej po-
lityki. Partie już teraz wi-
dzą w nich zagrożenie. 

W Płocku z pewnością do wy-
borów stanie urzędujący prezy-
dent Andrzej Nowakowski z PO.
Za to jego rywalowi z PiS Markowi
Martynowskiemu może… zabrak-
nąć determinacji, skoro i tak pełni
już urząd senatora RP i w wypad-
ku porażki w mieście ma przed so-
bą jeszcze rok parlamentarnej ka-
dencji. Zresztą wcześniej PiS rzą-
dziło już Płockiem przez 8 lat i nie
była to dla miasta złota epoka.
Z kolei prezydent Nowakowski nie
wykorzystuje atutu, jaki daje mu
przynależność do partii rządzącej,
skoro jego miasto nie może docze-
kać się obwodnicy. W radzie mia-
sta dysponuje większością… już tyl-
ko w niektórych głosowaniach. In-
ne przegrywa. To efekt zmian tek-
tonicznych, które dokonały się już

po wyborach. Ostatnio pod wraże-
niem sprzeciwu radnych prezy-
dent Nowakowski musiał wycofać
się z pomysłu dofinansowania se-
rialu „Strażacy”, który – w jego za-
myśle – miał Płock wypromować
w podobny sposób, jak uczynił to
z Sandomierzem serial o ojcu Ma-
teuszu, jeżdżącym na rowerze
i rozwiązującym zagadki krymi-
nalne. Spór o „Strażaków” obrazu-
je powagę problemów, o jakie spie-
rają się na co dzień płoccy decy-
denci. W istocie miasto ma bo-
wiem inne kłopoty niż sponsoro-
wanie serialu: jeśli ktoś nie dyspo-
nuje samochodem, podróż ze stoli-
cy do Płocka pociągiem zajmuje ty-
le co z Krakowa (chociaż dystans
jest dwukrotnie krótszy) i odbywa
się trasą… przez Kutno. Mieszkań-
cy skarżą się również na odpływ lu-
dzi młodych i wykształconych
– na emigrację lub do Warszawy. 

Wszystko wskazuje jednak
na to, że mieszkańcy Płocka nie
będą skazani w kampanii na par-
tyjną wojnę PiS z PO, paradoksal-
nie konserwującą dotychczasowe
układy. Radni Polski Razem (for-
macja Jarosława Gowina), wywo-
dzący się zarówno z PiS jak PO
i znużeni permanentnymi kon-
fliktami, nawiązali współpracę
z samorządowcami z Mazowiec-
kiej Wspólnoty Samorządowej.
Pracują nad nowym, ponadpartyj-
nym programem i projektem dla
Płocka. Nie ulega wątpliwości, że
wyłonią również obywatelskiego
kandydata na prezydenta miasta. 

Na mapie zamożności Mazow-
sza Płock stanowi – obok Warsza-
wy – drugą „zieloną wyspę”. Przy-
czynia się do tego przede wszyst-
kim Orlen jako główny pracodawca

i żywiciel. Za to zwłaszcza rolnicze
powiaty wokół zaliczają się z kolei
do najuboższych na Mazowszu.
Dochody zależą od koniunktury,
chociaż w ostatnich latach rolnicy
potrafili dostosować się do rynku
– wzdłuż całej drogi z Warszawy
do Płocka dominują plantacje tru-
skawek. Z oczywistych względów
najgorszą sytuację w ostatnim cza-
sie mają producenci wieprzowiny
i to oni w pierwszym rzędzie skar-
żą się na nieopłacalność swojej wy-
twórczości. 

W wyborach samorządowych
zwycięża tu PSL. Jednak Płockiem
i Ciechanowem rządzi Platforma
Obywatelska, zaś najwięcej posłów
wprowadziło stąd do Sejmu PiS.
Pod względem politycznym region
nie stanowi więc monolitu. 

Platforma Obywatelska tak
jak w kraju wygrywa wybory par-
lamentarne w Płocku i Płońsku,
ale mniejsze ośrodki głosują
na PiS. Z okręgu, obejmującego
Płock, Ciechanów, Sochaczew
i Żyrardów w 2011 r. PiS uzyska-
ło 4 mandaty na 10 możliwych
do zdobycia, Platforma wprowa-
dziła 3 posłów, PSL dwóch, Twój
Ruch – 1, zaś SLD żadnego, cho-
ciaż kandydował tu sekretarz ge-
neralny Krzysztof Gawkowski,
a wcześniej mandat sprawowała
Jolanta Szymanek-Deresz
do śmierci w katastrofie smoleń-
skiej. Za to poparcie dla PSL
w kolejnych wyborach na Ziemi
Płockiej zdecydowanie przekra-
cza średni wskaźnik dla kraju,
na co wpływ ma fakt, że z regio-
nu wywodzą się historyczni
przywódcy ludowców: Walde-
mar Pawlak i Adam Struzik. 

Czytaj na str. 4.

Zajęcie kont województwa
mazowieckiego przez ko-
mornika w związku z nie-
zapłaconą przez Mazow-
sze na rzecz Skarbu Pań-
stwa ratą opłaty „janosi-
kowej” za grudzień 2013
r. jest kolejnym etapem
wojny marszałka Adama
Struzika z rządem. 

Poprzedni etap zakończył się
zwycięstwem marszałka: z jego ini-
cjatywy w dniu 4 marca 2014 r.
Trybunał Konstytucyjny orzekł
o niezgodności z konstytucją prze-
pisu, na postawie którego nalicza-
na jest w województwie opłata „ja-
nosikowa”. Marszałek Struzik za-
powiedział wtedy, że dalszych rat
opłaty nie będzie już uiszczał, co
nijak się miało do wyroku Trybu-
nału, który spowoduje wygaśnięcie
przepisu dopiero za półtora roku.

Pierwszym etapem tej wojny
było sprawozdanie finansowe
Mazowsza za 2011 r. Na podsta-
wie danych z tego sprawdzania
ustala się wysokość opłaty „jano-
sikowej”, co oznacza, że Adam
Struzik kwotę opłaty za 2013 r.
znał najpóźniej w czerwcu 2012
r., na pół roku przed uchwale-
niem budżetu województwa. Li-
czył jednak na swoją silną pozy-
cję w PSL i na znaczenie PSL
w koalicji rządowej, więc obo-
wiązek płatności potraktował
z przymrużeniem oka. 

Ofiarą tej wojny padają przede
wszystkim mieszkańcy wojewódz-
twa. Ich nie interesuje, czy zdecy-
dowane stanowisko rządu w spra-

wie obowiązku zapłaty przez Ma-
zowsze „janosikowego” wynika
z osłabienia pozycji Struzika
w PSL, czy z tarć pomiędzy PSL
a PO na szczeblu rządowym bądź
samorządowym. W wyniku kłopo-
tów finansowych województwa
mazowieckiego zagrożone są nie
tylko pensje urzędników, ale podle-
gające marszałkowi instytucje: szpi-
tale, szkoły, biblioteki pedagogicz-
ne, teatry, muzea i inne instytucje
kultury, takie jak Państwowy Ze-
spół Ludowy Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze” i Biblioteka Publiczna m.
st. Warszawy przy ul. Koszykowej. 

„Należało wcześniej podjąć
działania w sprawie zmiany usta-
wy o „janosikowym”. Budżet powi-
nien być tak zaplanowany aby były
środki na zapłatę „janosikowego”,
zgodnie z obowiązującym pra-
wem. To co mamy dzisiaj to wynik
chowania głowy w piasek” – mó-
wi Jerzy Zdrzałka z Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej.

Oczekujemy od polityków zaj-
mujących się Mazowszem, by
w dalszych działaniach kierowali
się odpowiedzialnością za miesz-
kańców województwa i za służące
im instytucje, a nie swoimi irracjo-
nalnymi ambicjami.

MWS

Dramatyczna 
sytuacja Mazowsza

Z udziałem blisko 700 za-
proszonych gości i członków
Warszawskiej Wspólnoty
Samorządowej w Hali Arena
na Ursynowie zaprezento-
wano kandydata na Prezy-
denta Warszawy, Burmi-
strza Ursynowa i lidera WWS
Piotra Guziała.

Wśród zgromadzonych zebrali
się przedstawiciele wszystkich 18
dzielnic Warszawy. W części po-
przedzającej wystąpienie Piotra Gu-
ziała, organizatorzy przybliżyli gene-
zę powstawania Wspólnoty, jej osią-
gnięcia w tym organizację i efekty

przeprowadzonego referendum
w sprawie odwołania Hanny Gron-
kieiwcz-Walt z funkcji Prezydenta
m. st. Warszawy. Na koniec zebrani
goście zapoznali się z sylwetką kan-
dydata, którą zaprezentowano
w formie klipu filmowego. Piotr
Guział okazał się zwykłym warsza-
wiakiem, mężem i ojcem, aktyw-
nym samorządowcem, dla którego
praca dla Warszawy jest przede
wszystkim pasją. Pokazaliśmy kan-
dydata dynamicznego, konsekwent-
nego, ale i mającego swoje pasje
i emocje. Piotr Guział ma wiele
do powiedzenia o naszym mieście
zarówno warszawiakom jak i znu-
dzonemu rządzeniu establiszmen-
towi Platformy Obywatelskiej.
– wyjaśniał Piotr Machaj jeden z li-
derów WWS.

Czytaj na str. 4.

Czas niezależnych 

Samorządowy krajobraz północnego Mazowsza 

„Moim szefem są i będą 
mieszkańcy Warszawy”

WADIDASACH. PL Sp. z o. o. w War-
szawie oraz Redaktor Naczelny Gazety
Samorządność informują, iż w wydaniu
drukowanym Gazety Samorządność nr 6
z października 2013 r. oraz w jej wyda-
niu internetowym, zamieścili na okładce
plakat autorstwa Pana Tomasza Sarnec-
kiego – bez zgody autora, bez oznacze-
nia jego autorstwa oraz z naruszeniem
integralności utworu. Tym samym naru-
szyli prawa autorskie, osobiste i mająt-
kowe, Pana Tomasza Sarneckiego, za co
niniejszym przepraszają.
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Rozmowa z
Krzysztofem Górakiem 

–– GGrraattuulluujjęę,,  zzoossttaałł  PPaann  wwiicceessttaa--
rroossttąą  ppoowwiiaattuu  rraaddoommsskkiieeggoo..  JJaakk
ddoo tteeggoo  ddoosszzłłoo,,  żżee  zzmmiiaannaa,,  uummoożżllii--
wwiiaajjąąccaa  oobbjjęęcciiee  tteejj  ffuunnkkccjjii  ssaammoo--
rrzząąddoowwccoowwii  zzee  WWssppóóllnnoottyy  ddookkoo--
nnaałłaa  ssiięę  mmiięęddzzyy  wwyybboorraammii??  

– Naszym partnerem stało się
PSL, które po prostu zwróciło się
do nas z propozycją zawiązania so-
juszu. Ich koalicja z PiS trwająca
od trzech lat wyczerpała swoje
możliwości. Zaś my stanowiliśmy
przedtem konstruktywną opozy-
cję. Jeśli trzeba było, wskazywali-
śmy, co dzieje się złego. Natomiast
jeżeli warto było pochwalić coś po-
zytywnego dla powiatu, to się nie
wzbranialiśmy. Nie widzieliśmy
więc problemu, żeby odnaleźć się
jako nowy koalicjant. We Wspól-
nocie mieliśmy duże doświadcze-
nie współpracy z Polskim Stron-
nictwem Ludowym i nie znajdo-
waliśmy przeciwskazań do przyję-
cia propozycji. 

–– NNaawweett  ttaakkiicchh,,  zzee  iiddąą  nnoowwee
wwyybboorryy??

– Oczywiście współrządzenie to
dla nas wyzwanie w okresie bezpo-
średnio poprzedzającym wybory
samorządowe. Nie zostało wiele
czasu, żeby zrealizować program,
z którym szliśmy do wyborów, ale
to, co możliwe, postaramy się wy-
konać. Obietnic dotrzymujemy. Po-
każemy, że jesteśmy w stanie podjąć
się realizacji zadań, które dokończy-
my w następnej kadencji. Podlega
mi służba zdrowia, a szpitale powia-
towe mamy dwa, w Pionkach i Iłży.
Jak wszędzie w Polsce przeżywają
codzienne trudności typowe dla
każdej placówki służby zdrowia,
chociaż na pewno oba sytuują się
bliżej czoła rankingu. Nadzór

nad szpitalami to ustawiczna wal-
ka, skoro żaden z rządów nie zna-
lazł rozwiązania, które by polepszy-
ło sytuację, a ciężar prowadzenia
szpitali i nadzorowania ich spoczy-
wa na samorządach. Podlega mi też
oświata: poziom szkół w powiecie
radomskim nieskromnie powiem
jest wysoki, wyzwanie stanowi de-
mografia. Trzeba sprostać wymaga-
niom, by utrzymać szkoły, żeby
znajdowali się uczniowie, nie tylko
z powiatu, ale z dalszych terenów,
którzy zechcą z naszych szkół ko-
rzystać. 

–– PPoowwiiaatt  nnęękkaa  wwyyssookkiiee  bbeezzrroobboo--
cciiee..  AA ddoo RRaaddoommiiaa  nniiee  ddaa  ssiięę  jjeeźźddzziićć
ddoo pprraaccyy,,  sskkoorroo  ssttaammttąądd  ssppoorroo  oossóóbb
ppiięęćć  rraazzyy  ww ttyyggooddnniiuu  ddoojjeeżż--
ddżżaa 110000 kkmm  ddoo WWaarrsszzaawwyy,,  aa ssooccjjoolloo--
ggoowwiiee  bbaaddaajjąą  jjuużż  sskkuuttkkii  ddllaa  rrooddzziinn
ii zzddrroowwiiaa,,  jjaakkiiee  rrooddzzii  ttaa  ssyyttuuaaccjjaa??

– Radom i powiat tworzą
w sumie aglomerację liczącą 400
tys mieszkańców. Bezrobocie
w powiecie radomskim pozosta-
je ściśle powiązane z tym w mie-
ście. W powiecie jest nieco wyż-
sze. Co z nim robić? Podstawowa
idea nie jest zbyt wymyślna, to
poszukiwanie inwestorów i za-
chęcanie ich do zakładania dzia-
łalności gospodarczej. Oczywi-
ście powiat nie dysponuje tu bez-
pośrednimi narzędziami, raczej
gminy. Ale powiat może inspiro-
wać i zachęcać. Może promować
Ziemię Radomską jako teren
atrakcyjny pod inwestycje, żeby
ściągać przedsiębiorców. I w tym
sensie samorząd może wpływać
na zmniejszenie bezrobocia,
chociaż stanowi ono problem
ogólnopolski. 

–– RRaaddoomm  ii ookkoolliiccee  ttoo  kkrraaiinnaa
pprrzzyy ddrrooddzzee,,  kkrrzzyyżżuujjąą  ssiięę  ttuu  sszzllaakkii,,
nniiee  bbrraakk  ttuurryyssttyycczznnyycchh  aattrraakkccjjii……

– …jak choćby centrum rzeźby
polskiej w Orońsku. 

–– PPoozzoossttaajjee  wwiięęcc  ttoo  cceennttrraallnnee
ppoołłoożżeenniiee  wwyykkoorrzzyyssttaaćć  jjaakkoo  sspprrzzyy--
jjaajjąąccee??

– Położenie miasta i powiatu
pozostaje atrakcyjne, stary szlak
krakowski, prowadzący z Zakopa-
nego do Warszawy, z Krakowa
do Gdańska krzyżuje się z trasą łą-
czącą nie tylko Łódź z Lublinem,
ale Hamburg z Kijowem…

–– AA iillee  ttoo  tteerraazz  zznnaacczzyy……  nniiee  mmuu--
ssiimmyy  mmóówwiićć??

– Dokładnie tak, szlak pozostaje
przeciążony przez TIR-y na ukraiń-
skich numerach. Inna trasa wiedzie
od Radomia do Barwinka przez
Rzeszów, na Słowację, Węgry, Ru-
munię. Jakość dróg pozostawia wie-
le do życzenia, chociaż przebudowa-
no „siódemkę” na odcinku Radom-
-Warszawa. Przepraszam… Raczej
Radom–Janki, bo co się dzieje mię-
dzy Jankami a Warszawą, wiemy
wszyscy. Inne drogi też wymagają
przebudowy, ruch na nich przerasta
możliwości. Gdyby doszło do grun-
towanego przebudowania szlaków,
wszyscy by na tym zarobili. Droga
żelazna woła o modernizację jeszcze
bardziej, powracają od lat plany
szybkiej kolei, łączącej Radom ze
stolicą. Strategicznym przełomem
dla Radomia stałaby się możliwość,
żeby w godzinę się dostać do cen-
trum Warszawy. To by naprawdę
otworzyło Radomiowi okno
na świat. Niestety, terminy są prze-
suwane. Mamy nadzieję, że w koń-
cu inwestycja zostanie wyceniona
i wykonana. Możemy sobie wyobra-
zić, że mieszkańcy Radomia w go-
dzinę – bez szkody dla zdrowia i ży-
cia rodzinnego – dojeżdżają nową

szybką koleją do pracy w Warsza-
wie. Zaś mieszkańcy powiatu ra-
domskiego obejmują po nich miej-
sca pracy w mieście. Dzięki temu
przestajemy odnajdywać się w staty-
stykach bezrobocia z przekraczają-
cymi 20 proc wskaźnikami, a zaczy-
namy – w rankingach szybkiego
rozwoju i wzrostu zamożności. Dziś
pozostaje to w sferze marzeń. Na-
dzieję wiążemy z lotniskiem na Sad-
kowie w Radomiu, kiedyś wojsko-
wym, znanym z odbywających się
co dwa lata pokazów Air Show. Ter-
minal stoi gotowy, niestety choć la-
tem miały odbyć się pierwsze loty
do Egiptu, inaugurację przesunięto

– ale pozostaje nadzieja, że lotnisko
stanie się dla nas szansą. Dobre sko-
munikowanie Radomia poprawi sy-
tuację powiatu. 

KKrrzzyysszzttooff  GGóórraakk (ur. 1967) wicestaro-
sta powiatu radomskiego ziemskiego
(2001-10 i ponownie w 2014) oraz
wiceprzewodniczący Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej. Był też
zastępcą komendanta straży miej-
skiej w Radomiu (1994-98)
oraz 2009-10 dyrektorem oddziału
radomskiego PFRON i zastępcą dy-
rektora mazowieckiego PFRON. 

ROZMAWIAŁ ŁUKASZ PERZYNA 

W najnowszym numerze
Gazety MWS „Samorząd-
ność” prezentujemy samo-
rządowy krajobraz północ-
nego Mazowsza. Znajdzie-
cie w nim m.in. wywiady
z Grażyną Pietrzak – wójt
gm. Bodzanów, Gabrielem
Janowskim – b. ministrem
rolnictwa czy Marcinem
Flakiewiczem – radnym
miejskim Płocka. 

W numerze nie zabrakło rów-
nież relacji z konwencji Warszaw-
skiej Wspólnoty Samorządowej,
podczas której WWS ogłosił kan-
dydata na Prezydenta m. st. War-
szawy w zbliżających się wyborach
samorządowych. Oczywiście bę-
dzie nim Piotr Guział – Burmistrz
Ursynowa, lider WWS, inicjator
akcji referendum warszawskiego
z ubiegłego roku.

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
czytelnikom Gazety Samorządność,

członkom i sympatykom Mazowiec-
kiej Wspólnoty Samorządowej życzę
spokojnych, pogodnych, pełnych mi-
łości i rodzinnego ciepła świąt. 

Zapraszam do odwiedzania
strony internetowej gazety:
www.gazetasamorzadnosc.pl,
gdzie na bieżąco zamieszczamy ar-
tykuły, zaproszenia. Zachęcam
do komentowania i dzielenia się
własnymi przemyśleniami. 

PAWEŁ DĄBROWSKI
REDAKTOR NACZELNY 

P.DABROWSKI@GAZETASAMORZADNOSC.PL 

Drodzy Czytelnicy!Chcemy inspirować, zachęcać i promować 
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Dokończenie ze str. 1.

Najbardziej znani po byłym pre-
mierze Waldemarze Pawlaku po-
słowie ziemi płockiej – Julia Pitera
(PO) i Wojciech Jasiński (PiS) kan-
dydują teraz do Parlamentu Euro-
pejskiego, co oznacza, że gdy przej-
dą do pracy w Brukseli i Strasbur-
gu, więc zdadzą krajowe mandaty
– reprezentacja regionu w Warsza-
wie zostanie osłabiona, bo ich
miejsce na Wiejskiej zajmą mniej
znani parlamentarzyści, zapewne
o niewspółmiernej sile przebicia
nawet we własnych partiach. 

Partyjny krajobraz nie wyczerpu-
je jednak samorządowej panoramy
regionu. Zwłaszcza w wielu mniej-
szych miejscowościach zaufanie
mieszkańców zyskują bezpartyjni
lokalni działacze. Zaznaczyło się to
już w poprzednich wyborach, a na-
stroje w regionie wskazują raczej
na wzmocnienie tej tendencji.

Bodzanowem rządzi jedyna ko-
bieta wśród wójtów z powiatu płoc-
kiego Grażyna Pietrzak. Również
teraz, podobnie jak przed czterema
laty może liczyć na poparcie Mazo-
wieckiej Wspólnoty Samorządo-
wej. Inwestycje i stanowcze działa-

nia, oddłużające gminę zyskały Pani
Wójt powszechną sympatię, a na-
wet zainteresowanie popularnej
prasy, której przedstawiciele piel-
grzymują do Bodzanowa… nie tyl-
ko 8 marca. Za to konkurenci z par-
tii politycznych – zarówno PSL jak
PiS – już mobilizują się na jesień.

W wielu miejscowościach – nie
tylko Ziemi Płockiej – słyszy się
o próbach nieformalnych naci-
sków na nauczycieli czy pracowni-
ków urzędów, żeby nie kandydo-
wali w wyborach samorządowych.
Establishmenty partyjne również
na tym szczeblu bronią swojego
stanu posiadania. 

Mazowiecka Wspólnota Samo-
rządowa – w odróżnieniu od dzia-
łających w regionie partii politycz-
nych – nie przyjmuje z góry żad-
nych dogmatycznych ograniczeń,
dotyczących granic współpracy
w samorządach. Działacze lokalni
podkreślają, że gotowi są współpra-
cować ponad podziałami dla dobra
swoich społeczności. W ostatnich
latach Wspólnota Ciechanowska
w udany sposób porozumiewała
się z PO, zaś lokalni działacze
MWS z mniejszych miejscowości
– z PSL lub PiS. 

Dla Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej Ziemia Płocka sta-
nowi teren wyjątkowy, nie tylko
dlatego, że stąd wywodzi się wielu
jej czołowych działaczy. Prawdzi-
wą próbą charakterów i zdolności
organizacyjnych okazała się kata-
strofalna powódź sprzed kilku lat.
Samorządowcy i społecznicy roz-
winęli wtedy akcję, pokazującą, że
słowo „wspólnota” w nazwie ich
formacji nie jest tylko frazesem. 

Piotr Guział zapowiada w War-
szawie niespodziankę i – jak poka-
zuje jego dynamiczna i barwna
konwencja w Arenie Ursynów
– konsekwentnie zmierza ku te-
mu, żeby ją jesienią sprawić. Am-
bicje działaczy lokalnych z północ-
nego Mazowsza również zakładają
przywrócenie konstytucyjnego ro-
zumienia samorządu jako wspól-
noty wszystkich mieszkańców,
a nie urzędu albo bilansu między-
partyjnej gry. Ze specyfiki glosowa-
nia do samorządów wynika, że je-
sienią obywatele nie będą wyłącz-
nie wybierać między partyjnymi
skrótowcami, ale wskażą konkret-
nych ludzi. Niezależnym samorzą-
dowcom pozostaje więc pracować,
by był to rzeczywisty wybór. 

Nadchodzi maj. Jak
co roku rozkwita bla-
skiem słońca i pełnią
wiosennych kolorów.
Wśród nich dominują
dwa: biel i czerwień. 

Nasze barwy narodowe, od kil-
ku wieków wpisane w historię Pol-
ski. Biel i czerwień przyozdobi
wkrótce nasze domy i ulice, budyn-
ki różnych instytucji. Także miej-
sca pamięci narodowej – cmenta-
rze wojenne, miejsca kaźni i pola
bitew. Ten nadchodzący maj przy-
nosi refleksje związane z ważnymi
historycznie rocznicami – siedem-
dziesiątą bitwy pod Monte Cassino
i walk Armii Krajowej w akcji „Bu-
rza” z ich kulminacją podczas Po-
wstania Warszawskiego, oraz sie-
demdziesiątą piątą wybu-
chu II wojny światowej. Także
z czasów nam współczesnych: trzy-
dziestą piątą rocznicę pierwszej wi-
zyty Jana Pawła II – już wkrótce
Świętego – która przyniosła siew
nadziei i zaowocowała wkrótce
wielkim ruchem wolnościowym
Solidarności, oraz – dwudziesta

piątą wyborów do parlamentu ro-
ku 1989. Tak się też składa, że tak-
że w maju tego roku wybierać bę-
dziemy posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Od niedawna mamy
przywilej wyboru delegatów do tej
ważnej instytucji. Stąd też powin-
niśmy zadbać o jakość tego wybo-
ru, bo od głosów zasiadających
w Brukseli i Strasbourgu parla-
mentarzystów zależy w dużym
stopniu pomyślność naszej Ojczy-
zny i całego kontynentu. Wybierz-
my więc rozważnie analizując
wcześniej zarówno program pre-
zentowany przez kandydatów i ich
partie polityczne jak i dotychczaso-
we działania podejmowane na fo-
rum PE przez posłów ubiegających
się o reelekcję. Warto więc zawcza-
su zainteresować się kandydatami
w danym okręgu, także deklarowa-
ną przez nich ew. przynależnością
do frakcji politycznych, które są
głównym podmiotem prac parla-
mentu europejskiego. Tam zapada-
ją główne decyzje polityczne o cha-
rakterze strategicznym. Jaki zatem
powinien być dobry kandydat
na przyszłego posła do PE? Z pew-
nością musi być kompetentny
i świadomy zadań, które przed nim
stoją. Musi być odpowiedzialny,

w tym odpowiedzialny za słowa
i składane deklaracje. Oczywiście
także uczciwy i dobrze wykształco-
ny. Ale to nie wszystko. Są jeszcze
inne ważne, a być może ważniejsze
kryteria: postawa moralna, odwaga
głoszenia poglądów, także może
często niepopularnych lub „poli-
tycznie niepoprawnych” i pryncy-
pialność zasad, którymi się kieruje.
Powszechnie wiadomo przecież jak
bardzo we współczesnej Europie
nasilają się niebezpieczne tenden-
cje do działań wymierzonych prze-
ciwko najsłabszym członkom spo-
łeczeństwa takich jak aborcja i eu-
tanazja czy podważanie tradycyj-
nego modelu rodziny. W wybo-
rach roku 2014 te tematy nie mo-
gą gdzieś zniknąć przytłoczone fi-
nansami i gospodarką. Trzeba je
stawiać na równi z innymi, bo to
są sprawy o fundamentalnym
znaczeniu dla przyszłości. Tak
zresztą postrzegał je Święty Jan
Paweł II. Tak postrzegają je inni
wielcy współcześni Europejczycy,
wśród nich także politycy, twór-
cy, naukowcy – wśród nich także
wielu Polaków. Pamiętajmy więc,
że przed nami czas wyboru. Waż-
nego wyboru.

GRZEGORZ SZUPLEWSKI

Dokończenie ze str. 1.

Przez ostanie miesiące starali-
śmy się zbudować wokół naszego
kandydata wielką koalicję wszyst-
kich tych, dla których samorząd
warszawski jest celem działalności
publicznej, a nie drogą do kariery
ogólnopolskiej. Staraliśmy się rów-
nież zbudować program, który jest
jego i naszą wizją na najbliższe
dwadzieścia czy nawet trzydzieści
lat. Jestem pewien, że oba te cele
osiągnęliśmy – mówi Grzegorz
Wysocki z WWS.

Wystąpienie Piotra Guziała
stanowiło prezentację programu

dla Warszawy. Do jego najważ-
niejszych elementów zaliczyć
można m.in. zapowiedź stworze-
nia komunikacji miejskiej przyja-
znej warszawiakom, także po-
przez obniżenie cen biletów, roz-
wój Partnerstwa Publiczno-Pry-
watnego /PPP/, którego celem ma
być wyzwolenie potencjału inwe-
stycyjnego Stolicy, wzrost znacze-
nia i wysokości budżetów party-
cypacyjnych, rozwój mieszkalnic-
twa komunalnego oraz od dawna
oczekiwana przez wielu Warsza-
wiaków odbudowa Pałacu Saskie-
go, który w przyszłości ma pełnić
funkcję Ratusza.

Moją partią będzie Warszawa
a szefem mieszkańcy. Wszyscy
– zakończył przemówienie Piotr
Guział i to stwierdzenie różni go
od innych kandydatów. Warszaw-
ska Wspólnota Samorządowa i jej
kandydat na prezydenta Warsza-
wy nie jest partią jej cała przyszła
i obecna pozycja w samorządzie
warszawskim zależy tylko i wy-
łącznie od poparcia mieszkańców
Warszawy. Czego nie można po-
wiedzieć o partiach politycznych
i ich pretendentach do fotela pre-
zydenta naszego miasta.

IBIALOLEKA. PL

Czas niezależnych 

Samorządowy krajobraz 
północnego Mazowsza 

Majowe przemyślenia 
w tonacji biało-czerwonej

„Moim szefem są i będą 
mieszkańcy Warszawy”
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Rozmowa z
Gabrielem Janowskim

–– RRoollnniiccyy  nniiee  ttyyllkkoo  zz ppóółłnnooccnnee--
ggoo  MMaazzoowwsszzaa  sskkaarrżżąą  ssiięę  nnaa nniieeooppłłaa--
ccaallnnoośśćć  pprroodduukkccjjii..  CCzzeeggoo  ppoottrrzzeebbaa
iimm  ii ccaałłeemmuu  ppoollsskkiieemmuu  rroollnniiccttwwuu??  

– Potrzeba pewnych gwarancji
stabilności dochodowej. W wyso-
ko rozwiniętych krajach rolnicy są
w większości udziałowcami prze-
mysłów, działających w otoczeniu
rolnictwa. W związku z tym czer-
pią znaczące pożytki finansowe
w postaci dywidendy czy innych
zysków, jakie osiągają przedsiębior-
stwa, których są współwłaściciela-
mi. Obowiązują ceny minimalne
gwarantowane. Tworzy się siatka
zabezpieczająca prowadzenie go-
spodarstwa.

Natomiast w Polsce obowiązuje
wolnoamerykanka w ustalaniu
cen. Oznacza dyktat wielkich firm
przetwórczych, mięsnych, prze-
twórstwa owocowo-warzywnego.
Zależni od koniunktury i sytuacji
pogodowej rolnicy nie są pewni
swojego dochodu. Niektórzy nie-
roztropnie mocno się zaangażowa-
li w umaszynowienie, w nowe cią-
gniki, licząc, że zyskają pokrycie
poniesionych nakładów z produk-
cji, którą prowadzą. W czasach lep-
szych takie gospodarowanie sobie
chwalą, ale w gorszych odbija się to
na dochodach i zobowiązaniach.
Bank stuka po raty, w ślad za nim
podąża komornik. Ostatnio mamy
przykład, związany z pomorem
afrykańskim świń.

–– JJaakk  wwyyjjśśćć  zz ttaakkiieejj  ssyyttuuaaccjjii??
– W Polsce często nie rozumie

się specyfiki rolnictwa. We Francji
czy w Niemczech obywatel z mia-
sta pojmuje rolę rolnictwa w pań-
stwie. Dominuje przychylność wo-
bec rolnictwa, które uznaje się
za podstawę ekonomii, ważną dzie-
dzinę, co chociaż niewiele wnosi
do PKB, to dla interesu publiczne-
go odgrywa ważną rolę. Nie kryty-
kuje się dopłat do rolnictwa, bo
wszyscy wiedzą, że te dopłaty po-
średnio wpływają na obniżenie cen
żywności, z czego korzystają ludzie
w mieście. U nas tego zrozumienia
czasem brakuje, nawet ludzie wy-
wodzący się ze wsi zazdroszczą rol-
nikom, jakby mieli czego.

Jeśli chodzi o pomór – popeł-
niono błąd, ustanawiając od po-
czątku tak szeroką strefę ochron-
ną, co automatycznie nakłada obo-
wiązek utylizacji w tej czy innej
formule nawet 450 tys sztuk. Na-
leżało wcześniej wystąpić o po-
mniejszenie strefy do Unii Euro-
pejskiej, poza tym, że nie trzeba jej
było tak ustanawiać. 

Na sytuacji zaważyła bezczyn-
ność przez pierwsze tygodnie. Wia-
domo, że jeżeli świnie przerastają, to
następuje obniżenie ich wartości. Je-
żeli był już termin uboju, a wszystko
przedłuża się o kolejne tygodnie
– to oczywista okazuje się strata,
z tytułu, że trzeba karmić. I nie
przybywa na jakości, tylko ubywa. 

Polska poniesie niezależnie od fi-
nału duże koszty. To nie tylko strata
z tytułu uboju tych sztuk, ale i zaka-

zu produkcji przez pewien czas. Je-
żeli ktoś zainwestował w produkcję
trzody chlewnej, odpowiednie
urządzenia i budynki, to pytam, co
ma zrobić, żeby wywiązać się ze zo-
bowiązań kredytowych. 

Tu właśnie ujawnia się specyfika
rolnictwa: nie z winy zaniedbań

rolników tak się działo, tylko
z przyczyn naturalnych. 

Pojawia się podejrzenie, czy te
dziki nie zostały podrzucone. Były
zamarznięte i niewykluczone, że
ktoś je podrzucił, żeby wywołać
problem, a samemu uzyskać lep-
sze warunki czy przestrzeń do eks-

portu. Inni korzystają z przychyl-
ności Rosji i eksport dalej prowa-
dzą. Potrzebny jest w Unii solida-
ryzm, nie może być tak, że dwa
państwa – Litwa i Polska – zostaną
napiętnowane, a inne skorzystają.
Powinien powstać odpowiedni
fundusz rekompensacyjny, unijny.
Kwestia świńska ma przełożenie
na inne restrykcje, związane być
może ze sprawą Ukrainy i ograni-
czenie eksportu do Rosji owoców
i warzyw. Również Korea i Chiny
ograniczają import, problem jest
szerszy, niż tylko eksportu do Ro-
sji. Wymaga nadzwyczajnych dzia-
łań polskiego rządu i unijnych ko-
misarzy, wyobraźni u polityków,
skoro powstał w wyniku zanie-
dbań głównego weterynarza kraju
i ministrów, którzy powinni dzia-
łać ręka w rękę. 

–– TToo  jjeeddnnaakk  ssyyttuuaaccjjaa  nnaaddzzwwyy--
cczzaajjnnaa..  AA ccoo  PPaann  ppoorraaddzzii  rroollnniikkoo--
wwii,,  kkttóórryy  nnaa ppóółłnnooccnnyymm  MMaazzooww--
sszzuu  mmaa  ggoossppooddaarrssttwwoo  rrooddzziinnnnee,,
nniiee  jjeesstt  llaattyyffuunnddyyssttąą..  CCoo  rroollnniiccyy
mmooggąą  ssaammii  ddllaa  ssiieebbiiee  zzrroobbiićć  wwssppóóll--
nniiee  aallbboo  zzee  wwssppaarrcciieemm  ssaammoorrzząądduu??

– Piętą achillesową polskiego
stanu rolniczego pozostaje bojaźń
przed wspólnym działaniem. Bole-
ję nad tym, że poza spółdzielczo-
ścią mleczarską, która się ostała
– powiem nieskromnie dzięki mo-
im działaniom sprzed prawie
ćwierćwiecza, kiedy po blokadzie
pod Mławą wywalczyliśmy 800
mld od Balcerowicza, do których
potem jako minister dodałem jesz-
cze dwieście i realizowałem pro-
gram restrukturyzacji – inne for-
my spółdzielczości na wsi nie prze-
trwały ani się nie rozwinęły.
W związku z tym rolnicy są zdani
na firmy stricte prywatne, często
zagraniczne, które dyktują warun-

ki. Brakuje umiejętności wspólne-
go działania. 

–– CCoo  rroollnniiccyy  mmaajjąą  ttwwoorrzzyyćć::  kkoo--
ooppeerraattyywwyy,,  ggrruuppyy  pprroodduucceenncckkiiee??

– Grupy producenckie są po-
nad miarę zbiurokratyzowane. To
powinny być łatwiejsze formy or-
ganizacyjne, zespoły rolników.
Grupy producenckie, które mogą
liczyć na dotacje, muszą w bizne-
splanie zakładać zwiększenie pro-
dukcji i tym samym wycinają tych,
którzy są poza grupą. Stają się
głównymi dostawcami np. owo-
ców do supermarketów. Przez to
ciągle brak zachowania równowagi
na wsi. Nie chodzi o to, żeby wy-
przeć słabszych, tylko dla nich też
stworzyć warunki. Więcej uwagi
powinno się poświęcić produkcji
naturalnej, tradycyjnej, na miejscu
przetwarzanej, która stałaby się hi-
tem rynkowym, nasza nadzwy-
czajnie smaczna odmiana tru-
skawki sweet kiss może trafiać
od ekskluzywnych restauracji za-
chodniej Europy. Do tego potrze-
ba nie tylko zaangażowania sa-
mych rolników, ale państwa, samo-
rządu. Rolnicy byliby w stanie
współpracować na rzecz dobra
wspólnego. Nie jestem za jedno-
rodnością, ale za różnymi forma-
mi. Ktoś musi rolnikom pomagać.
Kiedyś ks. Wawrzyniak czy ks. Bli-
ziński organizowali formy współ-
pracy między rolnikami, wspoma-
gali koncepcyjnie i nierzadko fi-
nansowo. Dzisiaj zaczyna obowią-
zywać zasada konkurencji, jeden
rolnik ma 60 krów, ale się tym nie
zadowala, musi mieć 120, najchęt-
niej wykupiłby ziemię od sąsiada,
który ma 30 krów. Postępuje rugo-
wanie i koncentracja. Przez to rol-
nicy nie stają się bogatsi ani wolni,
raczej przestają być gospodarzami
w rozumieniu tradycyjnym, a zo-
stają wykonawcami instrukcji firm
nasiennych i farmaceutycznych
podsuwających gotowe rozwiąza-
nia. Polska powinna maksymalnie
wyspecjalizować się w produkcji
naturalnej żywności, skoro jeszcze
nie mamy rolnictwa tak skoncen-
trowanego, uprzemysłowionego
ani schemizowanego jak na Zacho-
dzie. Nasze rolnictwo pozostaje
stosunkowo czyste, ale wykorzy-
stanie tego jako atutu wymaga
zmiany filozofii gospodarowania,
łączenia sił i tworzenia produktów
rozpoznawalnych jako lepsze niż
„przemysłowe”. To byłby polski
wyróżnik na światowym rynku
żywności. Wymaga to zachowania
tradycyjnych norm produkcji i już
się dzieje, tam gdzie powstają pro-
dukty lokalne, regionalne, ale
w zbyt małej skali. 
GGaabbrriieell  JJaannoowwsskkii (ur. 1947) w cza-
sach walki z komunizmem był
współzałożycielem i jednym z lide-
rów „Solidarności” Rolników Indy-
widualnych. W nowej Polsce – mi-
nistrem rolnictwa, posłem i sena-
torem. Przyjaciel Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej. 

ROZMAWIAŁ ŁUKASZ PERZYNA 

Rolnictwu potrzeba stabilności 

Ale czy musi tak być?
To prawda, niekiedy nie da się

uniknąć choroby, ale zawsze warto
starać się robić wszystko, by
w chwili gdy już coś zaczyna nam
doskwierać, móc spojrzeć w lustro
i powiedzieć, że zrobiło się wszyst-
ko, aby o zdrowie zadbać. 

Niepubliczna Szkoła ANIMUS
w Kobyłce, patrząc na zagadnienie
zdrowia szeroko i perspektywicz-
nie, podjęła działania, aby już
od małego uczyć dzieci jak właści-
wie o siebie zadbać. Placówka re-
alizuje cyklicznie zajęcia poświęco-
ne tematyce zdrowia. Co tydzień
dzieci poznają kolejny wymiar te-
go pojęcia. Spotykając się z wielo-
ma specjalistami z tego zakresu po-
znają tajniki wybranych specjaliza-
cji lekarskich. Co tygodniowe spo-
tkania są skrzętnie rejestrowane
przez kamery, a już w czerwcu
na stronie szkoły ukażą się frag-
menty tego przedsięwzięcia.

Jednym z elementów zajęć było
przygotowanie inscenizacji z oka-
zji obchodzonego 10 kwietnia

Dnia Pracownika Służby Zdro-
wia. 9 kwietnia 2014 r. do placów-
ki przybyli liczni goście, którzy
wraz z najmłodszymi ANIMU-
SKAMI zechcieli dzielić te rado-

sne chwile. Po aktorskich poczyna-
niach, które były ucztą dla ducha,
przyszedł i czas na ucztę nawet dla
najbardziej kapryśnego brzucha.
Uczniowie wraz z Rodzicami

przygotowali nie lada smakołyki,
które miały pokazać, że słodycze
nie zawsze muszą być źródłem
przyjemności dla podniebienia. 

Oby ten prozdrowotny entu-
zjazm rósł wraz z dziećmi, a zia-
renko zasiane przez nauczycieli
przyniosło owoc. 

– Mamy szczerą nadzieję, że na-
sze zaangażowanie w ten projekt
choć w minimalnym stopniu od-
mieni myślenie dzieci i ich rodzin.
Cóż bowiem jest ważniejszego
od zdrowia..?- wypowiadają się na-
uczyciele zaangażowani w te zaję-
cia.

Już niebawem zasiądziemy
przy wielkanocnych stołach.
Niech ten czas będzie dla nas re-
laksem i chwilą oderwania od co-
dziennego pośpiechu. Na nadcho-
dzące Święta Wielkanocne Dyrek-
cja, pracownicy oraz uczniowie
Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej ANIMUS życzą wszystkim
czytelnikom wiele spokoju i rado-
ści. 

ALEKSANDRA DOBCZYŃSKA
WWW.SZKOLA-ANIMUS.PL

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, 
jako smakujesz, aż się zepsujesz…. 
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Rozmowa z
Pawłem Kolczyńskim

Radnym miejskim Płocka 
–– JJaakk  ddoosszzłłoo  ddoo tteeggoo,,  żżee  ssaammoo--

rrzząąddoowwccyy  zzee  WWssppóóllnnoottyy  MMaazzoo--
wwiieecckkiieejj  oorraazz  ppłłooccccyy  rraaddnnii  PPoollsskkii
RRaazzeemm,,  wwcczzeeśśnniieejj  nnaalleeżżąąccyy  ddoo PPiiSS
lluubb  PPOO,,  ssppoottkkaallii  ssiięę  ww ppóółł  ddrrooggii
ii nniiee  ttyyllkkoo  wwssppóółłpprraaccuujjąą,,  aallee  bbuudduu--
jjąą  wwssppóóllnnee  pprroojjeekkttyy  ppoolliittyycczznnee??  

– Już przed wyborami parla-
mentarnymi włączaliśmy się w de-
baty merytoryczne, organizowane
przez Mazowiecką Wspólnotę Sa-
morządową. Podobało mi się, że
ich celem pozostaje nie tylko skon-
frontowanie poglądów kandyda-
tów z różnych formacji, ale też za-
chęcanie obywateli do głosowania.
Bliskość ideowa wynika ze wspól-
nego dla Polski Razem i Wspólno-
ty Mazowieckiej przywiązania
do wartości konserwatywnych
– bardziej widocznego w Płocku
niż stolicy, gdzie kandydatem kole-
gów na prezydenta jest Piotr Gu-
ział. Łączy nas także prawicowe
podejście do gospodarki, podkre-
ślające rolę wolności gospodarczej
i konieczność odchodzenia od mo-
delu opiekuńczego na rzecz racjo-
nalnego i oszczędnego gospodaro-
wania. Zarówno my, jak MWS wi-
dzimy niezbędność wyrwania sa-
morządu terytorialnego z bezsen-
su wieloletniej partyjnej walki po-
między PiS i PO. 

–– SSaamm  bbyyłł  PPaann  ww PPiiSS..  DDllaacczzeeggoo
PPaann  ooddsszzeeddłł??

– Moja decyzja wiązała się z od-
mienną wizją funkcjonowania sa-
morządu w Płocku. Chciałem
uniknąć sytuacji, w której głos od-

dajemy przeciw tylko dlatego, że
głosowany pomysł… pochodzi
od politycznej konkurencji. Nie
dlatego, że jest niedobry w naszym
przekonaniu. Podejmowanie decy-
zji w permanentnym partyjnym
zwarciu, bokserskim klinczowym
uścisku PiS z PO zaczęło mi do-
skwierać. W cztery osoby, wywo-
dząc się z PiS lub PO, włączyliśmy
się jako płoccy radni Polski Razem
w realne rozwiązywanie proble-
mów miasta. Uznajemy, że wystar-
czy już zabetonowania polskiej po-
lityki, także na szczeblu demokra-
cji lokalnej.

–– WW jjaakkii  ssppoossóóbb  zzaammiieerrzzaacciiee
sskkrruusszzyyćć  bbeettoonn  ww PPłłoocckkuu??

– Uważam, że rola komitetów
niepartyjnych będzie rosła. Przy-
czyniają się do tego nowe inicjaty-
wy, jak nasza współpraca z MWS,
która dobrze służy wspólnotom lo-
kalnym. Płock dojrzał do tego, że-
by poprzeć inicjatywę, odżegnują-
cą się od partyjnego podejścia
do lokalnej polityki. Problemy sa-
morządów warto rozwiązywać
bez zacietrzewienia. 

–– JJaakkiiee  pprroobblleemmyy  PPłłoocckkaa  ttrrzzeebbaa
rroozzwwiiąązzaaćć  ww ppiieerrwwsszzeejj  kkoolleejjnnoośśccii??

– Zamierzamy zapytać o nie
mieszkańców w referendum.
Do tej pory referenda lokalne naj-
częściej dotyczyły odwołania
władz, a warto z tej instytucji sko-
rzystać jako formy merytorycznej

konsultacji. Oczywiście mamy
swoją wizje spraw dla Płocka naj-
ważniejszych: transport materia-
łów niebezpiecznych z Orlenu po-
winien omijać miasto, co wymaga
zbudowania nowego mostu kole-
jowego. Miasto powinno zaofero-
wać inwestorom nowe tereny i sys-
tem zachęt. 

–– JJaakkiiee  ttoo  zzaacchhęęttyy??
– Powinniśmy wywalczyć uzna-

nie terenów inwestycyjnych
w Płocku za część specjalnej strefy

ekonomicznej. Samo miasto może
stworzyć udogodnienia podatko-
we dla przedsiębiorców, obniżać
koszty pośrednie – na przykład
rozważyć wprowadzenie bezpłat-
nego transportu miejskiego, bo
dzięki temu ludzie staną się bar-
dziej mobilni, zechcą dojeżdżać
do pracy nawet z daleka. Proble-
mem Płocka pozostaje odpływ ab-
solwentów do stolicy, ale przy od-
powiedniej promocji miasta
i stworzeniu tu dobrych warun-

ków dla biznesu można spróbo-
wać taką tendencję odwrócić.
Przecież Płock, statystycznie dru-
ga po Warszawie pod względem
zamożności aglomeracja na Ma-
zowszu, okazuje się… bez porów-
nania tańsza. Apartament stume-
trowy kupi Pan u nas za 400 tys zł,
czyli cenę dwupokojowego miesz-
kania w stolicy. Kawalerkę
– za niecałe 100 tys, a za tyle
w Warszawie może Pan nabyć ja-
kąś zupełną ruinę. Jeśli ktoś koń-

czy studia, zastanawia się, gdzie
osiąść, nie są to różnice bez znacze-
nia. Płock będzie przyciągał, jeśli
zaoferuje atrakcyjne warunki
do życia, nie mówiąc już o miej-
scach pracy. Skuteczna walka
z bezrobociem oraz tworzenie no-
wych miejsc pracy bez tych dzia-
łań nie będzie możliwe. 

–– WWssppóółłpprraaccuujjeecciiee  ppoonnaadd  ppoo--
ddzziiaałłaammii..  CCzzuujjeecciiee  ssiięę  nnoowwyymm  PPOO--
--PPiiSS--eemm  cczzyy  nnoowwąą  AAWWSS??  

– Wolę unikać porównań z par-
tiami. PO-PiS czy AWS były jed-
nak projektami nastawionymi
na walkę o władzę w kraju: jeden
nie powstał, drugi władzę zdobył,
ale się rozpadł. Naszym wyróżni-
kiem pozostaje raczej to, że odkła-
damy na bok różnice partyjne. Pra-
gnąłbym z pewnością, aby nasze
działania były postrzegane jako
projekty ludzi dobrej woli, chcą-
cych poświęcić się dobru lokalnej
społeczności, przy odrzuceniu do-
minacji kryterium politycznego.
Wiem, że może patetycznie to
brzmi…

…ale podkreślają również ten
element samorządowcy ze Wspól-
noty, wspominający pomoc, jakiej
udzielali ofiarom katastrofalnej
powodzi sprzed lat.

– Pamiętam, jak włączyłem
się wraz Kolegami i Koleżanka-
mi z samorządu radcowskiego
w inicjatywę Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie
i prowadziłem nieodpłatne pora-
dy prawne dla powodzian na te-
renie gminy Gąbin. Z żadną par-
tią nie miało to nic wspólnego,
za to miało sens i nieocenioną
wagę dla powodzian … 

Rozmowa z
Adamem Pietrzakiem

Z Kosina w powiecie płoc-
kim, wiceprzewodniczącym
rady gminy w Radzanowie 

–– RRaaddnnyymm  jjeesstt  PPaann  jjuużż  cczzwwaarrttąą
kkaaddeennccjjęę,,  oodd 1166  llaatt,,  jjaakkaa  pprrzzeezz  tteenn
cczzaass  ww PPaannaa  ggmmiinniiee  zzaazznnaacczzyyłłaa  ssiięę
rróóżżnniiccaa  ccyywwiilliizzaaccyyjjnnaa,,  kkttóórrąą  mmoożżee
PPaann  pprrzzyyppiissaaćć  ddzziiaałłaanniioomm  sswwooiimm
ii kkoolleeggóóww  zz rraaddyy??  

– Gdy byłem nastolatkiem,
chodziłem tu w gminie do rolni-
czej szkoły zawodowej, to do ubi-
kacji trzeba było biegać gdzieś
na podwórku. Przez lata to się nie
zmieniało. Dopiero w okresie,
o który Pan pyta wszystko zaczęło
postępować w dobrym kierunku:
w tej chwili stoi już piękna szkoła,
rozbudowana, z salą gimnastycz-
ną. Śledzę cały czas rozwój tej szko-
ły. Teraz, gdy tam pójdę, trudno
przychodzi mi trafić do ławki,
w której przez lata siedziałem. Tak
to się zmieniło. Szkoła została kil-
kakrotnie powiększona. W gminie
mamy trzy szkoły. Rozważana była
likwidacja jednej z nich, ale prze-
konałem z radnymi wójta, żeby te-
go nie robić. Zostawiliśmy ją, bo
zawsze gdy w danej miejscowości
działa szkoła, życie toczy się wokół

niej. I wieś również dzięki temu
żyje, chociaż uczęszcza tam nie-
wiele dzieci. Mam nadzieję, że sy-
tuacja się poprawi, a rząd dofinan-
suje małe wiejskie szkoły. Szkoły
i drogi są najważniejsze w społecz-
ności rolniczej, takiej jak nasza.
Za moich młodych lat zdarzały się
w gminie drogi takie, że gdy jecha-
ło się wozem zaprzężonym w parę
koni, to szorowało się podwoziem
po błocie. Teraz praktycznie wszę-
dzie da się w naszej gminie doje-
chać samochodem. Należy jednak
drogi poprawiać i utwardzać. We
Francji czy Niemczech nawet do-
jazdy do pól rolnicy mają asfalto-
we. I ten asfalt się nie kruszy jak
ten nasz.

–– DDrrooggii  bbuudduujjee  ssiięę  ccaałłyy  cczzaass??
– To najważniejsze dla nas in-

westycje oprócz szkół, „orlika”
w Rogozinie, wodociągów i oczysz-
czalni ścieków, która została skoń-
czona w poprzedniej kadencji
i w tej obecnej rozbudowana wraz
z siecią kanalizacyjną. Uważam, że
w następnej kadencji właśnie
na drogach – bo ich obecny stan to
prawdziwa masakra – radni po-
winni się skupić. W tym roku uda-
ło mi się skłonić wszystkich do re-
montu kawałka drogi powiatowej.
Starosta mówił, że to droga mało

uczęszczana. Droga jest remonto-
wana z udziałem gminy, bo powiat
sobie zażyczył: „pięćdziesiąt
na pięćdziesiąt”. Rada długo się za-
stanawiała, dlaczego do drogi po-
wiatowej dokładać pieniądze
gminne. Na co ja argumentowa-
łem, że to jest droga nie dla staro-
sty, tylko dla mieszkańców. W na-
szej wsi i sąsiednich miejscowo-
ściach skorzysta dzięki niej wiele
gospodarstw. Droga łączy Radza-

nowo i gminę Bodzanów. U nas
bruk pamiętający jeszcze czasy sta-
linowskie pokryliśmy asfaltem.
Też mam niedosyt, że powiat sięga
po pieniądze gminne, ale uważam
że za tę drogę wyrazy wdzięczno-
ści należą się wszystkim radnym,
którzy zrozumieli, jak bardzo jest
potrzebna. Gdyby gmina pienię-
dzy nie dołożyła – drogi by nie by-
ło. Udało się nam też zrobić inną
drogę, gminną, prowadzącą do ko-

ścioła, z której korzysta cała wieś.
Próbuję w tym roku zrobić projekt
na drogę gminną w Kosinie, łączą-
cą gminy Bulkowo i Radzanowo.
Rozmawiałem z wójtem Bulkowo,
żeby wykonać wspólny projekt, bo
to zmniejszy koszty. Szukamy
na to pieniędzy. Każdemu radne-
mu zaproponowaliśmy, żeby wy-
typował najważniejsze jego zda-
niem drogi, w ten sposób powstaje
ranking potrzeb. Jeśli mieszkańcy
wyrażą zgodę na bezpłatne udo-
stępnienie gruntów pod poszerze-
nie dróg, a chodzi przecież o nie-
wielkie skrawki – to takie drogi bę-
dą budowane w pierwszej kolejno-
ści. Wiadomo, jak cenna dla każde-
go jest ziemia, ale chodzi o wspól-
ne dobro. 

–– CCzzyy  ww ggmmiinniiee  rroollnniiccyy  sskkaarrżżąą
ssiięę  nnaa nniieeooppłłaaccaallnnoośśćć  pprroodduukkccjjii??

– Z mięsem wieprzowym oczy-
wiście ostatnio się pogorszyło,
przez światowe zachowania nasze-
go sąsiada Putina. Uważam, że to
polityka, a nie pomór afrykański
świń. Nie wiadomo, czy ten padły
dzik znaleziony przy granicy sam
tam wcześniej przyszedł, czy go
przywieźli. Ale hodowla w tej chwi-
li pozostaje nieopłacalna. Zawsze
przestrzegałem przed hodowlami
typu fermowego, że lepsze są te go-

spodarskie, nawet ten świniaczek
z fermy wydaje się mniej smaczny.
Ludzie na wsi są tacy, że nawet jeśli
się nie opłaca, będą produkować, bo
wiedzą, że raz jest dobrze, raz jest
źle. Jeśli chodzi o produkcję mleka,
trzeba dziś prowadzić ją na dużą
skalę, żeby się krowy opłaciły, cho-
ciaż kokosów one nie dadzą. Pro-
dukcja roślinna sytuuje się jeszcze
na granicy opłacalności – w ubie-
głym roku pszenica była w dobrej
cenie, w tym roku jest trochę go-
rzej. Ale w rolnictwie tak już jest.
Ogólnie trochę się poprawia. Wia-
domo, że rolnik za swoją pracę po-
winien mieć godziwie zapłacone,
tak jak pracownik w mieście, żeby
godnie żył. Dopłaty rolnicze, bez
porównania niższe niż w krajach
starej Unii, to przecież nie żadne
dobrodziejstwo, tylko konieczna re-
kompensata za niższy dochód.
Dzięki nim zmniejszają się koszty
żywności dla konsumenta, chociaż
pamiętajmy, że jeszcze pośrednik
narzuca swoje marże i konsument
musi zapłacić za pośrednika. 

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych chciałbym życzyć
wszystkim mieszkańcom gminy
Radzanowo zdrowych i wesołych
Świąt. 

Najważniejsze są szkoły i drogi 

Czas ludzi dobrej woli
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Rozmowa z
Marcinem Flakiewiczem

Radnym miejskim Płocka 
–– NNiieezzaalleeżżnnii  ssaammoorrzząąddoowwccyy

wwiiąążżąą  zz PPaanneemm  nnaaddzziieejjee  nnaa kkoo--
rrzzyyssttnnee  zzmmiiaannyy  ww PPłłoocckkuu  ppoo wwyy--
bboorraacchh..  CCzzyy  oopprróócczz  PPaańńsskkiieeggoo  pprroo--
ggrraammuu  ttyycchh  zzmmiiaann,,  ddoo wwzzbbuuddzzee--
nniiaa  iicchh  zzaauuffaanniiaa  pprrzzyycczzyynniiłłyy  ssiięę  tteeżż
ookkoolliicczznnoośśccii  PPaannaa  ooddeejjśścciiaa  zz kklluubbuu
rrzząąddzząącceejj  PPllaattffoorrmmyy  OObbyywwaatteell--
sskkiieejj??  PPoolliittyyccyy  cceennttrraallnnii  ppoo zzmmiiaa--
nniiee  bbaarrww  ooddssąąddzzaajjąą  oodd cczzccii  ii wwiiaarryy
ddaawwnnyycchh  kkoolleeggóóww..  AA PPaann  mmóówwii
ccaałłkkiieemm  iinnaacczzeejj::  PPOO  nnaapprraawwddęę
cchhcciiaałłaa  rroozzwwoojjuu  PPłłoocckkaa,,  aallee  tteenn
rroozzwwóójj……  nniiee  nnaassttąąppiiłł..  

– Rzeczywiście nie atakowałem
personalnie kolegów, nie obrzuca-
łem nikogo błotem, bo nie jestem
człowiekiem, który w ten sposób
się zachowuje, przeciwnie – uwa-
żam takie postawy za niewłaściwe.
Dialog, porozumienie, współpraca
– to powinno cechować samorzą-
dowca. Staram się działać meryto-
rycznie i odnosić do faktów, a nie
uprzedzeń. W jakim stopniu mi się
to udaje – ocenią jesienią wyborcy.
To prawda, że jako sympatyk Plat-
formy Obywatelskiej startowałem
z jej listy. Sam zagłosowałem
na Andrzeja Nowakowskiego, któ-
ry teraz jest prezydentem Płocka
i zachęcałem do tego innych. Pokła-
daliśmy w nim spore nadzieje po 8
latach rządów PiS w mieście. Na-
szej kampanii towarzyszyła obiet-
nica szerokiego rozwoju Płocka.

–– AAllee  nniiee  zzoossttaałłaa  zzrreeaalliizzoowwaannaa??
– Park technologiczny nie roz-

wija się tak, jak zakładaliśmy.
W Płocku nie inwestują nowe fir-
my, poza dosłownie kilkoma. Ja-
śniejszym punktem pozostaje tyl-
ko budowane przez Orlen cen-
trum usług korporacyjnych. Wła-
ściwie funkcjonujący park techno-
logiczny powinien służyć gospo-
darczemu rozwojowi Płocka,

sprzyjać tworzeniu miejsc pracy.
Niezrozumiałym dla mieszkań-
ców przykładem pozostaje smut-
ny fakt, że chociaż prezydent Płoc-
ka wywodzi się z partii rządzącej
i w zwycięskiej kampanii popiera-
ny był przez ogólnopolskich lide-
rów Platformy – nie udało się za-
pewnić w budżecie państwa środ-
ków na budowę obwodnicy mia-
sta, a wręcz przeciwnie – głosy PO
pozbawiły nas tej szansy. A prze-
cież obwodnica to nie tylko popra-
wa ruchu komunikacyjnego, ob-
wodnica to wielokrotnie rozwój
gospodarczy miasta.

–– KKiieeddyy  pprrzzeedd rrookkiieemm  pprrzzyyjjee--
cchhaałłeemm  ddoo PPłłoocckkaa  nnaa pprroommooccjjęę
mmoojjeejj  ii MMaarriiuusszzaa  AAmmbbrroozziiaakkaa
kkssiiąążżkkii  „„KKrraajj  ooddzzyysskkiiwwaannyy””,,
ttkkwwiiąącc  ww zzaattoorrzzee  nnaa uulliiccyy  JJaacchhoowwii--
cczzaa  ppoozzwwoolliiłłeemm  ssoobbiiee  nnaa uuwwaaggęę,,  żżee
kkoorrkkii  ww PPłłoocckkuu  ssąą  jjeesszzcczzee  ggoorrsszzee
nniiżż  ww WWaarrsszzaawwiiee..

– Sam Pan widzi, w dodatku
Pan przyjeżdża do Płocka raz
na rok, a mieszkańcy mają ten pro-
blem na co dzień. Choć nie kusił-
bym się o porównanie tych dwóch
miast, zgadzam się, że główna arte-
ria miasta to aorta ruchu komuni-
kacyjnego. Każdy zator, korek dusi
miasto.

–– JJaakkąą  zznnaajjdduujjee  PPaann  rreecceeppttęę
nnaa rroozzwwiiąązzaanniiee  pprroobblleemmóóww  PPłłoocc--
kkaa,,  cchhooddzzii  mmii  oo ffiilloozzooffiięę  zzmmiiaann,,
nniiee  iicchh  ddeettaallee??

– Czas zacząć wspólnie działać
ponad podziałami. Cenię sobie
współpracę z różnymi środowiska-
mi, szczególnie wielu istotnych
szczegółów dowiaduję się od wój-
tów, burmistrzów czy też radnych,
a przede wszystkim od mieszkań-
ców danego regionu z którymi
chętnie się spotykam. Znakomicie

porozumiewam się z Mazowiecką
Wspólnotą Samorządową. Uważ-
nie słucham praktyków polskiej
demokracji lokalnej. Zgodne jest
to z filozofią ugrupowania, które
reprezentuję w radzie miasta
– Polski Razem. Współpracuję
z radami osiedlowymi, a także po-
nad podziałami z radnymi róż-
nych ugrupowań w sprawach
szczegółowych, jak chociażby ga-
zyfikacja Radziwia. Chciałem, by
rady osiedla powstawały, widzę de-
terminację budujących je społecz-
ników, wspaniały potencjał, z któ-
rego warto korzystać. Tak jak po-
wiedziałem na wstępie – w samo-
rządzie najważniejsza pozostaje ce-
cha dialogu, umiejętność nawiązy-
wania porozumień, słuchania in-

nych – co służy wypracowaniu
consensusu. 

–– ZZaawwooddoowwoo  zzwwiiąązzaannyy  PPaann  jjeesstt
zz pprrzzeemmyyssłłeemm  cchheemmiicczznnyymm,,  rróóww--
nniieeżż  jjaakkoo  eekkssppeerrtt  oodd pprrzzeewwoozzuu  łłaa--
dduunnkkóóww  nniieebbeezzppiieecczznnyycchh..  CCzzyy  ssaa--
ppeerrsskkiiee  uummiieejjęęttnnoośśccii  pprrzzyyddaaddzząą
ssiięę  PPaannuu  pprrzzyy kkoonnssttrruuoowwaanniiuu
pprrzzyysszzłłeejj  wwiięękksszzoośśccii,,  wwddrraażżaajjąącceejj
PPaannaa  ppoommyyssłł  nnaa PPłłoocckk??

– To daleko idąca analogia, wia-
domo, że saper myli się tylko raz,
zaś samorządowiec… jeśli popełni
błąd, po prostu powinien się
do niego przyznać. Mieć odwagę
„uderzyć się w pierś”. Jestem zwią-
zany z branżą chemiczną. W cza-
sie swojej kariery zawodowej mia-
łem możliwość tworzenia Syste-
mu Pomocy w Transporcie mate-

riałów niebezpiecznych. Temat
przewozu tych ładunków jest cał-
kiem poważny, dotyczy Płocka
bezpośrednio i trzeba go rozwią-
zać, chociażby poprzez odsunięcie
trasy ich transportu od centrum
miasta. Zamierzam się tym zająć. 

–– FFuunnddaammeenntteemm  PPaannaa  pprroojjeekkttuu
ppoozzoossttaajjee  kkoonncceeppccjjaa  zzaattrrzzyymmaanniiaa
ww PPłłoocckkuu  mmłłooddyycchh  lluuddzzii,,  kkttóórrzzyy  ttuu
mmiieesszzkkaajjąą  ii ssttuuddiiuujjąą..  JJaakk  ttoo  zzrroobbiićć??

– Smutne, że sporo młodych lu-
dzi nie widzi dla siebie w Płocku
przyszłości, ale to przecież nie ich
wina, tylko decydentów, którzy za-
niedbali wspierania nowych
miejsc pracy i rozbudowy infra-
struktury. 

–– ……cchhoocciiaażż  nnaa mmaappaacchh  zzaammoożż--
nnoośśccii  MMaazzoowwsszzaa  zznnaajjdduujjeemmyy  ddwwiiee
zziieelloonnee  wwyyssppyy::  WWaarrsszzaawwęę  zz aagglloo--
mmeerraaccjjąą  oorraazz  PPłłoocckk  wwłłaaśśnniiee??

– Bycie zieloną wyspą wcale nie
oznacza, że zawsze w przyszłości
ten status zostanie utrzymany,
młodzi emigrujący w poszukiwa-
niu pracy albo znajdujący ją
w Warszawie pewnie w to nie wie-
rzą. Cieszy mnie wysokie miejsce
Płocka w rankingach, zawdzięcza-
my je między innymi Orlenowi
oraz pracowitości i przedsiębior-
czości mieszkańców. Pyta Pan, jak
zatrzymać młodych. Być może
zbliża się czas, żeby w Płocku po-
wstał Uniwersytet. Dla mnie to nie
mrzonka, we Francji w miastach
ze 120 tys mieszkańców, centrach
regionalnych ze średniowiecznymi
tradycjami uniwersytet pozostaje
standardem. Płock wart jest wizji,
co przekona ludzi młodych i wy-
kształconych, żeby ci, którym się
powiedzie sami po latach tworzyli
tu miejsca pracy. Zwróćmy się
do renomowanych uczelni, zaofe-

rujmy ich współpracę. Zróbmy
analizę, jakich kierunków kształce-
nia brakuje w Płocku. Tym, którzy
zechcą takie kierunki otworzyć
– miasto mogłoby na przykład za-
oferować bazę lokalową. Od tego
warto zacząć, żeby wspólne marze-
nia przybliżyć. Proszę pamiętać, że
nawet w trudnych czasach, w la-
tach 60 i 70 Płock pozostawał mia-
stem, do którego się przyjeżdża
„za pracą” jak się popularnie mó-
wiło. Rozwój postępował w ślad
za budową kombinatu petroche-
micznego, wielkiego przemysłu,
który tu został ulokowany. 

–– CCzzyy  rróówwnniieeżż  tteerraazz  iinnwweessttoorrzzyy,,
ttyymm  rraazzeemm  pprryywwaattnnii,,  ttuu  pprrzzyyjjddąą??

Żeby ich przyciągnąć, niezbęd-
ne okaże się uwolnienie dużych te-
renów inwestycyjnych, żeby zacie-
kawić firmy, zdolne do tworzenia
miejsc pracy. Warto maksymalnie
wykorzystać potencjał Orlenu, któ-
ry przerabiając ropę, nie tylko pro-
dukuje paliwa, ale całą gamę półsu-
rowców wykorzystywanych w sze-
rokim przemyśle, i nie sposób tu
określić całego spektrum – cho-
ciażby tworzywa sztuczne, farby,
lakiery, opony, przemysł syntezy
chemicznej, farmacji. Czuję się
dumny z tego, że jestem rodowi-
tym płocczaninem, chciałbym, że-
by bycie mieszkańcem Płocka
oznaczało człowieka sukcesu, czło-
wieka spełnionego. Przecież Płock
jest naprawdę pięknym miastem,
ma skarpę wiślaną i zabytki, żyje się
tu dobrze. Płock zasługuje na stra-
tegię promocji, jako miejsce tury-
stycznych przyjazdów weekendo-
wych, ale powinna to być reklama
miasta, a nie prezydenta czy rad-
nych. A najlepsza nawet promocja
nie pomoże, jeśli nie opracujemy
strategii, nie przygotujemy naszego
Miasta dla gości, jak chodniki nie
będą równe, a miejsc w hotelach za-
braknie, to chyba oczywiste. 
ROZMAWIAŁ ŁUKASZ PERZYNA

Reklama

Zatrzymać młodych w Płocku 
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Rozmowa z Wojciechem
Dziurewiczem

Założycielem Stowarzysze-
nia „Droga 3838W Trakt Pa-
mięci 1939”, organizatorem
Ekologicznej Doliny 

–– WWiieellee  ssiięę  uu PPaannaa  ddzziieejjee,,  ttaakkaa
ppaannuujjee  ooppiinniiaa  zzaarróówwnnoo  oo PPaannaa  GGoo--
śścciińńccuu  RRaaddoosszzyynnaa,,  jjaakk  ccaałłeejj  mmiieejj--
ssccoowwoośśccii  ŁŁaazziisskkaa,,  zznnaannyycchh  jjaakkoo
oośśrrooddkkii  ssppoottkkaańń??  

– Cieszy mnie, że z taką opinią
Pan się zetknął. Zamiarem organi-
zacji pikników ekologicznych jest
zaktywizowanie osób mieszkają-
cych w gminie Iłów. Oczywiście
efektywność Ekologicznej Doliny
zależy nawet od pogody, w związ-
ku z tym, że jest to impreza plene-
rowa, której popularność pozosta-
je podatna na zmiany aury. Stara-
my się rozbudowywać tę imprezę.
Pierwsza z nich odbyła się w 2012
r. – pogoda trochę popsuła nam
szyki, pamięta Pan wichury, które
wtedy przechodziły przez Polskę.
Następna była lepiej przygotowana
na zmiany pogody. Właściwym ce-
lem Ekologicznej Doliny pozostaje
ściągnięcie tutaj osób, zamierzają-
cych zaproponować swoje wyroby
– produkowane w zaciszu domo-
wym albo w małych przedsiębior-
stwach. A druga grupa to ci, którzy
chcą nabyć produkty naturalne,
ekologiczne, takie, których nie do-
staniemy w zwyczajnych sklepach.
Ważne, żeby się spotkali i nawiąza-
li kontakty: drobny wytwórca wę-
dlin czy serów typu tradycyjnego
i odbiorca z miasta, dla którego
kiełbasa wiejska, miód z pasieki
czy chleb pieczony na chrzano-
wych liściach okazują się czymś
wyjątkowym. Kto zwykle zaopa-
truje się w supermarkecie, doceni

wiejską kaszankę. Promocja nie
dotyczy tylko żywności: wyroby
tradycyjne to również garncarstwo
czy wiklina. Pokażemy oczywiście
to, co wyprodukowane w Polsce…

–– ……aa nniiee  ww CChhiinnaacchh..  
– Podróbek żadnych Pan tu nie

znajdzie, zaręczam. 
–– TTrrzzeecciiąą  ggrruuppęę  uucczzeessttnniikkóóww

ssttaannoowwiiąą  mmiieejjssccoowwii,,  kkttóórrzzyy  nnaa ppiikk--
nniikk  pprrzzyycchhooddzząą  jjaakk  nnaa llookkaallnnąą
aattrraakkccjjęę??

– Oczywiście robimy to wszyst-
ko w naszym środowisku dla lokal-
nej społeczności. Trzecia grupa to
ci, którzy może coś kupią chociaż
nie przychodzą na zakupy, ale dla
tego, że są u siebie i dobrze się czu-
ją. Między innymi dla nich przygo-
towana jest część rozrywkowa, któ-
ra zaczyna się w godzinach wie-
czornych, gdy klienci z miast są już
w drodze do swoich domów. Po-
cząwszy od imprezy zeszłorocznej
– w tym roku to również zapropo-
nujemy – mamy tak zwany na-
miot obywatelski. 

–– NNaazzwwaa  bbrrzzmmii  iimmppoonnuujjąąccoo..
– Namiotem obywatelskim na-

zwaliśmy symbolicznie edukacyj-
ną część imprezy. Obliczoną
na coś więcej niż handel czy zaba-
wa. Promujemy działania związa-
ne z ekologią, tłumaczymy,
na czym polega. Poszukujemy kon-
taktów i zapraszamy do prelekcji
osoby, biegle w różnych tematach
społecznie pożytecznych. W tym
roku skupimy się na tematach
związanych z hodowlą zwierząt,
zwłaszcza koni. Na ile koń może
wrócić na wieś, jaką spełnić rolę.

Koń został zupełnie wyparty
przez… konie mechaniczne z pol-
skiej wsi. Wiadomo, ze możemy
konia potraktować w naszej co-
dzienności XXI wieku w formie
rekreacyjnej albo hodowlanej, jego
wartość użytkowa jest bardzo
ograniczona. Ale w tym roku będą
również tematy edukacyjne zwią-
zane z historią, zwłaszcza II wojny
światowej, której w tym roku ob-
chodzimy siedemdziesiątą piata
rocznicę. Wszystko to będzie się
działo w naszym obywatelskim na-
miocie. 

–– PPrrzzeezz  tteenn  rreeggiioonn  aakkuurraatt  bboollee--
śśnniiee  ww oobbuu  wwoojjnnaacchh  pprrzzeettaacczzaałłyy
ssiięę  ffrroonnttyy..

– W 1939 r. tutaj do Bitwy
nad Bzurą koncentrowały się ar-

mie Pomorze i Poznań, a generał
Franciszek Wład trafiony odłam-
kiem w pobliskim Kamionie, zo-
stał najpierw pochowany w Iłowie,
potem ekshumowany spoczął
na Powązkach. Przy okazji Ekolo-
gicznej Doliny staramy się uchro-
nić od zapomnienia czasy wrze-
śniowe, miejsca z tym związane.
Od czasu do czasu nawiązujemy
kontakt z osobami, które mają 80-
90 lat i na podstawie ich informa-
cji ustalamy, co się gdzie wydarzy-
ło, w miejscach związanych z prze-
marszem wojsk: wkrótce nie bę-
dzie już komu tego potwierdzić.
Żeby zebrać to wszystko w całość,
powołaliśmy stowarzyszenie, które
ma w nazwie przechodzącą tędy
drogę: Droga 3838 W – Trakt Pa-

mięci 1939. Zawiązaliśmy je 17
września 2012 r. Chcemy pod-
trzymywać pamięć ludzką o wyda-
rzeniach, które tutaj miały miej-
sce. Jednym z celów jest budowa-
nie traktu pamięci opartego o ist-
niejące cmentarze wojenne, jak
również ustalenie nowych miejsc
i upamiętnianie ich obeliskami pa-
mięci. Jeden z takich obelisków,
pierwszy w tym roku, będzie po-
stawiony właśnie tutaj, na terenie
wydzielonym z mojej posesji i sta-
nie się ogólnie dostępny dla miło-
śników historii, dla wszystkich.
Stanie się pomnikiem, upamięt-
niającym ofiary bombardowania,
które na tej drodze miało miej-
sce 17 września 1939 r. od Iłowa
aż do Młodzieszyna. Od 16 do 19
września tędy przechodziły tabory
dwóch armii: Pomorze i Poznań.
W tym dniach to była jedyna jesz-
cze polska droga, wszystkie inne
były zajęte lub ostrzeliwane przez
wroga. Obelisk zostanie odsłonię-
ty 17 września, dokładnie w rocz-
nicę bombardowania w kotle
nad Bzurą.

–– CCzzyy  oodd rraazzuu  zzaakkłłaaddaałł  PPaann,,  żżee
oopprróócczz  ddzziiaałłaallnnoośśccii  bbiizznneessoowweejj
zzaajjmmiiee  ssiięę  PPaann  iinntteeggrroowwaanniieemm  lloo--
kkaallnneejj  ssppoołłeecczznnoośśccii,,  cczzyy  ddooppiieerroo
zz cczzaasseemm  ttaakkaa  mmyyśśll  ssiięę  ppoojjaawwiiłłaa??  

– Warto zacząć od historii tego
budynku, w którym rozmawiamy.
Dzisiejszy gościniec Radoszyna
– to kiedyś była szkoła. Ma więc
w swoją historię wpisany walor
ogólnej dostępności i użyteczno-
ści. Ta funkcja tworzyła jego pod-
waliny i warto do niej wracać. Dla-

tego podjąłem decyzję, że w tym
miejscu i otoczeniu można zrobić
coś więcej niż salę biesiadną, we-
selną. Przyszło mi na myśl stworze-
nie tutaj miejsca pikniku, święta
społeczności lokalnej. Również po-
twierdzeniem powrotu do pier-
wotnych zadań tego budynku
z „duszą” jest organizowanie w je-
go murach zjazdów byłych absol-
wentów tej szkoły. Spotkanie kole-
gów z ławki szkolnej po czterdzie-
stu latach jest bezcenne.

–– CCzzyyllii  bbuuddoowwaanniiaa  nnaammiioottuu
oobbyywwaatteellsskkiieeggoo,,  ww sseennssiiee  ttaakk  ddoo--
ssłłoowwnnyymm  –– jjaakkoo  mmiieejjssccaa,,  ggddzziiee  wwyy--
ggłłaasszzaa  ssiięę  pprreelleekkccjjee  –– jjaakk  mmeettaaffoo--
rryycczznnyymm??  

– Zamiar był najpierw komer-
cyjny, ale przeznaczeniem tego
miejsca zaczyna być również dzia-
łalność obywatelska. Dążę do tego,
żeby tu spotykali się ci, co mają coś
do zaproponowania z tymi, którzy
gotowi są to odebrać. Miejsce jest
naturalne, ekologiczne, nigdzie
nie widać kominów. Najpierw zo-
stał uratowany ten budynek, wy-
budowany co prawda w 1955 r, ale
w stylu dworku, bo według pla-
nów z okresu międzywojennego.
Myślę, żeby w to miejsce wpisać
kolejne pomysły, które zrodzą się
w naszych głowach i zyskają uzna-
nie i zainteresowanie społeczności
lokalnej. Dobrze promować tema-
ty, które mają wartość dla ludzi. 

W dobie wszechobecnego In-
ternetu, błędem by było nie poda-
nie adresu www tego ze wszech
miar pożytecznego projektu, za-
praszam więc na www.traktpa-
mieci1939.pl

Do zobaczenia 28 czerwca
na Ekologicznej dolinie 2014
w Łaziskach oraz na www.eko-do-
lina.pl i www.radoszyna.pl 

Budujemy namiot obywatelski
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Drobne projekty budują społeczeństwo obywatelskie 
Rozmowa z Ewą
Smuk-Stratenwerth

współzałożycielką Stowa-
rzyszenia Ekologiczno-Kultu-
ralnego „Ziarno” w Grzybo-
wie w powiecie płockim 

–– PPóółłttoorraa  rrookkuu  tteemmuu  ttuuttaajj,,  ww PPaa--
nnii  ppiięękknneejj  cchhaacciiee  ww GGrrzzyybboowwiiee,,
nnaa uużżyytteekk  kkssiiąążżkkii,,  kkttóórrąą  „„KKrraajj  oodd--
zzyysskkiiwwaannyy””,,  kkttóórrąą  ppiissaałłeemm  wwrraazz
zz MMaarriiuusszzeemm  AAmmbbrroozziiaakkiieemm,,  rroozz--
mmaawwiiaalliiśśmmyy  oo aakkttyywwnnoośśccii  oobbyywwaa--
tteellsskkiieejj..  CCzzyy  oodd tteeggoo  cczzaassuu  ppoopprraa--
wwiiłłyy  ssiięę  jjeejj  ppeerrssppeekkttyywwyy,,  aa lluuddzziiee
zz kkaażżddyymm  rrookkiieemm  ttrraannssffoorrmmaaccjjii
uussttrroojjoowweejj  bbaarrddzziieejj  ssiięę  aannggaażżuujjąą,,
łłaattwwiieejj  iicchh  zzoorrggaanniizzoowwaaćć??  

– Z natury jestem optymistką,
więc zawsze widzę, że ta szklanka
jest w połowie pełna, a nie do poło-
wy pusta. Widzę, że pojawia się
mnóstwo ciekawych inicjatyw.
Cieszę się, że partycypacja – acz-
kolwiek to brzydki anglicyzm, ale
samo zjawisko wyjątkowo ważne
– wchodzi do słownika. Wszyscy
chcą pisać budżety partycypacyjne
i tworzyć partycypacyjne strategie.
Pokazuje to tendencję, że zaczyna
się włączać ludzi w działania i de-
cyzje. Trwa w Polsce dyskusja, ja-
kim to pozostaje wyzwaniem dla
rodzajów zarządzania i jak wpływa
na kształt demokracji. Biorę udział
w programie rozwoju bibliotek,
pracuję z bibliotekarkami z ma-
łych miejscowości nad tym, żeby
włączały społeczności lokalne
w to, co robią. Dostrzegam oddol-
ną tendencję, ze strony organizacji
pozarządowych, która nie zawsze
pozostaje rozpoznawana przez
władze. Chociaż wydaje mi się, że
ta presja okazuje się coraz silniejsza
i w końcu znajdzie przełożenie
na decyzje. 

–– PPrroowwaaddzzii  PPaannii  eekkoollooggiicczznnee
ggoossppooddaarrssttwwoo..  WWiiaaddoommoo,,  żżee  ttee  llaa--
ttaa  nniiee  bbyyłłyy  kkoorrzzyyssttnnee  ddllaa  rroollnniiccttwwaa
jjaakkoo  ccaałłoośśccii..  CCzzyy  ddoo zzddrroowwyycchh  pprroo--
dduukkttóóww  lluuddzziiee  ssiięę  pprrzzeekkoonnuujjąą,,  nnaa--
wweett  jjeeśśllii  ww kkrryyzzyyssiiee  mmuusszząą  pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm  lliicczzyyćć??

– Niedawno organizowaliśmy
seminarium „Dobre Żniwa
– współpraca w rolnictwie ekolo-
gicznym” i jeden z prelegentów, p.
Michał Rzytki z Ministerstwa Rol-
nictwa, mówił, że gospodarstw
ekologicznych obecnie jest w Pol-
sce ponad 25 tys. Od chwili nasze-
go wstąpienia do Unii Europejskiej
nastąpił gwałtowny wzrost ich licz-
by, ale ewidentnie spowodowany
dopłatami rolno-środowiskowy-
mi. Niestety produkcja ekologicz-
na wzrasta nieznacznie. Liczba
przetwórni ekologicznych nie ro-
śnie tak szybko jak gospodarstw.
Smutna tendencja pokazuje, że ci,
którzy przestawiają się na rolnic-
two ekologiczne liczą głównie
na dotacje, a nie na to, że będą pro-
dukować żywność wysokiej jako-
ści. Wiele pozostaje tu do zrobie-
nia. Z perspektywy naszej produk-
cji dostrzegamy zainteresowanie
produktami ekologicznymi,
przede wszystkim w dużych mia-
stach. Jak grzyby po deszczu po-
wstają równe jarmarki i biobazary.
Śniadanie na Żoliborzu, Jarmark

w Fortecy, BioBazar na Żelaznej
– widać, że ludzie szukają kontak-
tów bezpośrednich i to jest bardzo
dobra tendencja, bo powoduje po-
wstawanie bezpośrednich relacji
między producentem a konsu-
mentem. To dobre dla obu stron:
rolnik wie, dla kogo produkuje,
a konsument wie, od kogo kupuje.
Oczywiście to pewna idealistyczna
wersja, bo rolnik nie może tylko
zajmować się dystrybucją swojej
żywności. Ale jest to dobre, bo
skraca łańcuch do wytworzenia
żywności do jej skonsumowania.
Dowiaduję się, ze coraz więcej po-
jawia się inicjatyw, które łączą pro-
ducentów z konsumentami, nie
tylko w formie bazaru. 

–– NNaa cczzyymm  ppoolleeggaajjąą  ttee  iinniiccjjaattyywwyy??
– Inicjatywę „Community Sup-

ported Agriculture” młodzi rolni-
cy w Polsce przetłumaczyli jako
„Rolnictwo Wspierane przez Spo-
łeczność”. Polega na tym, ze rolnik
zaczyna współpracę z grupą miesz-
kańców miasta, dla których produ-
kuje żywność. Sonia, młoda rol-
niczka, rodem z Warszawy, ma ta-
kie małe gospodarstwo między
Wyszkowem a Ostrowią Mazo-
wiecką, produkuje tam głównie
warzywa i współpracuje z ludźmi
z miasta, którym raz w tygodniu
przywozi żywność. I ludzie już się
sami organizują, dzielą to na pacz-
ki, a ci, którzy je odbierają, płacą
rodzaj abonamentu. Na zasadzie
przedpłaty. Dla rolnika stanowi to
istotne wsparcie, bo zanim uru-
chomi produkcję, ponosi dużo
kosztów. Na początku sezonu do-
staje zastrzyk finansowy, który
umożliwia mu produkowanie
żywności, a potem to zwraca w for-
mie dostaw. To cenna inicjatywa,
która łączy ludzi, buduje zaufanie.
Wpłacam komuś pieniądze i wie-
rzę, że będzie przez 20 tygodni
przywoził mi warzywa. Tego ro-

dzaju inicjatywy są bardzo w Pol-
sce ważne, bo nie mamy wielkiego
zaufania do siebie nawzajem.

–– SSoonnddaażżee  ddookkuummeennttuujjąą  ttoo  jjaakkoo
jjeeddnnąą  zz ggłłóówwnnyycchh  rróóżżnniicc  śśwwiiaaddoo--
mmoośścciioowwyycchh  wwoobbeecc  ssttaarreejj  UUnniiii..  BBoo
zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  PPoollaakkóóww  nniiee  oodd--
bbiieeggaajjąą  oodd ppaassjjii  oobbyywwaatteellii  zzaammoożż--
nnyycchh  kkrraajjóóww,,  jjaakk  FFrraannccjjaa,,  ttyyllee,,  żżee
mmaammyy  mmnniieejj  śśrrooddkkóóww,,  żżeebbyy  jjee  rree--
aalliizzoowwaaćć……

– Dlatego nawet, jeśli są to małe
inicjatywy, to bardzo cieszą. Drob-
ne projekty budują krok po kroku

społeczeństwo obywatelskie. Do-
wiedziałam się. że ekologiczny rol-
nik z okolicy, którego znam od 20
lat, robi to samo od dawna, chociaż
tak tego nie nazywa, bo nawet nie
zna takiego słownictwa, po prostu
sam wpadł na pomysł, aby dogadać
się z grupą odbiorców z miasta
i produkować dla nich żywność.
Nie ustalimy przecież, że od jutra
powstanie społeczeństwo obywa-
telskie. Ono zaczyna się od małych
zespołów. W koncepcji, którą na-
zywam jazz powstają małe zespoły,

wiedzą o sobie, że tu działa jedna
dobra inicjatywa, tam inna i powo-
li, oddolnie przekształcamy zasta-
ną rzeczywistość w kierunku bar-
dziej zrównoważonym.. Nie jeste-
śmy konkurentami, wiemy o sobie
i gramy w tej samej orkiestrze. Ten
sam jazz… 

–– DDoossttrrzzeeggaa  PPaannii  wwookkóółł  nnoowwee
jjaakkoośśccii  ii iinniiccjjaattyywwyy??

– Dobrą wiadomością jest, że
rozwijają się spółdzielnie socjalne.
Przed chwilą dzwoniła do mnie Pa-
ni, bo akurat u nas zebrała się fajna

grupa, którą chcę jakoś wspomóc,
żeby powstała spółdzielnia. Widać
chęć, żeby coś naprawdę zrobić.
W Płocku działa Ośrodek Wspiera-
nia Ekonomii Społecznej, pomaga
kilku różnym spółdzielniom na te-
renie powiatu. Spod Cieszyna
przywieźli nam estetyczne projek-
ty, które bezrobotni według projek-
tu i pod kierunkiem studentów
wykonują – i po prostu zaczynają
startować na rynku. Spółdzielnia
nie apeluje: kupujmy te produkty,
bo wykonali je biedni i bezrobotni,
przecież wytwarzają coś użytecz-
nego. Oni chcą konkurować
na rynku, bo mają ładne produkty,
rękodzieło. Wytwarza je spółdziel-
nia, Fundacja Rozwoju Przedsię-
biorczości Społecznej „Być Razem”
w Cieszynie. Proszę spojrzeć na tę
figurkę owcy, której fragmenty
po rozłożeniu posłużą nam za pod-
kładki pod filiżankę z kawą czy her-
batą. Studenci zaprojektowali,
a wykonali bezrobotni. Na niedaw-
nym spotkaniu animatorów wi-
działam mnóstwo młodych ludzi,
z kulturoznawstwa, pedagogiki, so-
cjologii którzy chcą się angażować
– już nie tylko w korporacjach, ale
w organizacjach pozarządowych.
Ta tendencja stanowi podstawę
mojego optymizmu. 

–– AAllee  nniiee  ttyyllkkoo  oonnaa,,  bboo  wwcciiąążż  rree--
aalliizzuujjee  PPaannii  nnoowwee  ppoommyyssłłyy??

– W lutym zaczął się projekt
Uniwersytetu Ludowego, który
powstanie tu w Grzybowie, ogłosi-
liśmy zapytanie ofertowe, dotyczą-
ce budowy internatu i pracowni.
Chcemy budować jak najszybciej.
Współpraca z jakąś spółdzielnią
również będzie miała sens, bo idea
spółdzielczości pozostaje czymś
niezmiernie cennym. 
ROZMAWIAŁ ŁUKASZ PERZYNA 

Ogłoszenie płatne
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Rozmowa z
Grażyną Pietrzak

Wójtem gminy Bodzanów
w powiecie płockim 

–– ZZ ppeerrssppeekkttyywwyy  tteejj  kkaaddeennccjjii  ccoo
uuddaałłoo  ssiięę  PPaannii  zzmmiieenniićć  ww BBooddzzaannoo--
wwiiee,,  aa ccoo  zzoossttaajjee  nnaa kkaaddeennccjjęę  kkoolleejj--
nnąą,,  bboo  jjaakk  rroozzuummiieemm  bbęęddzziiee  ssiięę  PPaa--
nnii  uubbiieeggaałłaa  oo ppoonnoowwnnyy  wwyybbóórr??  

– Niektórzy wójtowie zapomi-
nają o bardzo ważnej rzeczy: że
władza wójta oznacza ciągłość,
również wobec poprzedniej kaden-
cji. Nie można powiedzieć, że gdy
kończy się kadencja jednego wójta,
a drugi przychodzi, wszystko za-
myka się i zaczyna od początku.
Ciągłość projektów czy inwestycji
polega na tym, że jak wiadomo nie
trwają one rok ani dwa, w niektó-
rych przypadkach nawet i kilka lat.
Tak dzieje się w przypadku bardzo
oczekiwanej przez mieszkańców
kanalizacji w Bodzanowie – udało
mi się wreszcie uzyskać projekt
na jej budowę w centrum naszej
miejscowości. Dla mnie jest to prio-
rytet. Wiadomo, że kanalizacja to
bardzo ważna część infrastruktury
w danej miejscowości decyduje o jej
rozwoju a mam tu na myśli inwe-
storów, którzy chcieliby postawić
na przykład restaurację bądź roz-
począć jakąś inną działalność i tym
samym dać ludziom z naszego tere-
nu miejsca pracy, potrzebuje
wszystkich mediów. Również dla
mieszkańców jest to ogromna wy-
goda. Teraz będziemy musieli szu-
kać funduszy na realizacje tej długo
oczekiwanej inwestycji przez
mieszkańców Bodzanowa. Następ-
na inwestycja jedna z największych
w mojej kadencji, którą zaprojekto-
wał mój poprzednik a mnie udało
się pozyskać środki – to budowa
kompleksu kulturalno-oświatowe-
go. W tej kadencji podjęliśmy
pierwszy etap, widzi już to każdy
kto wjeżdża do Bodzanowa, bo
może spojrzeć na budowę nowego
przedszkola: całej otoczki, podjaz-
dów, chodników, parkingów. Łącz-
nie z remontem biblioteki i ośrod-
ka zdrowia oraz z całą infrastruktu-
rą towarzyszącą, zajmujemy się
tym konsekwentnie i planujemy
zakończenie całości kompleksu.
W przyszłości będzie jeszcze tu bu-
dowana hala sportowa, ale na nią

musimy troszeczkę poczekać ze
względów finansowych. Zajmowa-
liśmy się także budową dróg gmin-
nych w miejscowościach Miszewo,
Borowice, Kłaczkowo, Wiciejewo,
Reczyn, oraz drogą powiatową we
wsi Kanigowo, wyremontowali-
śmy plac koło Urzędu Gminy z któ-
rego korzystają bardzo licznie
mieszkańcy nie tylko z naszego te-
renu przyjeżdżając do nas w dni
targowe oraz położyliśmy długo
oczekiwany chodnik w Chodko-
wie przy drodze powiatowej. Uda-
ło mi się oddłużyć gminę i obecnie
mamy 15 procent zadłużenia, to
zadowalający wskaźnik również
w związku z nową ustawą o finan-
sach publicznych. Słyszę na spotka-
niach narzekania wójtów, że jej za-
pisy ograniczają ich zamiary i maja
rację. Ten nowy wskaźnik może do-
prowadzić do tego, że gminy nie
będą mogły spełniać swoich pod-
stawowych zadań do których zosta-

ły powołane. Staraliśmy się obniżyć
ten wskaźnik, żebyśmy mogli dalej
inwestować. Podwyższyliśmy bu-
dżet, gdy obejmowałam funkcję
wójta wynosił on ok. 23,5 mln zł,
teraz około 27 mln zł. Dlatego mo-
żemy inwestycje już nie tylko do-
kończyć, ale rozpocząć, planować
na przyszłość. Rada na ostatniej se-
sji podjęła możliwość wzięcia obli-
gacji w związku z oczekującym
na realizację projektem – dotacja
otrzymana z urzędu marszałkow-
skiego. Z tego projektu dokończy-
my nitki wodociągowe w gminie,
powstanie wodociąg w Białobrze-
gach na terenach zalewowych,
mieszkańcy długo na to czekali,
a wiemy jak wygląda woda na ta-
kich terenach. Do tego zrealizuje-
my część kanalizacji w Miszewie,
zmodernizujemy stację uzdatnia-
nia wody w Stanowie, która pracu-
je od 30 lat i nie przechodziła jesz-
cze generalnego remontu a dodat-

kowo zajmiemy się jeszcze termo-
modernizacją Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Nowym Misze-
wie. 

–– JJeesstt  PPaannii  jjeeddyynnąą  kkoobbiieettąą
–– wwóójjtteemm  ww ppoowwiieecciiee..

– Być może na parę spraw pa-
trzę z kobiecej perspektywy,
na przykład na estetykę naszych
miejscowości. Chciałabym, żeby
Bodzanów i Miszewo były bardziej
urozmaicone pod względem este-
tycznym, taki efekt można osią-
gnąć w postaci nasadzeń długolet-
nich roślin i kwiatów. Dzięki temu
takie miejscowości lepiej i schlud-
niej wyglądają są bardziej atrakcyj-
niejsze dla mieszkańców i gości.
Rozmawialiśmy nawet dzisiaj
o projektach Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, zwią-
zanych z edukacją ekologiczną.
Chciałabym włączyć w to szkoły:
gimnazja i podstawówki. Liczymy
także na inwestorów. Uczestniczę

w wielu spotkaniach, promują-
cych gminę a wiadomo, że miej-
skie tereny pod inwestycje zaczy-
nają się kurczyć, więc szuka się ich
nieco dalej. Reklamujemy się więc
w gazetach ogólnokrajowych. Bar-
dzo bym chciała żeby inwestorzy
zauważyli że w naszej gminie też
można się rozwijać. 

–– SSttaarrttoowwaałłaa  PPaannii  ww bbaarrwwaacchh
MMaazzoowwiieecckkiieejj  WWssppóóllnnoottyy  SSaammoo--
rrzząąddoowweejj  cczzyyllii  jjaakkoo  kkaannddyyddaattkkaa
nniieezzaalleeżżnnaa  oodd ppaarrttiiii  ppoolliittyycczznnyycchh
–– ii oodd rraazzuu  PPaannii  wwyyggrraałłaa..  CCzzyy  nniiee--
zzaalleeżżnnoośśćć  uułłaattwwiiaa  ww ooppiinniiii  ppuu--
bblliicczznneejj  bbuuddoowwaanniiee  aauuttoorryytteettuu,,
ttaakk  jjaakk  uuttrruuddnniiaa  pprroowwaaddzzeenniiee
kkaammppaanniiii,,  bboo  nniiee  mmoożżee  PPaannii  ww oodd--
rróóżżnniieenniiuu  oodd kkoonnkkuurreennttóóww  kkoorrzzyy--
ssttaaćć  zz ddoottaaccjjii  ii ssuubbwweennccjjii  aannii  aappaarraa--
ttuu  ppaarrttyyjjnneeggoo??  CCzzyy  ooppiinniiaa  ppuubblliicczz--
nnaa  rróówwnnoowwaażżyy  ttoo  uupprrzzyywwiilleejjoowwaa--
nniiee  ppaarrttiiii  ppoolliittyycczznnyycchh  pprrzzeezz  pprraa--
wwoo  wwyybboorrcczzee??

– Trzeba się nastawić na to, że-
by całą kampanię przeprowadzić
z własnej kieszeni. Partie oczywi-
ście rządzą się innymi prawami.
Z jednej strony zaplecze partyjne
pomaga, bo można się na nim wes-
przeć, ale to, że wygrałam wybory
jako niezależna – potwierdza moją
tezę, że w miejscowościach gmin-
nych ludzie głosują na osoby, nie
na partie. Ludzie wybierają osobę,
którą znają. Do której mają zaufa-
nie i której podpowiadają żeby
startowała, jak to było w moim
przypadku. Sami mieszkańcy
przyszli do mnie z propozycją
i uzasadnieniem, że dotychczaso-
wi kandydaci im nie odpowiadają.
Była to bardzo poważna decyzja
i odważny krok, pracowałam prze-
cież w urzędzie, a poprzedni wójt
popierał innego kandydata
w pierwszej turze. Trzeba więc by-
ło odwagi, żeby się szefowi prze-
ciwstawić. Twierdzę, że na szcze-
blach gmin nie powinno być poli-
tyki. Mój pogląd potwierdza fakt,
że jednak te partie nie mogą się tu
przebić, pomimo uprzywilejowa-
nia, na które Pan zwrócił uwagę.
Pokonany przeze mnie kontrkan-

dydat działa w swojej partii poli-
tycznej i ogłosił już zamiar ponow-
nego startu w wyborach, również
kolejny mój kontrkandydat ma
swoje ugrupowanie polityczne
i zdradza podobne ambicje starto-
wania na wójta. Bombarduje mnie
setkami pytań, dokucza mi
przy tym na wiele sposobów. Tak
więc w moim odczuciu partie po-
lityczne utrudniały prowadzenie
mojej działalności jako gospodarza
terenu (gminy). Odpowiadałam
zwykle: przyjdźcie, powiedzcie,
znajdziemy kompromisowe roz-
wiązanie. Ale to był raczej ten typ
opozycji, żeby zawsze być na „nie”
… Przegrali wybory i nie odpusz-
czali przez 4 lata. 

–– CCzzyyllii  jjeessiieenniiąą  wwyybboorrccyy  wwyybbiioo--
rrąą……  zznnóóww  mmiięęddzzyy  ppaarrttiiaammii  aa PPaanniiąą
jjaakkoo  nniieezzaalleeżżnnąą  kkaannddyyddaattkkąą
WWssppóóllnnoottyy,,  kkttóórraa  sskkuuppiiaa  ttaakkiiee  oossoo--
bbyy  jjaakk  PPaannii??

– Tak, w poprzednich wybo-
rach okazałam się „czarnym ko-
niem”, tak twierdzi wiele osób,
nikt nie przypuszczał, że kobieta
wygra w dodatku bez zaplecza par-
tyjnego. Okazałam się pierwszą tu-
taj kobietą-wójtem i to od razu nie-
zależną, ze Wspólnoty… Szłam
z hasłem: Porozumienie – czło-
wiek i dobro mieszkańców przede
wszystkim. I nadal uważam, że po-
rozumienie jest najważniejsze,
kłótnie i waśnie na szczeblu gminy
nie powinny mieć miejsca. Ja żad-
nego człowieka nie potępiam,
wszystkich szanuję nawet jak ma
inne poglądy. Z każdym przysta-
nę, porozmawiam tak jak to robi-
łam nie będąc Wójtem. Mam świa-
domość, że jakaś część mieszkań-
ców nie głosował na mnie, ale uwa-
żam, że podczas mojej kadencji
udowodniłam, że bez wahania
mogą na mnie teraz oddać swój
głos. Nie zamierzam nikomu tego
wypominać, takie są prawa demo-
kracji. Chciałabym żeby moi
mieszkańcy zauważyli we mnie
osobę, która dba i zawsze będzie
dbała o dobro naszej małej ojczy-
zny jaką jest Gmina Bodzanów. 

Władza wójta oznacza ciągłość 

Ogłoszenie płatne Reklama
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Rozmowa z
Dariuszem Wolińskim 

Sołtysem wsi Juliszew-Sady,
wiceprzewodniczącym Rady
Gminy Słubice (powiat płocki) 

–– WW wwyybboorraacchh  ssaammoorrzząąddoo--
wwyycchh  ppoojjaawwiiąą  ssiięę  rróóżżnnee  nnaazzwwyy  lliisstt,,
wwśśrróódd  nniicchh  zznnaajjddzziiee  ssiięę  MMaazzoowwiieecc--
kkaa  WWssppóóllnnoottaa  SSaammoorrzząąddoowwaa..  SSłłoo--
wwoo  „„wwssppóóllnnoottaa””  lleeppiieejj  ssiięę  PPoollaakkoomm
kkoojjaarrzzyy  nniiżż  ppaarrttiiaa,,  bbrrzzmmii  zzoobboowwiiąą--
zzuujjąąccoo..  JJaakk  wwiiddzzii  ttoo  ssaammoorrzząąddoo--
wwiieecc  zz rreeggiioonnuu,,  bboolleeśśnniiee  ddoottkknniięę--
tteeggoo  ppoowwooddzziiąą  sspprrzzeedd  ppaarruu  llaatt??  

– Zawodowym strażakiem je-
stem od 25 lat, więc wiem, jak wie-
le rzeczy można w takiej sytuacji
przewidzieć. Wtedy każdy dzień
był inny. Ze względu na to, że była
duża woda, już w sobotę ewaku-
owałem mienie żywe, bo tak się to
nazywa w strażackim języku. Za-
wsze najpierw ratuje się ludzi, po-
tem zwierzęta, na końcu mienie.
Pamiętam, jak potem siedziałem
na balkonie, paliłem papierosa
i patrzyłem, jak woda zaczęła opły-
wać cały dom. Zrobiłem wszystko,
co mogłem, ale domu nie byłem
w stanie do góry podnieść. I tylko
patrzyłem jak nam zalewa dom.
Co do pomocy osobom, które zo-
stały poszkodowane na skutek po-
wodzi, to wtedy w poniedziałek
zająłem się ratowaniem reszty te-
go, co jeszcze zostało w domach,
mięsa, które pozostało w zamra-
żarkach, żeby się nie zmarnowało.
Gdy we wtorek pojechałem popro-
sić wójta o pomoc, okazało się, że
nie możemy jej otrzymać, bo pół
gminy było już terenem zalewo-
wym. Zbieg okoliczności sprawił,
że zadzwonił telefon w sekretaria-
cie. Sekretarka powiedziała do ko-
goś, że może podać telefon do soł-
tysa, ale po co, skoro sołtys stoi
obok. Przejąłem słuchawkę.
Dzwonił pan Tadeusz Jackiewicz
z Warszawy. Pamiętam jak dzisiaj,
bo był pierwszą osobą, która przy-
wiozła pomoc dla powodzian, zło-

żoną z 2 tysięcy puszek turystycz-
nych mięsnych i chleba. Na po-
dwórku pana Bogdana Nowickie-
go w miejscowości Leonów popro-
siłem o koc i kartony, żeby chleba
nie kłaść na ziemi. Wszystko roz-
daliśmy poszkodowanym. Tak się
zaczęła pomoc. Spośród organiza-
cji pierwsza zaraz w środę odezwa-
ła się Wspólnota: Mariusz Ambro-
ziak, Sławek Ambroziak. I tak za-
częły napływać dary z całej Polski,
głównie od samorządowców.
Do dziś trzymam szesnaście zapi-
sanych przez całą powódź zeszy-
tów, skąd docierała pomoc i kto co
dzięki niej dostał. Harcerze z Płoc-
ka dostarczyli namiot, pomogli na-
uczyciele z Torunia, burmistrz
Ciechanowca i z Makowa Mazo-

wieckiego, Towarzystwo Przyjaciół
Zwierząt z Łowicza i Teresa Łu-
czak z firmy „Mars”, która dostar-
czyła karmę dla zwierząt i słody-
cze. Pomógł starosta płocki Piotr
Zgorzelski i Marek Opioła. Pan Ta-
deusz Szymańczak, który się zaj-
muje kukurydzą, załatwił pięć ti-
rów siana i słomy dla krów i bydła.
Żona zajmowała się segregowa-
niem i rozdawaniem żywności
i ubrań, ja paszą dla zwierząt. Za-
pasy, które zgromadziliśmy w cza-
sie powodzi, musiały wystarczyć
do następnego roku, bo przecież
nic z pól nie zebraliśmy. Dzielili-
śmy wedle potrzeb. Pan Błażej Kar-
piński, który kiedyś mnie zapisał
do Wspólnoty, przyjeżdżał i przez
trzy dni pomagał mi przy moim

drobiu, którego było ponad 300
sztuk: kury i kaczki. Z mojego do-
mu do rodziców pływaliśmy pon-
tonem. Pomoc była ogromna,
a największa… ze Wspólnoty. Waż-
na dla ludzi, którym zawaliło się
całe życie. Powiedziałem, że czy
woda będzie nas zalewała pięć razy
do roku, czy raz na 20 lat – nigdy
swoich terenów nie opuszczę, bo
tu się urodziłem i wychowałem.

–– WWsszzyyssccyy  ssttaannęęllii  nnaa wwyyssookkoośśccii
zzaaddaanniiaa,,  cczzyy  bbiiuurrookkrraaccjjaa  ppookkaazzaałłaa
sswwoojjee  mmoożżlliiwwoośśccii??  

– Najbardziej przykry incy-
dent: podczas wydawania darów
przychodzi kierownik GOPS-
-u z dwoma paniami. Wchodzą
do kolegi na podwórko. Pytam dys-
kretnie, co to są za panie i co tutaj

robią. Słyszę, że to panie z Sanepi-
du. A my radziliśmy sobie sami,
wszystko było oddzielone, żeby
chemia nie miała kontaktu ze spo-
żywczymi rzeczami. Na pewno
nie kontroli potrzebowaliśmy. Do-
staliśmy akurat wielki, piękny
świeżo upieczony bochen chleba
ze skansenu w Sierpcu. Poprosi-
łem panie i powiedziałem, że to
przykre, gdy władza, organ admi-
nistracji samorządowej, tu gdzie
się pomaga, przysyła Sanepid, cho-
ciaż sami najlepiej pilnujemy, żeby
nikt nie dostał salmonelli. 

–– CCzzyy  ttaammttee  wwssppóóllnnoottoowwee  ddoo--
śśwwiiaaddcczzeenniiaa  mmooggąą  bbyyćć  ddrrooggoowwsskkaa--
zzeemm  rróówwnniieeżż  ww ssppookkoojjnniieejjsszzyycchh
cczzaassaacchh,,  ggddyy  ppoowwooddzzii  nniiee  mmaa,,  nniicc
zzłłeeggoo  ssiięę  nniiee  ddzziieejjee??

– Mazowiecka Wspólnota Samo-
rządowa jest stowarzyszeniem, nie
partią polityczną. Nikomu niczego
siłą nie narzuca. Zawsze trzeba być
człowiekiem i pomagać innym. Soł-
tysem jestem szesnasty rok, a nikt
ode mnie z domu nie wyszedł, że-
bym mu powiedział, że nie mam
czasu. W gminie 20 osób należy
do Wspólnoty. Bez względu na to,
kto z jakiej opcji politycznej się wy-
wodzi – jeśli jest gospodarny i potra-
fi rządzić, to zawsze mu pomożemy.
W tej chwili w radzie gminy zasia-
dam ja i dwoje kolegów ze Wspólno-
ty. Myślę, że w kolejnej kadencji bę-
dzie nas więcej. Mamy przewagę
w radzie gminy. Stworzyliśmy poro-
zumienie – PSL plus Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa, łącznie
jest nas ośmioro radnych, natomiast
siedmioro – z innej opcji. Przewod-
niczącego mamy z PSL, ja jestem wi-
ceprzewodniczącym. Powtarzam
zawsze: nieważne czy jesteś z PiS czy
z PO, ale jakim jesteś człowiekiem,
tworzymy wspólne dobro dla jednej
gminy, znamy się wszyscy. W gmi-
nie bardzo dużo się robi, pewien
niedosyt wiąże się tylko z remon-
tem dróg popowodziowych. Udało
nam się wyremontować trzy szkoły,
to remonty kapitalne w Świniarach,
Piotrkówku, Słubicach. 

–– CCzzyy  zz ppoowwooddzzii  sspprrzzeedd  cczztteerreecchh
llaatt  wwłłaaddzzaa  wwyycciiąąggnnęęłłaa  wwnniioosskkii??  

– Najbardziej ubolewam, że
nikt nie wyraża nam zgody na po-
głębianie koryta Wisły przez cały
rok. Obowiązuje zakaz udrożnia-
nia go od marca do października,
ze względu na obszar chronionego
krajobrazu Natura 2000. Ekologo-
wie nie rozumieją, że gdy dojdzie
do kolejnej powodzi, nie tylko za-
grożeni będą ludzie i ich dobytek,
ale zginą – jak poprzednio – ptaki,
młode sarny, zające, kuropatwy
i bażanty. Wtedy młode bociany
pozdychały wszystkie w gniaz-
dach. Padły żurawie, których tu
jest bardzo dużo. Tamtego roku
nie wylęgło się nic. 

Już tylko dni dzielą nas od tego tak bardzo
oczekiwanego wydarzenia. W niedzielę 27
kwietnia, dziewięć lat po śmierci, papież
Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym Ko-
ścioła katolickiego. Ziści się w ten sposób
owo słynne „Santo Subito” – powszechne
oczekiwanie wyrażone na Placu Św. Piotra
w niezapomnianych dniach śmierci i po-
grzebu papieża z Polski. Oczekiwanie dodaj-
my, już w dużym stopniu zaspokojone 1 ma-
ja 2011 roku podczas beatyfikacji Jana
Pawła II. Teraz zostanie dopełnione. 

Trzeba w tym szczególnym czasie zapytać
o ślad obecności Świętego wśród nas przez tak
długi czas Jego posługi pasterskiej. Co z tego bo-

gatego przesłania utrwaliliśmy w sobie – żarto-
bliwe słowa o wadowickich kremówkach czy
nakaz-zobowiązanie musicie od siebie wyma-
gać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. To
ważne, byśmy byli świadomi wagi słów, które
do nas kierował Święty. 

Przez wiele lat, za jego życia, przyzwyczaili-
śmy się do stałej niejako obecności Jana Paw-
ła II wśród nas. Podświadomie liczyliśmy, ze
nasze ważne sprawy zostaną przez niego zała-
twione, że nie zostawi nas samych. Gdy od-
szedł zostaliśmy w pewnym stopniu osieroce-
ni, ale przecież nie odszedł całkowicie. Non
omnis moriar… Pozostał w słowach wypowie-
dzianych do nas, w dziełach i czynach. Pozostał
trwale, najtrwalej jak można. A my? Musimy
od siebie wymagać… Właśnie tak, jak tego

od nas oczekiwał. Dorośliśmy w tym czasie Je-
go świętej obecności. Teraz mamy obowiązek
świadectwa – że naprawdę dorośliśmy do po-
ważnego traktowania spraw najważniejszych.
Człowiek – jego życie, godność i przynależne
mu prawa. Ojczyzna – miłość do niej i za nią
odpowiedzialność. Wiara – jej świadomość
i rozwój dla dobra wspólnego. Historia jako
fundament świadomego budowania przyszło-
ści. Uczciwość, pracowitość, solidarność, wraż-
liwość na potrzeby bliźniego. To drogowskazy
na drodze życia każdego z nas i nas wszystkich
razem jako wspólnoty, która już wkrótce
– za dwa lata – obchodzić będzie 1050 roczni-
cę swoich narodzin wśród narodów Europy.
Ten jubileusz świętować będziemy mając już
Świętego Patrona Jana Pawła II.

GRZEGORZ SZUPLEWSKI

Nasz Święty Jan Paweł II

Wspólnota na ciężkie czasy 
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Pomysł narodził się pod-
czas spotkania przedsta-
wicieli szkół publicznych
i niepublicznych, przed-
stawicieli fundacji i pra-
cowników wydziału edu-
kacji starostwa powiato-
wego, którzy podjęli ini-
cjatywę Starosty Piotra
Uścińskiego. Postano-
wiono przygotować pro-
jekt, nazwany potem Cer-
tyfikatem Szkoły Przyja-
znej Rodzinie. Jak spo-
łeczność szkolna przyję-
ła nową inicjatywę? 

Projekt przedstawiłam na radzie
pedagogicznej i poprosiłam o opi-
nię – mówi Anna Nowińska-Mróz,
dyrektorka Zespołu Szkół w Zielon-
ce. Został pozytywnie zaopiniowa-
ny przez niemal wszystkich na-
uczycieli. Dwie osoby wstrzymały
się od głosu. Przeciw nie było niko-
go. Przedstawiciele Rady Rodziców
również pozytywnie zaopiniowali
certyfikat. Samorząd Uczniowski
podszedł do propozycji certyfikatu
z pełnym poparciem. Myślę, że
w innych szkołach było podobnie. 

Zdecydowaliśmy się na certyfi-
kat, bo wyraża on nasze starania
o dobro i bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży w naszych szkołach. Co

jest celem nowego przedsięwzięcia
i z jakiego powodu władze samorzą-
dowe podjęły działania prorodzin-
ne w wymiarze edukacyjnym? Od-
powiedź na te pytania znajdujemy
w stanowisku Rady Powiatu Woło-
mińskiego przyjętym na sesji 27
marca. W dokumencie tym zapisa-
no: „W wielu placówkach oświato-
wych prowadzone są zajęcia pro-
mujące podejmowanie wczesnej
inicjacji seksualnej, kwestionujące
biologiczną oraz kulturową stabil-
ność ról płciowych kobiet i męż-
czyzn, głoszące odrębność płci spo-
łecznej czy kulturowej od płci biolo-
gicznej oraz kwestionujące znacze-
nie rodziny czy autorytetów w roz-
woju emocjonalnym, intelektual-
nym i duchowym dzieci. W odpo-
wiedzi na te zagrożenia Powiat Wo-
łomiński wraz z Centrum Wspiera-
nia Inicjatyw dla Życia i Rodziny
opracował kampanię pn. „Szkoła
Przyjazna Rodzinie”. Program ten
wychodzi naprzeciw potrzebie ści-
ślejszej współpracy szkół z rodzica-
mi uczniów, w zakresie wychowa-
nia i przekazywania młodemu po-
koleniu spójnego systemu wartości.
Ma także na celu przeciwdziałanie
rozpowszechnianiu w szkołach ide-
ologii kształtujących postawy wro-
gie powszechnie dotychczas akcep-
towanej cywilizacji i prawu natury,
deprecjonujące tradycyjną role ro-
dziców i osłabiające strukturę ro-
dziny.” Ważne słowa i tym bardziej
cenna inicjatywa. 

Co szczególnie istotne – w po-
wiecie wołomińskim zawiązała się
swego rodzaju koalicja ludzi dobrej
woli, którzy widząc zagrożenie nie

chowają głowy w piasek lecz podej-
mują wyzwanie walki z nim. To sil-
na koalicja, bo w jej składzie są wła-
dze samorządowe, nauczyciele, ro-
dzice i instytucje wspierające eduka-
cję. Wszyscy dobrze rozumieją zna-
czenie całej kampanii, którą już inte-
resują się samorządy i szkoły spoza
powiatu wołomińskiego. Nie cho-
dzi przy tym tylko o jakąś formę
przestrzegania młodzieży przed za-
grożeniem. Przeciwnie. Pani Anna
Nowińska-Mróz, której szkoła jako
jedna z pierwszych odebrała Certy-
fikat, tak widzi działania wynikające
z założeń kampanii edukacyjnej
„Szkoła Przyjazna Rodzinie”:

Tymczasem publiczne władze
odpowiedzialne za edukację – Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej
i Mazowiecki Kurator Oświaty nie-
mal natychmiast podjęły interwen-
cje w stosunku do szkół, które przy-
stąpiły do programu „Szkoła Przyja-
zna Rodzinie”. Elementem działań
interwencyjnych miała być m.in.

kontrola szkół. W tej sprawie zabrał
głos Instytut na Rzecz Kultury
Prawnej „Ordo Iuris” wydając opi-
nię skierowaną do Starosty Woło-
mińskiego. W tym dokumencie
stwierdza się jednoznacznie:
„…ustawa o systemie oświaty jedno-
znacznie rozstrzyga, że nadzór
nad finansową i administracyjną
działalnością szkół sprawuje organa
prowadzący szkołę (art. 34 a,
ust. 1), w tym przypadku – gmina.
Tym samym, MEN oraz działający
na jego polecenie Mazowiecki KO,
swymi nielegalnymi działaniami,
naruszyli chronioną na mocy
art. 165 ust. 2 Konstytucji, zasadę
samodzielności jednostek samorzą-
du terytorialnego. Jednocześnie
pragniemy zauważyć, że podpisana
przez dyrektorów placówek oświa-
towych deklaracja przystąpienia
do programu „Szkoła Przyjazna Ro-
dzinie” nie narusza przepisów obo-
wiązującego prawa i stanowi afir-
mację prawa rodziców do wycho-

wywania ich dzieci zgodnie ze swy-
mi przekonaniami, gwarantowane-
go przez art. 48 ust. 1 Konstytucji
RP”. O co więc chodzi ministrowi
i kuratorowi? Dlaczego decydują się
na działania ewidentnie naruszają-
ce prawo? Czy w inicjatywie powia-
tu wołomińskiego dostrzegają ja-
kieś zagrożenie – jakie zatem i dla
kogo lub czego? W jakim celu pod-
jęto cały pakiet intensywnych dzia-
łań wymierzonych w inicjatorów
i propagatorów programu, w tym
także podanie mediom niepraw-
dziwych informacji o rzekomym
nacisku wywieranym na dyrekto-
rów szkół w celu przystąpienia
do programu? Poznanie odpowie-
dzi na te pytania jest niezwykle
ważne, dlatego Starosta Wołomiń-
ski, Piotr Uściński zwrócił się w tej
sprawie do Minister Edukacji Naro-
dowej, Joanny Kluzik – Rostkow-
skiej. Oto fragment tego pisma z 28
marca: „…zwracam się do Pani Mi-
nister z prośbą o udzielenie w try-

bie Ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicz-
nej informacji w jakim trybie
i w oparciu o jaka podstawę prawną
Mazowiecki Kurator Oświaty zo-
stał zobowiązany do podjęcia czyn-
ności kontrolnych w placówkach
oświatowych, które przystąpiły
do programu „Szkoła Przyjazna Ro-
dzinie”. Proszę o przekazanie kopii
dokumentu zobowiązującego Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty
do podjęcia ww. działań. Zwracam
się również z prośbą o udzielenie in-
formacji publicznej na jakiej pod-
stawie informuje Pani Minister me-
dia, że wywierana była presja na dy-
rektorów szkół, aby przystąpiły
do programu „Szkoła Przyjazna Ro-
dzinie” i przekazanie kopii ewentu-
alnych dokumentów wskazujących,
ze wywierana była presja. Jednocze-
śnie chciałbym poinformować, że
w Powiecie Wołomińskim dzia-
ła 10 szkół, dla których organem
prowadzącym jest powiat Woło-
miński. 7 z nich przystąpiło do pro-
gramu „Szkoła Przyjazna Rodzi-
nie”. W stosunku do tych szkół, któ-
re nie przystąpiły do programu nie
były, nie są i nie będą wyciągane
żadne konsekwencje.” Wraz z Pa-
nem Starostą z uwagą oczekiwać
należy odpowiedzi Pani Minister.
Tymczasem trudno oprzeć się wra-
żeniu, że instytucje zobowiązane
do troski o edukację bardzo różnie
traktują swoje obowiązki, a chęć
podporządkowania wszystkich
działań politycznej poprawności co-
raz częściej – jak w tej sytuacji
– osiąga poziom niebezpiecznego
absurdu. 

GRZEGORZ SZUPLEWSKI

Kto i dlaczego boi się programu „Szkoła Przyjazna Rodzinom”?

Cenna inicjatywa władz Powiatu Wołomińskiego
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Zdominowana przez radnych
Platformy Obywatelskiej koali-
cja rządząca powiatem po raz
kolejny dała popis arogancji
i braku zrozumienia dla potrzeb
niepełnosprawnych. Tym razem
odbyło się to 10 marca na XXXV
sesji Rady Powiatu Pruszkow-
skiego. Zwołana na wniosek
radnych opozycyjnych repre-
zentujących Prawo i Sprawie-
dliwość oraz Wspólnotę Samo-
rządową sesja miała wreszcie,
po kilkunastu miesiącach bez-
owocnych zabiegów, umożliwić
otwarcie Domu Pomocy Spo-
łecznej w Brwinowie zbudowa-
nego ze środków Katolickiego
Stowarzyszenia Niepełno-
sprawnych Archidiecezji War-
szawskiej i własnych środków
przyszłych mieszkańców tej
placówki. Dom jest gotowy
do zamieszkania, niepełno-
sprawni czekają, a powiat – Za-
rząd i większościowa koalicja
odmawiają zgody na rozpoczę-
cie działalności tej bardzo po-
trzebnej placówki. 

Pisaliśmy niedawno o tej bul-
wersującej sprawie licząc, że na-
stępnym razem można będzie po-
informować o jej pomyślnym roz-
wiązaniu. Niestety, jest zupełnie
odwrotnie. Przebieg sesji Rady Po-
wiatu Pruszkowskiego z 10 marca
ujawnił nie tylko ostentacyjną nie-

chęć władz do DPS, ale także nie-
słychaną wręcz agresję skierowaną
wobec dyrektora ośrodka i zara-
zem prezesa Katolickiego Stowa-
rzyszenia Niepełnosprawnych Ar-
chidiecezji Warszawskiej księdza
kanonika Stanisława Jurczuka. 

KSN AW jest stowarzyszeniem
działającym od lat na rzecz osób
niepełnosprawnych. Za tę działal-
ność zostało wyróżnione prestiżo-
wą nagrodą TOTUS przyznawaną
przez Fundację Episkopatu Polski
„Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”.

Pomimo tego, że Rada Powiatu
Pruszkowskiego odbyła już kolejną
sesję to protokół z obrad 10 marca
jest niedostępny dla osób spoza Ra-

dy, gdyż nie został jeszcze przyjęty.
Szkoda, że trwa to tak długo bo
niewątpliwie warto będzie prze-
czytać, co mieli do powiedzenia
w sprawie sytuacji osób niepełno-
sprawnych przedstawiciele partii
dumnie określającej się przymiot-
nikiem „obywatelska”. Ponieważ
nie ma możliwości zapoznania się
z zapisem protokolarnym przebie-
gu tej osobliwej sesji, poprosiliśmy
o krótki opis wydarzeń jej uczest-
nika, księdza Stanisława Jurczuka: 

„Początek sesji był zaskakujący
Pani Hanna Kuran która miała zre-
ferować dotychczasowe działania
Zarządu Powiatu w sprawie ogło-
szenia konkursu na prowadzenie
DPS, skwitowała jednym zdaniem

– „informacje otrzymali Państwo
na piśmie (kilka minut przed roz-
poczęciem sesji!) i tyle mam do po-
wiedzenia”.

Sesja trwała trzy i pół godziny,
byłem pod wrażeniem meryto-
rycznych wystąpień radnych PIS.
Państwo Zdzisław Sipiera, Prze-
mysław Bryksa i Ewa Borodzicz za-
prezentowali ogromną wiedzę
w omawianej sprawie jak i wysoką
kulturę dyskusji, czego nie mogę
powiedzieć o stronie rządzącej ko-
alicji. 

Po trzygodzinnej dyskusji i mo-
im wystąpieniu w którym wyja-
śniłem, że nie oczekujemy od Sta-
rostwa dofinansowania, a tylko

umowy – tak aby gminy, z których
pochodzą mieszkańcy mogły dofi-
nansować ich pobyt wydawało się,
że sprawa jest przesądzona i radni
zagłosują za uchwałą wzywającą
Zarząd do ogłoszenia konkursu
i podpisania umowy. Zarząd nie
umiał uzasadnić swojej decyzji
trzykrotnej odmowy podpisania
umowy. Natomiast my zdecydo-
wanie udowodniliśmy, że podpisa-
nie takiej umowy zapewni godne
warunki 50 osobom niepełno-
sprawnym bez żadnego wsparcia
finansowego ze strony powiatu.
Kiedy zabrakło argumentów me-
rytorycznych stronie rządzącej,
radni koalicji sięgnęli po argumen-
ty których nie można nazwać me-
rytorycznymi. Dwoje radnych

– Pani Grażyna Słowikowska-Ża-
boklicka i Pan Lechosław Do-
wgwiłłowicz-Nowicki w swoich
wypowiedziach sięgnęło rynszto-
ka. Było to tak obrzydliwe, że na-
wet nie chcę tego komentować.
Sprawdziła się stara zasada – jak
nie masz argumentów by obronić
swoje stanowisko to najlepiej ob-
rzucić błotem rozmówcę… 

Zakończenie sesji było wielkim
zaskoczeniem, bo byłem przekona-
ny, że znokautowaliśmy stronę rzą-
dzącą i wynik głosowania będzie
oczywisty na naszą korzyść. Kiedy
okazało się, że przegraliśmy głoso-
wanie i Rada nie podjęła uchwały
wzywającej zarząd do podpisania
z naszym stowarzyszeniem umowy
to sala zamarła ze zdziwienia”. 

Wrócimy z pewnością do proto-
kołu z sesji informując teraz jedy-
nie, że księdza S. Jurczuka pomó-
wiono m.in. o nadużycia finanso-
we, które to pomówienie powinno
znaleźć swój finał w sądzie. 

Oczywiście sprawa nie kończy się
na niezrozumiałym uporze Zarzą-
du i większości rządzącej samorzą-
dem powiatu pruszkowskiego.
Wcześniej czy później Dom Pomo-
cy Społecznej w Brwinowie zostanie
otwarty dla niepełnosprawnych,
którzy tak bardzo tego oczekują.

W obecnej sytuacji trudno jed-
nak oczekiwać jakiejś szybkiej
i znaczącej zmiany słynnego już
stanowiska „nie, bo nie” powiato-
wych decydentów. Na szczęście
bliski jest już koniec ich obecnej
kadencji, a trudno sobie wyobra-
zić, by następcy byli równie obojęt-
ni na los osób niepełnosprawnych.
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05 kwietnia 2014r. Mazo-
wiecka Wspólnota Samo-
rządowa zorganizowa-
ła I Piaseczyńskie Otwar-
cie Sezonu Motocyklowe-
go. Dopisała frekwencja
braci motocyklowej, odby-
ło się poświęcenie ma-
szyn i kierowców przez
Księdza Mateusza.

Przygrywał nam zespół Muzo-
kracja, pogoda wyśmienita jak
na kwiecień i było coś na ząb.

Podziękowania w szczególności
dla Pani dr Barbary Rudzińskiej-
Mękal za pomoc i patronat w orga-
nizacji imprezy.

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo oobbeejjrrzzeenniiaa  ffoottoo--
rreellaaccjjii  nnaa wwwwww..mmwwss..oorrgg..ppll  

I Piaseczyńskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego

„Nie, bo nie” – czyli jak koalicja rządząca w powiecie pruszkowskim
blokuje działalność DPS w Brwinowie. A niepełnosprawni czekają…
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Ogłoszenie płatne

Rozmowa z Andrzejem Anu-
szem, koproducentem fil-
mu „Kamienie na szaniec” 

–– IIlluu  wwiiddzzóóww  zzoobbaacczzyyłłoo  jjuużż  „„KKaammiieenniiee
nnaa sszzaanniieecc””??

– Premiera kinowa miała miejsce 7
marca, a w ciągu miesiąca od tej daty film
obejrzało już 800 tys widzów.

–– TToo  ttyyllee  oossóóbb,,  iillee  mmiieesszzkkaa  ww wwiieellkkiimm
mmiieeśścciiee,,  wwiięęcceejj  nniiżż  lliicczzbbaa  mmiieesszzkkaańńccóóww
KKrraakkoowwaa  cczzyy  ŁŁooddzzii..  CCzzyy  pprroodduucceennccii  ssąą  zzaa--
ddoowwoolleennii  zz ttaakkiieeggoo  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa??

– Oczywiście, jest to liczba porówny-
walna z widzami innego filmu historycz-
nego „Jack Strong” o pułkowniku Ryszar-
dzie Kuklińskim. Mam nadzieję, że osią-
gniemy pułap miliona widzów w kinach. 

–– CCzzyy  ddaa  ssiięę  ookkrreeśślliićć,,  kkttoo  oobbeejjrrzzaałł  „„KKaa--
mmiieenniiee  nnaa sszzaanniieecc””??

– Grupą istotną są uczniowie, ich wy-
cieczki na seans organizowały szkoły.
Książka Aleksandra Kamińskiego „Kamie-
nie na szaniec”, która stała się inspiracją
dla twórców filmu, znajduje się na liście
lektur dla trzeciej klasy gimnazjum. Wyj-
ście do kina nie było więc dla uczniów wy-
łącznie atrakcją, ale częścią realizacji pro-
gramu nauczania, chociaż oczywiście
ekranizacja Roberta Glińskiego nie jest do-
słowną adaptacją i nie zastąpi lektury
książki Kamińskiego, powinna ją raczej
uzupełniać.

–– PPrrzzyy ookkaazzjjii  pprreemmiieerryy  ffiillmmuu  uukkaazzaałłyy
ssiięę  rróówwnniieeżż  mmaatteerriiaałłyy  ddllaa  nnaauucczzyycciieellii..
MMaamm  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  ttoo  nniiee  sszzttyywwnnyy  sszzaabblloonn,,
ttyyllkkoo  rraacczzeejj  rraammyy,,  kkttóórree  ppeeddaaggooddzzyy  mmooggąą
sswwoojjąą  iinnwweennccjjąą  wwyyppeełłnniićć,,  oommaawwiiaajjąącc
nnaa lleekkccjjii  kkssiiąążżkkęę  KKaammiińńsskkiieeggoo  oorraazz  ffiillmm
GGlliińńsskkiieeggoo??

– Publikacja materiałów dla nauczy-
cieli wiąże się ze współpracą z wydaw-

nictwem „Nowa Era”. Powstała pomoc
naukowa, przydatna na lekcjach polskie-
go oraz historii czy wiedzy o społeczeń-
stwie. Żaden szablon, raczej inspiracja,
która pobudzi inwencję pedagogów
i uczniów. Zanim jeszcze film miał swo-
ją premierę kinową, w dniach 3-7 marca
zorganizowano w różnych miastach Pol-
ski 30 pokazów „Kamieni na szaniec”,
które obejrzało ok. 4 tys nauczycieli. Go-
towe zestawy, wydane przez „Nową Erę”
przydadzą się do dyskusji na lekcjach.
Zawierają m.in. wykład profesora Rafała
Habielskiego, dotyczący sytuacji Polski
w 1943 roku.

–– AAllee  nniiee  wwyypprroodduukkoowwaalliiśścciiee  ffiillmmuu  wwyy--
łłąącczznniiee  ddllaa  sszzkkóółł  ii ppeeddaaggooggóóww??  „„KKaammiieenniiee
nnaa sszzaanniieecc””  nnaaddaajjąą  ssiięę……  ddoo oogglląąddaanniiaa,,  aa nniiee
ttyyllkkoo  oommaawwiiaanniiaa  nnaa lleekkccjjaacchh??  

– Film adresowany jest do miłośników
historii, czy wszystkich widzów w jakimś
stopniu nią zainteresowanych. Z danych,
którymi dysponujemy wynika, że przekrój
widzów jest podobny jak przy innych fil-
mach. Oczywiście, że nie tylko uczniowie
„Kamienie na szaniec” oglądają. 

–– PPrrzzeedd ppoonnaadd  ppóółłwwiieecczzeemm  AAnnddrrzzeejj
WWaajjddaa,,  eekkrraanniizzuujjąącc  ppoowwiieeśśćć  JJeerrzzeeggoo  AAnn--
ddrrzzeejjeewwsskkiieeggoo  „„PPooppiióółł  ii ddiiaammeenntt””  oodd--
sszzeeddłł  oodd wwsskkaazzaańń  kkoossttiiuummoollooggóóww  ii kkoonn--
ssuullttaannttóóww  hhiissttoorryycczznnyycchh..  KKrreeoowwaannyy
pprrzzeezz  ZZbbiiggnniieewwaa  CCyybbuullsskkiieeggoo  MMaacciieekk
CChheełłmmiicckkii  nnoossiiłł  sskkóórrzzaannąą  kkuurrttkkęę  ii mmoodd--
nnee  ookkuullaarryy,,  nniiee  ttaakkiiee  jjaakk  aakkoowwccyy,,  ttyyllkkoo
jjaakk  mmłłooddzziieeżż  cczzaassóóww  PPoollsskkiieeggoo  PPaaźźddzziieerr--
nniikkaa..  DDzziiśś  jjeeddnnaakk  wwsszzyyssccyy  wwyyoobbrraażżaajjąą

ssoobbiiee  CChheełłmmiicckkiieeggoo  ttaakk,,  jjaakk  ggoo  CCyybbuullsskkii
uu WWaajjddyy  ooddttwwoorrzzyyłł..  CCzzyy  ppooddoobbnniiee  ppoo--
ssttąąppiiłł  RRoobbeerrtt  GGlliińńsskkii  zz bboohhaatteerraammii  „„KKaa--
mmiieennii  nnaa sszzaanniieecc””??  GGrraajjąąccyy  AAllkkaa,,  ZZoośśkkęę
ii RRuuddeeggoo  aakkttoorrzzyy  bbaarrddzzoo  wwssppóółłcczzeeśśnniiee
ssiięę  zzaacchhoowwuujjąą  ii wwyygglląąddaajjąą??

– Mogę tylko zgodzić się ze wskazaną
przez Pana analogią. Wydaje się natural-
ne, że pragnąc przemówić do współcze-
snej młodzieży, twórcy filmu nadali ak-
torom, odtwarzającym historycznych
bohaterów, wiele współczesnych cech.
Bohaterów grają przecież młodzi akto-
rzy, w wieku Rudego, Zośki, Alka. Mło-
dzież jest się w stanie utożsamić z tymi

bohaterami. Stają się punktem odniesie-
nia dla współczesnych dwudziestolat-
ków. Nie szkodzi to staranności, by za-
chować niezbędną dla wiarygodności
ekranizacji wierność książce. Książka nie
jest dokumentem, chociaż powstała
na podstawie pamiętników Zośki, który
zdążył je przekazać Aleksandrowi Ka-
mińskiemu. „Kamienie na szaniec” nie
są dokumentem, powstawały raczej „ku
pokrzepieniu serc”. Oczywiste, że pisząc
swoją opowieść Kamiński literacko prze-
twarzał pamiętnik Tadeusza Zawadzkie-
go „Zośki”, zaś z kolei reżyser Robert
Gliński budując adaptację jego opowie-
ści przetworzył ją na język filmu i odwo-
łał się do współczesności. 

–– CCzzyy  ddllaa  lluuddzzii  wwssppóółłttwwoorrzząąccyycchh  ffiillmm
bbyyłłaa  ttoo  pprraaccaa  jjaakk  kkaażżddaa  iinnnnaa  cczzyy  rraacczzeejj  rroo--
ddzzaajj  mmiissjjii??

– Wiele spraw związanych z tymi cza-
sami odbieram emocjonalnie, z powodu
wątku rodzinnego. Mój tata Zbigniew
Anusz urodził się w Warszawie. Złożył
przysięgę jako żołnierz Armii Krajowej.
Był w Kedywie, konspirował i walczył
pod pseudonimem „Topór”. Zaś mój wu-
jek Witold Winnicki „Pik” był kolegą
„Zośki”, działał w Szarych Szeregach,
walczył w Powstaniu Warszawskim
w szeregach „Batalionu Zośka”. Gdy
po wojnie zaczęły się represje, w wyniku
których w więzieniu zamordowany zo-
stał znany z „Kamieni na Szaniec” „Ano-
da” – wujek również był aresztowany
w tej samej sprawie. Spędził za kratami

wiele miesięcy. Znam tę historię z opo-
wieści rodzinnych. Jako chłopiec przysłu-
chiwałem się rozmowom ojca i wuja. Rze-
czywiście, z tych powodów w realizację
filmu „Kamienie na szaniec” zaangażo-
wałem się… również emocjonalnie.

–– CCzzyy  ssuukkcceess  „„KKaammiieennii  nnaa sszzaanniieecc””
oozznnaacczzaa  mmooddęę  nnaa ppeewwnneeggoo  ttyyppuu  ffiillmm  hhii--
ssttoorryycczznnyy,,  nniiee  mmaamm  oocczzyywwiiśścciiee  nnaa mmyyśśllii
ffiillmmoowwyycchh  ppeerryyppeettiiii  ppiieerrwwsszzyycchh  PPiiaa--
ssttóóww  ttyyllkkoo  oobbrraazzyy,,  sskkuuppiioonnee  nnaa ddyylleemmaa--
ttaacchh  oossttaattnniicchh  kkiillkkuuddzziieessiięęcciiuu  llaatt  ii pprree--
zzeennttuujjąąccee  jjee  –– jjaakk  „„KKaammiieenniiee  nnaa sszzaanniieecc””
GGlliińńsskkiieeggoo  –– zz ppaattrriioottyycczznneeggoo  ppuunnkkttuu
wwiiddzzeenniiaa??

– 800 tys widzów „Kamieni na szaniec”
w ciągu miesiąca i również spore zaintere-
sowanie filmem „Jack Strong” o Kukliń-
skim pokazują pewną stałą już tendencję,
w tym roku powstaną jeszcze kolejne fil-
my o Powstaniu Warszawskim Jana Ko-
masy. 

–– JJeeśśllii  jjeesstt  ttaakk  ddoobbrrzzee,,  ttoo  ooddwwrróóććmmyy  ppyy--
ttaanniiee..  JJaakkiiee  ffiillmmyy  oo hhiissttoorriiii  nnaajjnnoowwsszzeejj……
nniiee  ppoowwssttaałłyy,,  cchhoocciiaażż  ppoowwiinnnnyy..  JJaakk  ttoo  wwii--
ddzzii  ssooccjjoolloogg  ii aauuttoorr  wwiieelluu  kkssiiąążżeekk  hhiissttoo--
rryycczznnyycchh??

– Skoro nakręcono już filmy o zamor-
dowanym studencie z Krakowa Stanisła-
wie Pyjasie, to na pewno na filmową opo-
wieść zasługują losy Grzegorza Przemyka,
jego śmierć i historia warszawskiej mło-
dzieży z czasów stanu wojennego, jej ów-
czesna aktywność przeciw systemowi. Dla
współczesnej młodzieży byłoby to niewąt-
pliwie ciekawe. 

Wielkie miasto widzów 
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