
Czy trzeba odpolitycznić
samorządy?

Szko dli we upo li tycz nie nie sa mo rzą du
po le ga na tym, iż ugru po wa nia po li -
tycz ne trak tu ją go ja ko swo isty łup, któ -
ry na le ży za własz czyć dla sie bie.

Cz y  ta j na str. 3

tunel w rembertowie to
sprawa teraz najważniejsza 

Roz mo wa z li de rem Sto wa rzy sze nia
Rem ber tów Bez po śred nio Alek san -
drem Le siń skim

Cz y  ta j na str. 4

ra tuj my wspól nie „skrę”! 
Roz mo wa z pre ze sem klu bu Skra War -
sza wa, Pa nem Krzysz to fem Ka li szew -
skim.

Cz y  ta j na str. 5
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Ten nie chlub ny „do ro bek” Han ny
Gron kie wicz -Waltz to z jed nej stro ny,
prze jaw jej in dy wi du al ne go po dej ścia
do spo so bu pro wa dze nia dzia łal no ści
pu blicz nej, z dru giej, ogól nie pa nu ją -
ce go kli ma tu spo łecz ne go i po li tycz -
ne go, któ ry stwa rzał (mam na dzie ję że
stwa rzał, a nie stwa rza) przy zwo le nie
na by le ja kie za cho wa nia osób zaj mu -
ją cych naj waż niej sze sta no wi ska

w pań stwie. Trzy la ta te mu, kie dy
przy wal nym za an ga żo wa niu War szaw -
skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej, od by -
wa ło się pierw sze re fe ren dum w spra -
wie od wo ła nia Gron kie wicz -Waltz ze
sta no wi ska Pre zy den ta Mia sta ist nia ły
wszel kie me ry to rycz ne prze słan ki
do de fi ni tyw ne go za ła twie nia tej spra -
wy. Za bra kło spo łecz nej mo bi li za cji,
bo me dia pod da ne pre sji po li tycz nej
(par tyj nej) za miast trosz czyć się o do -
bro wspól ne, ja kim jest sto li ca, trosz -
czy ły się o to, by pre zy dent mo gła so -

bie jesz cze tro chę po rzą dzić. Za bra kło
pa ru pro cent fre kwen cji, by wy nik re -
fe ren dum był waż ny. Ak tu al ne wy da -
rze nia uwy dat nia ją słusz ność ak cji re -
fe ren dal nej sprzed trzech lat, ak cji,
w któ rej Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa -
mo rzą do wa mia ła swój wkład.

Po wo dów do od wo ła nia Han ny
Gron kie wicz -Waltz jest tak du żo, że
nie spo sób, by je spi sać w ra mach jed -
ne go tek stu. Sam kie dyś pi sa łem
(patrz: www.mws.org.pl), że za sa mo

przy zwo le nie na ta ki skan dal, że je den
z naj waż niej szych sym bo li War sza wy
– po mnik Ste fa na Sta rzyń skie go, stoi
w cen trum mia sta ob fi cie ob sra ny
przez pta ki, od wo łał bym pre zy dent ze
sta no wi ska. Te raz głów nym po wo dem
od wo ła nia są oko licz no ści afe ry re pry -
wa ty za cyj nej w War sza wie. Te mat ten
ma wie lu swo ich pro mo to rów i ko -
men ta to rów, więc uwa żam, że mo gę
od stą pić od do da wa nia w tej kwe stii

Dokończenie na ááá STR. 2

Od�wo�łać!!!�Na�tych�miast!!!
Hanna Gronkiewicz Waltz pozostanie w pamięci mieszkańców
Warszawy jako jedyny po 1990r. Prezydent Miasta, którego
działalność zmuszała do sięgnięcia nie raz (bo co najmniej dwa razy)
po nadzwyczajną instytucję referendum w sprawie odwołania
Prezydenta z zajmowanego urzędu. 
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sa mo rząd ność Ga ze ta Ma zo wiec kiej 
Wspól no ty sa mo rzą do wej

re dak tor na czel ny Pa weł Dą brow ski
p.da brow ski@mpg me dia.pl

Wy daw ca: MPG Me dia
Ul.Cy pryj ska 2G, 02-761 War sza wa

tel:221191569

biu ro MWs
ul. Ko szy ko wa 24 lok 12

00-553 War sza wa
biu ro@mws.org.pl
www.mws.org.pl

Re�dak�cja�nie�zwra�ca�tek�stów�nie�za�mó�wio�nych�
i�nie�gwa�ran�tu�je�ich�pu�bli�ka�cji.

Za�strze�ga�my�so�bie�pra�wodo�ko�ny�wa�nia�skró�tów�
i�ko�rek�ty�ję�zy�ko�wej.�

Za�in�for�ma�cje�za�war�te�w�re�kla�mach
re�dak�cja�nie�od�po�wia�da.
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Od�wo�łać!!!�Na�tych�miast!!!
swo je go zda nia. Chciał bym zwró cić
uwa gę na po wo dy od wo ła nia Gron kie -
wicz -Waltz, któ re w mniej szym stop -
niu kon cen tru ją pu blicz ną uwa gę, a są
waż kie, ja ko na ucz ka z okre su pre zy -
den tu ry, ale też na przy szłość.

Cho dzi tu o ar gu men ty, ja kie wy ta -
cza Han na Gron kie wicz -Waltz w pu -
blicz nej de ba cie, w ce lu dal sze go kon ty -
nu owa nia swo je go za sia da nia na fo te lu
Pre zy den ta Mia sta. Pierw szy ar gu ment,
ja ki sły sza łem z ust pre zy dent mia sta to
ar gu ment: „… ale ja nic nie wie dzia łam”.
Ten ar gu ment nie wie dzy, w ustach
urzęd ni ka pu blicz ne go, ale i pro fe so ra
pra wa za ra zem, brzmi… roz bra ja ją co na -
iw nie. Jest pró bą za kwe stio no wa nia za -
sa dy, że są spra wy, sy tu acje, oso by któ re
„nie zna jo mo ścią rze czy nie mo gą się
tłu ma czyć”. Szu ka jąc szyb ko oso bi stych
uspra wie dli wień, pre zy dent wpro wa dza
do de ba ty pu blicz nej wą tek nie wąt pli -
wie de mo ra li zu ją cy i in te lek tu al nie upo -
śle dzo ny. Na jej miej scu oba wiał bym
się, czy jej ro dzi my Wy dział Pra wa i Ad -

mi ni stra cji Uni wer sy te tu War szaw skie go
nie wy stą pi ze sta no wi skiem (bo po ka -
zał już ta kie pre dys po zy cje), że za sa da
„nie zna jo mo ścią rze czy nie wol no się
tłu ma czyć”, „nie zna jo mość rze czy szko -
dzi” – obo wią zu je Gron kie wicz -Waltz ja -
ko Pre zy den ta Mia sta. Każ dy miesz ka -
niec War sza wy słu cha ją ta kie go ar gu -
men tu mo że i ma pra wo za py tać sam
sie bie: „a po co mi Pre zy dent Mia sta,
któ ry nie wie co się dzie je w je go urzę -
dzie”, „ po co mi ta ki Pre zy dent Mia sta
któ ry przy oce nie swo jej dzia łal no ści bę -
dzie się za sła niał swo ją nie wie dzą”.
Pierw sza lo gicz na od po wiedź ja ka się
na su wa to ta, że ta ki wła śnie Pre zy dent
po nic i po trzeb ny jest in ny. I nie ma co
z tym cze kać.

Dru gi ar gu ment, ja ki sły sza łem z
ust pre zy dent War sza wy ja ko ri po stę
na za rzu ty o jej od po wie dzial ność za
afe rę re pry wa ty za cyj ną to ten, że „
…oso bi ście nie od po wia dam za dzia -
ła nia in nych urzęd ni ków miej skich”.
Ar gu ment nie od po wie dzial no ści jest
ba ła mut ny, bo w nie do po wie dze -
niach gu bi róż ni cę róż nych ro dza jów

od po wie dzial no ści. Co naj waż niej sze,
kre śli wi ze ru nek Pre zy den ta Mia sta,
co do któ re go po ja wia się zno wu wąt -
pli wość: po co mi (nam) Pre zy dent
Mia sta, któ ry nie od po wia da za to co
się dzie je w urzę dzie, któ rym kie ru je?
Lep szy był by ta ki co po wie: po no szę
od po wie dzial ność za dzia ła nia urzę -
du, któ rym kie ru ję i od po wie dzial no -
ści tej nie zrzek nę się i nie bę dę się
jej wy pie rał.

Trze ci ar gu ment, ja ki  po da je
Gron kie wicz -Waltz to ten, że czu je
po trze bę dal sze go spra wo wa nia urzę -
du, bo „ to ona sa ma wła śnie naj le piej
wy ja śni afe rę, ja ka mia ła miej sce w jej
urzę dzie”. Na zwę ten ar gu ment, ar gu -
men tem sa mo wo li, bo jak kol wiek ro -
zu miem, dla cze go pre zy dent chcia ła -
by kie ro wać pro ce sem wy ja śnia nia
afe ry re pry wa ty za cyj nej, to nie ro zu -
miem dla cze go nie przy szło jej na
myśl, że wła śnie jej to nie ucho dzi. Je -
śli nie przy szło to zna czy, że ra czej
go to wa jest pil no wać swo ich ra cji i in -
te re sów wbrew za sa dom, z za sa dą bez -
stron no ści na cze le.

Coś nie do bre go sta ło się z Urzę -
dem m.st.War sza wy, je że li kie ru ją ce
nim oso by ko rzy stać chcą z luk su su nie -
wie dzy, nie od po wie dzial no ści, sa mo wo -
li.  I nie zna czy, że Gron kie wicz -Waltz
jest tu je dy ną te go ro dza ju oso bą. Zna -
ny mi jest  przy pa dek, oso by kie ru ją cej
in sty tu cją kul tu ry pod le głą Urzę do wi
m.st.War sza wy, któ ra  - za zgo dą Pre zy -
den ta Mia sta - na wpi sa ne w swo im re -
gu la mi nie or ga ni za cyj nym, że: „Za rzą -
dza nie od by wa się na za sa dzie de le go wa -
nia upraw nień fi nan so wych, de cy zyj -
nych, nad zor czych i kon tro l nych”.  Za -
pi su te go, mi mo za strze żeń opi niu ją -
cych pro jekt re gu la mi nu or ga ni za cyj ne -
go, nie da ło się zmie nić, bro ni ła go Pa -
ni Dy rek tor (bli ska zna jo ma pre zy dent
War sza wy i oso ba wy mie nia na w kon -
tek ście afe ry re pry wa ty za cyj nej) i bro nił
Urząd Mia sta. W efek cie po wstał akt
we wnątrz or ga ni za cyj ny po waż nej in sty -
tu cji, któ ry da je wszem i wo bec do zro -
zu mie nia, że jak za rzą dza ją cy de le gu je
swo je upraw nie nia to tu, to tam, to zro -
bił swo je. Za de kre to wa ny zo stał luk sus
za rzą dza nia przy któ rym nie wie le trze ba
ro bić i za nic się nie  od po wia da.

Re fe ren dum w spra wie od wo ła -
nia Pre zy den ta m.st. War sza wy po -
strze gam ja ko waż ne dzia ła nie spo -
łecz ne w imię na pra wy  urzę du.
Urząd m.st. War sza wy to in sty tu cja
sa mo rzą do wa więc naj waż niej szą jest
kon tro la spo łecz na, naj waż niej szą
in stan cją kon tro li są miesz kań cy
War sza wy. Trze ba że by urzęd ni cy sa -
mo rzą do wi wie dzie li, że kon tro la
spo łecz na nie jest mar twym za pi sem
usta wo wym i teo re tycz ną mrzon ką.
Miesz kań cy War sza wy za po śred nic -
twem swych or ga ni za cji spo łecz nych
ja sno  wy ra zi li swo ją wo lę od wo ła -
nia. Trze ba te raz wo li sa mych miesz -
kań ców War sza wy po twier dza ją cej to
sta no wi sko w re fe ren dum. Trze ba tej
wo li dla na pra wy urzę du, bo nie
cho dzi tu tyl ko o jed ną oso bę ak tu -
al nie spra wu ją cą urząd i sank cję wo -
bec niej.  Cho dzi o za sa dy, o po słu -
szeń stwo wo bec za sad. O ja sne wska -
za nie obo wiąz ku po słu szeń stwa za -
sa dom na stęp com Han ny Gron kie -
wicz -Waltz.

zbi GnieW jaC Kie WiCz

nowy rzecznik
Prasowy MWs
Wi tam ser decz nie!

Na zy wam się Je rzy Woź niak. Od lat
współ pra cu ję z Ma zo wiec ką Wspól no tą
Sa mo rzą do wą. Uczest ni czy łem dwu -
krot nie w wy bo rach do Sej mi ku Wo je -
wódz twa ja ko kan dy dat na szej or ga ni za -
cji. De cy zją Za rzą du MWS, zo sta łem
po wo ła ny na sta no wi sko Rzecz ni ka Pra -
so we go Uwa żam to za wy róż nie nie
a jed no cze śnie wy zwa nie. Z wy kształ ce -
nia je stem pe da go giem i hi sto ry kiem.
W la tach 1986-1989 dzia ła łem w opo zy -
cji (KPN) a na stęp nie bra łem udział
w pra cach Sek cji Mło dych przy NSZZ
„So li dar ność” Re gion Ma zow sze. Peł ni -
łem rów nież funk cję prze wod ni czą ce go
KZ NSZZ „S” w Fun da cji „Pol sko -Nie -
miec kie Po jed na nie”. W związ ku ze zbli -
ża ją cym się zjaz dem MWS, za pra szam
wszyst kich dzia ła czy i sym pa ty ków
Wspól no ty do dys ku sji.

Od kil ku na stu lat Ma zo wiec ka
Wspól no ta Sa mo rzą do wa z po wo dze -
niem two rzy „po most” zbli ża ją cy lu dzi
o róż nych po glą dach. Two rzy my kli mat
part ner stwa, wza jem ne go zro zu mie nia.
Ak ty wi zu je my lu dzi, któ rzy chcą zmie -
niać na lep sze „ma łe” oj czy zny. O czym
za po mnie li śmy? A mo że co zo sta ło
prze oczo ne lub za po mnia ne w cią gu
ostat nich lat? 

Kon takt:
ema il: je rzy wo znia k1969@gma il.com
tel: 501-613-299

Dokończenie ze ááá STR. 1

Czas pod su mo wań i zmian w MWs!
1 października 2016r. odbędzie się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Mazowieckiej Wspólnoty
samorządowej, podczas którego zostanie podsumowana działalność stowarzyszenia w latach 2012
– 2016. na zjeździe wyznaczone zostaną również nowe cele i działania na kolejne lata. 

MWs wybierze też nowy zarząd. składu zarządu, który pokieruje przez najbliższe kilka lat organizacją,
przed wydaniem gazety jeszcze nie znamy, ale nowemu zarządowi życzymy samych sukcesów
w działalności na rzecz stowarzyszenia i mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

zapraszamy również wszystkich mieszkańców mazowsza do wspólnego działania. jesteśmy środowiskiem
otwartym i chętnym do współpracy na rzecz naszych „małych ojczyzn”. Kontakty do naszych
przedstawicieli w poszczególnych powiatach znajdują się na stronie www.mws.org.pl. 
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Wte dy też od ro dził się no wy trój sz -
cze blo wy sa mo rząd te ry to rial ny, skła da -
ją cy się z gmin, po wia tów i wo je wództw.
Więk szo ści wy da wa ło się, że wy star czy
za de kre to wać i ogło sić zmia ny w po sta -
ci no wej Kon sty tu cji RP, a wszyst ko już
da lej to czyć się bę dzie gład ko i bez za -
cięć. Tym cza sem ży cie po ka za ło, że ad -
mi ni stro wa nie pań stwem na dal nie jest
wol ne od błę dów i wy pa czeń. Co oka -
zu je się być naj więk szą bo lącz ką sa mo -
rzą du. Są ni mi je go nad mier ne upo li -
tycz nie nie /upar tyj nie nie/ oraz uza wo -
do wie nie. Oba te pro ce sy do pro wa dzi ły
do te go, że w cią gu kil ku na stu lat sa mo -
rząd ewo lu ował od two ru, któ ry okre śla -
li śmy mia nem „oby wa tel ski”, do two ru,
dla któ re go naj traf niej szym przy miot ni -
kiem jest „po li tycz ny”. Kon se kwen cją
tej ewo lu cji jest po wszech na zmia -
na spo łecz nej oce ny sa mo rzą dow ców,
spro wa dza ją ca się do utra ty za ufa nia
do wła dzy lo kal nej, po ja wi ła się wy raź -
nie od czu wal na dez apro ba ta i nie chęć
wśród oby wa te li.

Szko dli we upo li tycz nie nie sa mo rzą -
du po le ga na tym, iż ugru po wa nia po li -
tycz ne trak tu ją go ja ko swo isty łup, któ -
ry na le ży za własz czyć dla sie bie. A re ali -
zu je się ten cel w ten choć by spo sób, że
na naja trak cyj niej szych, pierw szych
miej scach na li stach wy bor czych nie -
zwy kle czę sto umiesz cza się oso by nie
ty le przy dat ne spo łecz no ści lo kal nej, ile
z ja kie goś po wo du waż ne dla da nej par -
tii. Bar dzo czę sto są to oso by /dzia ła cze
par tyj ni/ nie po cho dzą ce z da ne go te re -
nu i w ża den spo sób z nim nie zwią za ne,
lecz przy sy ła ne z cen tra li par tii na za sa -
dzie „skocz ka” lub „spa do chro nia rza”.
Po wy gra nych wy bo rach wy so ki dzia -
łacz np. z War sza wy sta je na cze le struk -
tur par tyj nych np. w Zie lo nej Gó rze.
Nie jest to mi le wi dzia ne w te re nie, lecz
miej sco wi dzia ła cze nic nie mo gą na to
po ra dzić – mu szą ta ki stan ak cep to wać,

al bo odejść z par tii. W ten spo sób gu bi -
my gdzieś do bro wspól ne, li czy się bar -
dziej do bro tych wy so ko umiesz czo -
nych w hie rar chii dzia ła czy par tyj nych.
Ugru po wa nia par tyj ne czę sto trak tu ją
ra dy gmin i po wia tów wy łącz nie ja ko
po li gon do świad czal ny dla przy szłych
po li ty ków sej mo wych lub ja ko sy ne ku rę
dla swych wier nych, lecz mier nych po li -
ty ków dru giej ka te go rii. Trud no do -
strzec by par tie pra co wa ły nad wy kształ -
ce niem i for mo wa niem doj rza łych, do -
świad czo nych sa mo rzą dow ców. Wy da je
się, że wsku tek tak wła śnie uło żo nych
list wy bor czych, do sa mo rzą du tra fia ją
lu dzie al bo tyl ko po to, by na brać ogła -
dy przed pla no wa ny mi dal szy mi awan -
sa mi np. do par la men tu, al bo na tzw.
prze cze ka nie (gdy par tia tra ci po par cie

i nie jest w sta nie wszyst kich do tych cza -
so wych dzia ła czy umie ścić w par la men -
cie), względ nie – przed odej ściem na za -
słu żo ną par tyj ną eme ry tu rę.

Rów nież co dzien na pra ca rad gmin
i po wia tów bu dzi wie le za strze żeń. Czę -
sto spro wa dza się i sku pia na grach klu -
bów po li tycz nych, przy po mi na ją cych
ra czej sta dio no we lub jesz cze le piej rin -
go we wal ki zwo len ni ków na szej dru ży ny
z dru ży ną prze ciw ni ka, za miast
na wspól nym po szu ki wa niu naj lep szych
roz wią zań dla mia sta, gmi ny czy po wia -
tu. Rad nych ce chu je czę sto par tyj na,
ple mien na lo jal ność, co skut ku je tym,
że na przy kład rzu ca się kło dy pod no -
gi bur mi strzo wi /wój to wi/tyl ko dla te go,
że ma in ne bar wy klu bo we, nie dba jąc

o to, czy ta kie dzia ła nie nie za szko dzi
roz wo jo wi gmi ny /po wia tu/ i ży ciu jej
miesz kań ców.

Wspo mnia ne zaś wcze śniej uza -
wo do wie nie sa mo rzą du ma nie wie le
wspól ne go z po żą da ną je go więk szą
pro fe sjo na li za cją i spraw no ścią w za -
kre sie wy ko ny wa nia kom pe ten cji rad -
ne go, wię cej na to miast z tym, iż fo tel
rad ne go by wa je dy nym płat nym za ję -
ciem zaj mu ją cej go oso by. Spra wo wa -
nie man da tu sta je się nie ste ty nie tak
wca le rzad ko spo so bem na ży cie i czę -
sto je dy nym źró dłem utrzy ma nia, ta -
kim „ni by -za wo dem”. Moż na spo tkać
wie lu rad nych, któ rzy z ra cji bra ku
pra cy i do cho dów wła snych nie mie li
ni gdy oka zji, za rzą dzać do mo wym bu -

dże tem, lecz po czu li się go to wi do de -
cy do wa nia o wie lo mi lio no wym bu dże -
cie swo jej gmi ny.

Do ukształ to wa nia się tych złych
prak tyk: upo li tycz nie nia i uza wo do wie -
nia naj bar dziej przy czy ni ły się we -
wnętrz nie sła be i nie doj rza łe pol skie
par tie po li tycz ne. Spo ra część wi ny le ży
tak że po stro nie wy bor ców, któ rzy
w du żym pro cen cie nie bio rą udzia łu
w wy bo rach (fre kwen cja w wy bo rach sa -
mo rzą do wych na le ży do naj niż szych) al -
bo od da ją gło sy, kie ru jąc się bar dziej
son da ża mi i słup ka mi po par cia dla po -
szcze gól nych ugru po wań, mniej zaś wła -
snym ro zu mem i wy bo rem osób wy róż -
nia ją cych się po nad prze cięt ną wie dzą
i za an ga żo wa niem w dzia łal ność
na rzecz wła sne go osie dla czy dziel ni cy.
Każ da wła dza, rów nież ta sa mo rzą do wa
na wet de mo kra tycz nie wy bra na szyb ko
ule ga ero zji i de ge ne ra cji. Mu si my
o tym za wsze i wszę dzie ja ko oby wa te le
pa mię tać, a zmie nić to sku tecz nie mo -
że my nie tyl ko dro gą zmian praw nych.
Przede wszyst kim mu si my za cząć
od sie bie, naj waż niej sza i ko niecz na jest
zmia na po staw spo łecz nych, więk sze za -
an ga żo wa nie w spra wy na sze go oto cze -
nia, naj szyb ciej osią ga ne dro gą edu ka cji
oby wa tel skiej.

A więc edu ka cję oby wa tel ską czas
za cząć jak Pol ska dłu ga i sze ro ka, i to
na se rio. Bo ina czej nie ocze kuj my
na świe tla ną przy szłość dla kra ju i nas
sa mych. Ra czej de ge ne ra cja bę dzie po -
stę po wać, aż do upad ku – cze go nie
moż na wy klu czyć. Ta kie przy pad ki zna -
my i pa mię ta my z hi sto rii Rzecz po spo -
li tych. Tak więc na ty tu ło we py ta nie
o od po li tycz nie nie sa mo rzą du na le ży -
z ca ła pew no ścią – od po wie dzieć twier -
dzą co.

jó zef Me LaK

Czy�trze�ba�od�po�li�tycz�nić�sa�mo�rzą�dy?
Mija 26 lat od czasu wprowadzenia w Polsce zasadniczych zmian ustrojowych, rozstaliśmy się w burzliwy sposób z socjalizmem i PrL, a w jego miejsce stworzyliśmy
demokratyczną rzeczpospolitą Polską, nawiązującą strukturą i zasadami władzy do Polski przedwojennej z okresu dwudziestolecia 1918-1939. 
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Jw: Ja ko sto wa rzy sze nie je -
ste ście nie zwy kle ak tyw ni,
wa sze dzia ła nie wy da ją się
być sze ro ko ak cep to wa ne
przez miesz kań ców, jak po -
cią gnąć za so bą lu dzi?

AL: Prze pis jest pro sty, to
co się ro bi trze ba ro bić z pa sją,
nie kal ku lo wać czy się uda czy
się nie uda, nie bać się po raż ki,
no i nie mieć nic za usza mi,
żad nych ukry tych ce lów. Czy li
po pro stu być uczci wym wo -
bec miesz kań ców. Tak dla przy -
kła du, pierw szą ak tyw no ścią
by ło zor ga ni zo wa nie bie gu
w Rem ber to wie, przy szło mo -
że 50 osób, by łem nie co roz -
cza ro wa ny, a po tem oka za ło
się, że do tej po ry w dziel ni cy
ni ko mu nie uda ło się zmo bi li -
zo wać do dzia ła nia ta kiej ilo ści
lu dzi. Bieg prze kształ cił się
w ofi cjal ny bieg dziel ni cy
– Run ber tów.

Jw: są dzi łem, że głów nie zaj -
mu je cie się ak tyw no ścią
zwią za ną z sa mo rzą dem?

AL: Wręcz prze ciw nie,
spek trum dzia łań jest bar dzo
sze ro kie, każ dy chęt ny do dzia -
ła nia czło nek sto wa rzy sze nia,
je że li za ra zi swo im po my słem
po zo sta łych mo że  go zre ali zo -
wać. Or ga ni zu je my im pre zy
cha ry ta tyw ne, spor to we i ple ne ro we
m.in. jar mar ki, są siedz kie tur nie je gier,
zbiór ki dla Do mu Sa mot nej Mat -
ki,  wspie ra my twór czych są sia dów,  wy -
da je my wła sną ga ze tę, po ma ga my od -
szu ki wać za gu bio ne zwie rza ki. Or ga ni -
zu je my pro te sty i lob bing w spra wach
dla miesz kań ców klu czo wych, głów nie
cho dzi o ścież ki ro we ro we i o tu nel
pod to ra mi. W spra wie bu do wy tu ne lu
ze bra li śmy w cią gu go dzi ny 500 pod pi -
sów miesz kań ców, na or ga ni zo wa ne
przez nas im pre zy ro we ro wy przy cho dzi
po nad 200 osób, w in ter ne cie na sze
stro ny in for ma cyj ne ma ją pra wie 7 tys
ob ser wa to rów, w ska li na szej dziel ni cy
to du żo. 

Jw: wy da je mi się, że z ory gi nal nych
pro te stów je ste ście naj bar dziej zna -
ni. wiem, że ścież ka jest wy wal czo na,
po wsta nie w przy szłym ro ku, ale co
z tu ne lem czy to nie za du ża spra wa
dla ma łe go sto wa rzy sze nia?

AL: Nie kal ku lo wa li śmy szans po -
wo dze nia. Pro test wy ni kał z obu rze nia.
Spra wa bu do wy bez ko li zyj nej prze pra -
wy przez to ry w Rem ber to wie cią gnie
się, od cza sów przed wo jen nych. W cza -
sach nam współ cze snych słu ży głów nie
ja ko wy bor cza mar chew ka. Ha sła ty pu
„Wia dukt z dla od po li ty ki” po ja wia ją
się cy klicz nie, ale po zo sta ją pu stym slo -

ga nem na ulot kach. Po wy bo rach
miesz kań cy upo mi na jąc się o tu nel sły -
sze li „To nie jest spra wa dziel ni cy, in we -
sty cja wy kra cza po za na sze moż li wo ści,
trze ba roz ma wiać z ko le ją lub z mia -
stem, a to wy kra cza po za kom pe ten cje
rad nych.  Po wie dzie li śmy dość! Wy ko -
pie my ten tu nel sa mi! Stąd wziął się po -
mysł na hap pe ning, na zbiór kę pod pi -
sów przez miesz kań ców, na wy stą pie nia
na Ra dzie Mia sta, bar dzo po mo gły
spra wie tak że war szaw skie me dia, któ re
za in te re so wa ły się pro ble ma mi dziel ni -
cy. Mie li śmy szczę ście, oka za ło się, że
pod ję li śmy te mat w ostat niej chwi li.
Pol skie Li nie Ko le jo we ja ko pierw sze
wy stą pi ły z de kla ra cją, że są za in te re so -
wa ne bu do wą tu ne lu w Rem ber to wie,
do tych de kla ra cji do łą czy ło Mia sto.
Oka za ło się, że in we sty cja mo że być
zre ali zo wa na, pod jed nym wa run kiem
– po wsta nie szyb ko! We dług de kla ra cji
do 2018 ro ku. Co wię cej ma ją po wstać
trzy prze pra wy wia dukt na Chełm żyń -
skiej i tu ne le w Rem ber to wie i w We so -
łej. Z pro te stem #chce my tu ne lu tra fi li -
śmy w punkt

Jw: po roz ma wiaj my bar dziej ogól nie,
jak oce niasz kon dy cję sa mo rzą dów
w pol sce?

AL: Je stem zbyt ma ło do świad czo -
ny by ana li zo wać sy tu ację w ska li kra ju,

chy ba, że uzna my, że w ma łych spo łecz -
no ściach jak w so czew ce sku pia ją się
pro ble my ogól ne?

Jw: spró buj my, mam na dzie ją że nie
bę dzie to zbyt czar na wi zja. 

AL: Uwa żam, że naj więk szą przy -
wa rą jest upar tyj nie nie sa mo rzą dów, lo -
kal ni dzia ła cze par tyj ni są za wsze wier -
ni swo jej mat ce. I ich ce lem jest dba nie
na po zio mie dziel ni co wym o do bre
imię par tii, o wy nik wy bor czy. Dzia ła -
cze par tyj ni szczy cą się, że są świet ni
w roz bi ja niu „lo kal sów”. To po sta wy
an ty -oby wa tel skie. Do cho dzi do pa to -
lo gii. Okrę gi wy bor cze są zmie nia ne
pod spo dzie wa ny wy nik. W Rem ber to -
wie osią gnę ły tak ab sur dal ne kształ ty,
że za prze cza ją idei sa mo rząd no ści.
Osie dla bę dą ce w jed nym okrę gu nie
ma ją ze so bą nic wspól ne go, rad ni wy -
bra ni w ten spo sób roz cza ro wu ją wy -
bor ców, bo nie są w sta nie re pre zen to -
wać ich in te re sów. Pra wo na ka zu je by
kan dy da ta mi na dziel ni co wych rad nych
by ły oso by za mel do wa ne w dziel ni cy.
Par tie wy pa cza ją tą ideę. Wy sta wia ją
w wy bo rach kan dy da tów któ rzy speł -
nia ją wy móg for mal ny – są tu wy łącz nie
za mel do wa ni, ale nie są miesz kań ca mi,
nie zna ją co dzien nych pro ble mów
miesz kań ców Rem ber to wa, ta ki smut ny
trik wy bor czy. Da lej, my śle nie w ka te -

go riach do bra par tii wy pa cza sens po -
dej mo wa nych de cy zji. Wszyst ko sta je
się po li ty ką, wszyst ko jest prze li cza ne
na utrzy ma nie lub zdo by cie wła dzy.
„Pia skow ni ce” bu du je się tu gdzie da
się in we sty cję prze li czyć na gło sy, nie tu
gdzie jest naj bar dziej po trzeb na. Gorz -
kie sło wa nie daw no od wo ła ne go pre zy -
den ta Woj cie cho wi cza, od kry wa ją sche -
mat sa mo rzą do wej wła dzy, je steś
na stoł ku, a jak nie, w na gro dę do sta -
niesz in trat ne sta no wi sko. Par tyj ny ne -
po tyzm to no wo twór. Nie ste ty to czy
par tie od stóp. No wo wstę pu ją cy
do par tii od ra zu ma ją po czuć się „rów -
niej si”. Po ka zu je się przed smak oso bi -
stych ko rzy ści. Na star cie są to dro bia -
zgi. Ta ki przy kład; są sie dzi skła da ją się
na wspól ne roz gryw ki w ho ke ja, ale
„skarb nik” od swo ich par tyj nych to wa -
rzy szy bie rze „pre fe ren cyj ną” staw kę,
kosz tem in nych. Tak bu do wa ne struk -
tu ry, nie two rzą gru py wspól nych ide -
ałów lecz gru pę wspól nych in te re sów.

Jw: Le kar stwem są „lo kal si”? Lo kal ni
dzia ła cze i sto wa rzy sze nia?

AL: Nie ste ty nie ma sche ma tu.
Na przy kła dzie War sza wy, dziel ni ce ma -
ją ogra ni czo ne środ ki wła sne, więc du że
in we sty cje wy ma ga ją de cy zji po ziom
wy żej, w za rzą dzie mia sta War sza wy.
Bur mistrz dziel ni cy, któ ry nie wy wo dzi

się rzą dzą cej mia stem par tii nie wie le
zdzia ła. Ta ki mie li śmy przy kład Rem ber -
to wie w po przed niej ka den cji. Bur -
mistrz po pie ra na przez lo kal ną spo łecz -
ność nie by ła w sta nie ścią gnąć miej -
skich in we sty cji. Po jej od su nię ciu, gdy
no wą ko ali cję zmon to wa ło PO już ze
swo im bur mi strzem, pierw sze, więk sze
pie nią dze z mia sta. Po trze by dziel ni cy
się nie zmie ni ły, ale po ja wił się par tyj ny
klucz. Pa trząc sze rzej, w ma łych za sie -
dzia łych spo łecz no ściach do cho dzi pro -
blem ka den cyj no ści. Na sta no wi skach
bur mi strzów czy wój tów la ta mi utrzy -
mu ją się te sa me oso by, bo wy star czy, że
w wy bo rach za gło su je na nich roz le gła

ro dzi na, wg za sa dy bliż sza cia łu
ko szu la. To ro dzi nie bez pie czeń -
stwo dal szych wy pa czeń.
Wdzięcz ność. Two rze nie się klien -
te li, jak na daw nych dwo rach ma -
gnac kich. 

Le kar stwem jest oby wa tel skie
spo łe czeń stwo, za an ga żo wa ne
w lo kal ne spra wy, w do bro pu -
blicz ne. Na sta no wi skach urzę do -
wych – pań stwow cy, lo kal ni pa -
trio ci. To za da nie na la ta, ale za -
cząć trze ba już. 

Jw: zga du ję, że sto sun ki z rem -
ber tow skim ra tu szem nie ukła -
da ją wam się do brze?

AL: Z urzęd ni ka mi za zwy czaj
do brze, z sa mo rzą dow ca mi za -
zwy czaj źle. Mo men tem prze ło -
mo wym by ła de cy zja o star cie sto -
wa rzy sze nia w wy bo rach. Z no wa -
lij ki, któ rą moż na za go spo da ro -
wać na wła sne po trze by, sta li śmy
się kon ku ren cją. Część osób
w sto wa rzy sze niu uwa ża, że start
w wy bo rach był błę dem, że na ro -
bi li śmy so bie wro gów Nie po dzie -
lam te go zda nia, w ma łych spo -
łecz no ściach jak na sza, ak tyw ne
spo łecz nie oso by i tak są odła wia -
ne przez ko mi te ty wy bor cze, bo
ta ki oso ba to rzad ki ptak. A start
w wy bo rach to nie wstyd lecz zo -
bo wią za nie. 

Jw: Jak byś pod su mo wał te kil ka lat
dzia łal no ści. suk ces i po raż ka?

Za cznij my od łyż ki dzieg ciu. Nie
umie my sko rzy stać z do fia nan so wań
dla NGO, bra ku je nam cza su na for -
mal no ści, po cie sza my się, że ko rzy sta -
nie je dy nie ze skła dek to gwa ran cja nie -
za leż no ści. Do po ra żek za li czam też
pierw szą pró bę wpro wa dze nia przed sta -
wi cie la do sa mo rzą du. Przez pa rę mie -
się cy mie li śmy jed ne go rad ne go, ale nie
stał się na szą wi zy tów ką. Wto pił się
w tło, a na ci ska ny wy stą pił ze sto wa rzy -
sze nia. Jak po cie sza ją nas sym pa ty cy
„Pierw sze śliw ki ro ba czyw ki” (śmiech)

Suk ce sem jest fakt, że Rem ber tów,
naj mniej sza i do tąd nie zau wa ża -
na w ska li War sza wy dziel ni ca, sta ła się
dziel ni cą lu dzi ak tyw nych spo łecz nie,
po tra fią cych wal czą cych o swo je i chęt -
nie spę dza ją cych ra zem czas. Po wsta ją
no we sto wa rzy sze nia. No we są siedz kie
ini cja ty wy. Pro ble my Rem ber to wa, do -
cie ra ją do uszu de cy den tów, trud niej
nas zba ga te li zo wać. Rem ber to wia cy sta -
ją się  miesz kań ca mi świa do my mi swo -
ich po trzeb i moż li wo ści.

I bę dzie my mie li tu nel!

rOz Ma Wiał: je rz y WOź niaK

aLeK san Der Le siń sKi
sto�wa�rzy�sze�nie�Rem�ber�tów�Bez�po�śred�nio

Tu�nel�w Rem�ber�to�wie�to�spra�wa�te�raz

naj�waż�niej�sza�
roz mo wa z li de rem sto wa rzy sze nia rem ber tów bez po śred nio aLeK san DreM Le siń sKiM
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banałem powtarzanym przez
ostatnie lata jest stwierdzenie,
że trzeba wesprzeć skrę.
zachodzi pytanie, kto i jak może
pomóc klubowi, który na złość
wszystkim żyje i odniósł w tym
roku sukces bez precedensu. są
trzy elementy niezmiernie
istotne, które mogą wszystkich
doprowadzić do szczęśliwego
finału tej sprawy

PO PierW sze 
– dzier ża wa te re nu

Umo wo na dzier ża wę te re nu mu si
być wie lo let nia, ze staw ką sym bo licz ną.
W za mian klub po wi nien się zo bo wią -
zać do róż ne go ro dza ju świad czeń
na rzecz mia sta w za kre sie or ga ni za cji
i pro wa dze nia dzia łań spor to wych i re -
kre acyj ny na tym te re nie. Mia sto nie
mu si ni cze go w tej ma te rii wy my ślać tyl -
ko prze pi sać, za pro po no wać i przy jąć
uchwa łę ra dy mia sta ana lo gicz ną
do dzier ża wy te re nu dla klu bu Le gii.

PO DrU Gie 
– budowa stadionu
lekkoatletycznego

Ogrom na in we sty cja, któ rą po win -
no sfi nan so wać mia sto w po ro zu mie niu

z Mi ni ster stwem Spor tu. Za rzą dzać nim
po win na Skra oczy wi ście na za sa dach,
któ re przy nio są ko rzyść za rów no in we -
sto rom jak i wpły ną na to, że klub sta -
nie się cen tral nym miej scem szko le nia
lek ko atle tycz ne go i jesz cze kil ku in nych
dys cy plin spor to wych. Ten wa riant jest
ide al ny, ale ma je den man ka ment. Za -
rów no jed ni (mia sto) jak i dru dzy (MS)
nie ma ją pie nię dzy. Do da jąc do te go
ogrom ne na pię cia po li tycz ne mię dzy ty -
mi dwo ma pod mio ta mi nie trud no
dojść do wnio sku, że w naj bliż szych la -
tach har mo nij na współ pra ca jest ma ło
praw do po dob na.

LUb PO DrU Gie 
– bu do wa aka de mic kie go cen trum
spor to we go

Po zo sta je dru gi wa riant, czy li for ma
bu do wy z in we sto rem ko mer cyj ny, któ -
ra jest trud na, ale moż li wa, w któ rej
klub Skra jest je dy nym pod mio tem mo -
gą cym do pro wa dzić ta kie przed się wzię -
cie do szczę śli we go fi na łu. Być mo że
w trak cie re ali za cji ta kie go przed się wzię -
cia trze ba bę dzie jesz cze raz prze my śleć
za pi sy pla nu za go spo da ro wa nia te go te -
re nu. Ist nie je w tym za kre sie ileś roz wią -
zań po śred nich. Jed nak po ra, aby za -
rów no mia sto jak i klub za czę ły na ten
te mat kon struk tyw nie roz ma wiać.
Przy obu wa rian tach na le ży pa mię tać,
że te ren i po ten cjal na in we sty cja po win -
na od dzia ły wać na śro do wi sko aka de -
mic kie. Te ren znaj du je się w bez po śred -

nim są siedz twie Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, Po li tech ni ki, Aka de mii Me dycz -
nej i SGH. Na le ży ten po ten cjał wy ko -
rzy stać.

PO trze Cie 
– szko le nie mło dzie ży i mi strzów

Ostat nia olim pia da nie by ła suk -
ce sem pol skie go spor tu. Mi ni ster stwo
za po wia da głę bo kie zmia ny za rów no

w szko le niu mło dzie ży jak i fi nan so -
wa niu spor tu wy czy no we go. Wzo rem
kil ku kra jów, któ re od nio sły suk ces
w Rio de Ja ne iro bę dą prio ry te ty dla
dys cy plin ro ku ją cych suk ce sy. Nie ule -
ga wąt pli wo ści, że ta ki sys tem bę dzie
fa wo ry zo wał lek ko atle ty kę, po nie waż
jest obec nie na szą naj sil niej sza dys cy -
pli ną. Sku pie nie wszel kich form upra -
wia nia tej dys cy pli ny na Skrze mu si

po wo do wać na kła dy pań stwo we idą ce
wła śnie w to miej sce. Wo kół ta kie go
miej sca, w kra ju, któ ry obec nie ma
naj lep szą lek ko atle ty kę w Eu ro pie,
spon so rzy nie bę dą prze cho dzić obo -
jęt nie. Jed nym sło wem jest i bę dzie
ko niunk tu ra. Tyl ko czy de cy den ci te -
go cza su nie zmar nu ją?

Grze GOrz Wy sOC Ki

Skra�– nie�zmar�nuj�my�cza�su!

pa nie pre ze sie. Od „słyn ne go „wpi su
na twiit te rze pa ni pre zy dent Han ny
gron kie wicz -waltz, roz po czę ła się
tro chę przy pad kiem „no wa” ba ta lia
o skrę. Czy mógł by pan przy bli żyć
czy tel ni kom ku li sy tej spra wy?

K. K: Na tu ral nie. Pa ni pre zy dent
gra tu lo wa ła na szej „zło tej” Ani cie Wło -
dar czyk me da lu na olim pia dzie w Rio,
wbi ja jąc so bie jed no cze śnie przy sło wio -
wy gwóźdź do…

Do „trum ny”?
Ja te go nie chcę tak ka te go rycz nie

okre ślać ale sy tu acja zmu sza mnie do ra -
dy kal nych dzia łań, po nie waż zna leź li -
śmy się ja ko Klub w sy tu acji bez wyj -
ścia. Uży wa jąc ter mi no lo gii spor to wej
roz po czął się mecz „ze ro je dyn ko wy”.
Wy nik mo że być tyl ko je den. Wy gra my
„my” al bo „oni”. Tu taj nie ma in nej al -
ter na ty wy ani roz wią za nia. 

Kim jest prze ciw nik skry w tej „roz -
gryw ce”. Czy cho dzi tu o wła dze mia -
sta sto łecz ne go war sza wy?

Cho dzi o de cy den tów, któ rzy do -
pu ści li do kon kret nej sy tu acji.
Do Klu bu, któ re go in fra struk tu ra
spor to wa prak tycz nie nie ist nie je,
przy cho dzi z wi zy tą ko mor nik. Bę -
dzie usta lał co się na da je na sprze daż.

Płot ki wy ko rzy sty wa ne pod czas za wo -
dów lek ko atle tycz nych, cią gnik bę dą -
cy na sta nie Klu bu czy mo że hi sto -
rycz ny sztan dar.

mo men ta mi wy da je się, że pan nie
mó wi do koń ca po waż nie. wszyst ko
to za kra wa na po nu ry żart. Czy wła -
dzom mia sta, los skry jest cał ko wi -
cie obo jęt ny? prze cież to Klub
z wiel ki mi tra dy cja mi. tu taj wy gry -
wa li, szli fo wa li mi strzow ską for mę
par ty ka, glin ka, skow roń ska -Do la -
ta, daw no te mu Ślu sar ski nie wspo -
mi na jąc już o na szej
nie daw nej mi strzy -
ni olim pij skiej ani -
cie wło dar czyk…

Przy wo łu je Pan
fak ty po wszech nie
zna ne. Tra dy cja Klu bu
się ga ją ca dwu dzie sto le cia mię dzy wo -
jen ne go zo bo wią zu je. Szko da, że te
fak ty w pew nym sen sie już hi sto -
rycz ne ni ko go spe cjal nie nie ob cho -
dzą. Li czy się wy łącz nie zim na kal -
ku la cja. Na Skrę nie ma pie nię dzy
i ty le! Obec nie Klub jest w ru inie,
a opła ty z ty tu łu użyt ko wa nia się ga -
ją se tek ty się cy zło tych. Bez na tych -
mia sto wej po mo cy prze sta nie my ist -
nieć.

Ja kie na ten mo ment po dej mu je pan
dzia ła nia że by za po biec tej ka ta stro -
fie.

Moż li wo ści są ogra ni czo ne. Roz -
mo wy z mi ni ster stwem tu ry sty ki i spor -

tu bę dą mia ły tyl ko wte dy sens gdy ure -
gu lo wa ne zo sta ną spra wy spor ne z ra tu -
szem. A ten spra wia wra że nie jak by
chciał li kwi da cji Klu bu a nie roz po czę -
cia ak cji re ani ma cyj nej.

smut ne…
Smut ne ale praw dzi we. Nie ba wem

uda ję się na po sie dze nie Ko mi sji Spor tu
w sto łecz nym ra tu szu i bę dę twar do roz -
ma wiał. Nie wy obra żam so bie że by nie
pod ję to na tych mia sto wych dzia łań
w ce lu przy wró ce nia Klu bo wi na dziei
na dal szą eg zy sten cję. 

a je że li nic z te go nie wyj dzie?
Nie wyj dzie? To bę dzie wte dy
wstyd nie tyl ko na ca łą War sza wę
ale na ca łą Pol skę. Awan tu ra
o sta dion Skry, sta nie się ele men -
tem roz gry wek po li tycz nych i ła -
twym ką skiem dla ad wer sa rzy
obec nej eki py rzą dzą cej sto li cą.
A ta ki ob rót spra wy nie jest
chy ba ni ko mu na rę kę. Naj -
mniej sko rzy sta z te go pol ski
sport, któ ry jak zwy kle w ta kiej
sy tu acji sta nie się za kład ni kiem
ry wa li za cji po li ty ków, któ rzy
na pew no bę dą się ści ga li
w skła da niu obiet nic. 

w ta kim ra zie ja kie mo że być
za koń cze nie tej spra wy?

Nie wia do mo ja kie. Miej -
my na dzie ję, że po zy tyw ne
a przede wszyst kim ko rzyst ne
dla spor tow ców i miesz kań -
ców sto li cy. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
Ja rów nież dzię ku ję i jed -

no cze śnie pro szę o dal sze na gła śnia -
nie spra wy w me diach. To nie jest
gra o ja kieś pro f i ty czy stoł ki. To
jest ba ta lia o ra to wa nie war szaw skie -
go spor tu.

ra tuj my wspól nie „skrę”! 
roz mo wa z pre ze sem klu bu skra War sza wa, 
Pa nem Krzysz tO feM Ka Li szeW sKiM.
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Dzia ła nia na rzecz bu do wy Ha li
Spor to wej w War sza wie z oka zji set nej
rocz ni cy od zy ska nia Nie pod le gło ści
w 2018 r., po pu la ry zo wa nie róż nych im -
prez or ga ni zo wa nych przez na szych sa -
mo rzą dow ców ta kich jak pik nik olim -
pij ski, me cze siat ków ki, to tyl ko nie któ -
re przy kła dy ak tyw no ści, któ ry mi mo że -
my się po chwa lić w ostat nim okre sie
dzia łal no ści. 

Mo de lo wym wzor cem pro mo cji
w dzie dzi nie wspie ra nia pu bli cy stów
i twór ców by ło wy da nie kil ku po zy cji

książ ko wych do ty czą cych za gad nień
spo łecz no -po li tycz nych, bez po śred nio
zwią za nych z Ma zow szem. 

By ły to książ ki au tor stwa Je rze go
Do mżal skie go i Ma riu sza Am bro zia ka
„Gdy Chcie li śmy być wol ni.”- Ur sus
w la tach 1980-1989, Łu ka sza Perzy ny
i An drze ja Anu sza „Kon fe de ra cja”
– rzecz o KPN, oraz wy wia dów za war -
tych w po zy cji „Kraj od zy ski wa ny”. Ta
ostat nia po zy cja zwra ca na sie bie szcze -
gól ną uwa gę waż ny mi ana li za mi. Do wo -
dzą one, że po mi mo suk ce su pol skiej

sa mo rząd no ści wciąż mniej niż jed -
na czwar ta oby wa te li an ga żu je się
w dzia ła nia na rzecz spo łecz no ści lo kal -
nej. Po wszech nie wia do mo, że jed nym
z ce lów sta tu to wych Ma zo wiec kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej jest po dej -
mo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu dba -
nia o za cho wa nie dzie dzic twa kul tu ro -
we go Ma zow sza, je go hi sto rii oraz re -
gio nal nych tra dy cji i zwy cza jów.

Wspie ra nie ini cja tyw i pro jek tów
o ta kim cha rak te rze jest na szym wspól -
nym za da niem. Dla te go w ma jo wym
nu me rze na szej ga ze ty, re kla mo wa -
na by ła książ ka z te re nu prza sny skie go,
zna nej re gio na list ki Ma rii We ro ni ki
Kmoch „Ka plicz ki, Fi gu ry i Krzy że
Przy droż ne w Gmi nie Jed no ro żec”. 

W sy tu acji gdy au to ra mi ksią żek są
ko le żan ki i ko le dzy z na sze go śro do wi -
ska, po dej mo wa li śmy de cy zje o udzie le -
niu wspar cia lu dziom pió ra, któ rych
pra ce trak tu ją o na szym re gio nie. Ta ka
po moc do ty czy ła wy da nia po wie ści hi -
sto rycz nej „Ma zur” Je rze go Woź nia ka,
któ ra przed sta wia wy da rze nia z lat 1938-
1942 na daw nej gra ni cy ma zo wiec ko -

-pru skiej, mie dzy in ny mi w Cho rze lach,
Prza sny szu, Dział do wie. Au tor w spo -
sób nie zwy kle cie ka wy, uka zał w swo jej
po wie ści nie tyl ko pro ble my po li tycz ne
czy woj sko we ale rów nież spo łecz ne,
oby cza jo we i kul tu ro we. Ta po wieść,
pro mo wa na przez Ma zo wiec ką Wspól -
no tę Sa mo rzą do wą, wzbu dzi ła du że za -

in te re so wa nie wśród czy tel ni ków oraz
me diów lo kal nych i ogól no pol skich.
W ma ju bie żą ce go ro ku, po wieść „Ma -
zur” zna la zła się na dru gim miej scu
wśród naj lep szych ksią żek wy ty po wa -
nych przez czy tel ni ków w kon kur sie
Waw rzyn War mii i Ma zur.

Dzię ki za an ga żo wa niu dzia ła czy na -
szej or ga ni za cji zor ga ni zo wa li śmy spo -
tka nia au tor skie z Je rzym Woź nia kiem

w Do mu Po lo nii przy Kra kow skim
Przed mie ściu, Bi blio te ce Miej skiej
w Wy szko wie i w Do mu Kul tu ry „Ar -
sus” w Ur su sie.

Kul tu ra to bo gac two na ro do we
Jest czymś bar dzo waż nym, co świad -
czy o na szej toż sa mo ści. Rów nież
w wy mia rze lo kal nym. Ce lem Ma zo -

wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej jest
dą że nie do in te gra cji śro do wisk kul tu -
ral nych w dziel ni cach, gmi nach, mia -
stach i ma łych ośrod kach wiej skich.
Kul tu ra w zna czą cym stop niu wpły wa
na roz wój cy wi li za cyj ny. Wy ma ga wol -
no ści i szcze gól ne go wspar cia. Dla te go
waż ne jest, że by wszy scy, któ rzy ma ją
ta ką moż li wość, wspie ra li pla ców ki
kul tu ry i ar ty stów.

n 1 paź dzier ni ka 1944 r.- Ko men da Głów na AK
po dej mu je roz mo wy z Niem ca mi na te mat prze -
rwa nia wal ki w War sza wie.

n 3 paź dzier ni ka 1988 r.- na Uni wer sy te cie War -
szaw skim, od był się wiec zor ga ni zo wa ny przez
pod ziem ne struk tu ry „So li dar no ści” i Nie za leż ne go
Zrze sze nia Stu den tów. Prze ma wiał do ze bra nych
Ma ciej Jan kow ski.

n 5 paź dzier ni ka 1986- Ruch „Wol ność i Po kój” or -
ga ni zu je w War sza wie, de mon stra cję w obro nie
więź niów su mie nia, któ rzy zo sta li ska za ni za od -
mo wę służ by woj sko wej w LWP. 7 osób zo sta ło
ska za nych grzyw ny po 50 tyś. Zł z za mia ną na 50
dni aresz tu.

n 5 paź dzier ni ka 1982 r. – przed są dem woj sko -
wym w War sza wie, koń czy się pro ces dzia ła czy
Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej (KPN). Le szek Mo -
czul ski zo stał ska za ny na sie dem lat wię zie nia. Ro -
mu ald Sze re mie tiew i Ta de usz Stań ski otrzy ma li
wy rok czte rech lat po zba wie nia wol no ści.

n 9 paź dzier ni ka 1944 r.- w czte ry dni po wyj ściu
do nie wo li Ar mii Kra jo wej i w dwa dni po za koń -
cze niu ak cji wy pę dza nia lud no ści cy wil nej z mia -

sta, ge ne rał 9 ar mii nie miec kiej za mel do wał do -
wód cy He eres grup pe „Mit te”, że gen. von dem
Bach ma prze ka za ny roz kaz Hi tle ra cał ko wi te go
znisz cze nia War sza wy.

n 10 paź dzier ni ka 1863 r.- po bi twie pod Ga lu mi -
nem i Ru dą (oko li ce Mła wy) gru pa po wstań ców za -
bra nych do nie wo li, zo sta ła żyw cem spa lo na przez
Ko za ków w sto do le ma jąt ku ziem skie go Dzi wy.

n 11 paź dzier ni ka 1983 r.- w War sza wie, ko mu ni -
stycz ne wła dze wrę cza ją am ba sa do ro wi Nor we gii,
no tę pro te sta cyj ną, pięt nu ją cą fakt przy zna nia Po -
ko jo wej Na gro dy No bla przy wód cy pod ziem nej
„So li dar no ści” Le cho wi Wa łę sie.

n 19 paź dzier ni ka 1980 r. – pod czas ob rad na Po -
li tech ni ce War szaw skiej, przed sta wi cie le Tym cza -
so wych Ko mi te tów Za ło ży ciel skich nie za leż nych
or ga ni za cji stu denc kich z ca łe go kra ju, usta la ją
wspól ną na zwę związ ku: Nie za leż ne Zrze sze nie
Stu den tów (NZS).

n 21 paź dzier ni ka 1981 r.- w Ży rar do wie roz po -
czy na się strajk, spo wo do wa ny dra ma tycz nym sta -
nem za opa trze nia mia sta w pod sta wo we ar ty ku ły
żyw no ścio we.

n 22 paź dzier ni ka 1948 r.- zmarł ar cy bi skup
me tro po li ta gnieź nień ski i war szaw ski Au gust
Hlond 

n 24 paź dzier ni ka 1980 r. – Sad Wo je wódz ki
w War sza wie, wpi su je do re je stru związ ków za wo -
do wych NSZZ „So li dar ność”, skre śla jąc sa mo wol -
nie za pi sy do ty czą ce pra wa do straj ku.

n 25 paź dzier ni ka 1921 r. – ksiądz pra łat Ma rian
To ka rzew ski, ka pe lan Na czel ni ka Pań stwa, po bło -
go sła wił zwią zek mał żeń ski Jó ze fa Pił sud skie go
z Alek san drą Szczer biń ską. Uro czy stość od by ła się
w pa ła cu bel we der skim w War sza wie. 

n 26-27 paź dzier ni ka 1924r -. osiem lat po śmier -
ci, wła dze II RP spro wa dzi ły do War sza wy szcząt ki
Hen ry ka Sien kie wi cza, któ re go miej scem wiecz ne -
go spo czyn ku sta ła się war szaw ska ka te dra św. Ja -
na.

n 27 paź dzier ni ka 1955 r. – zo stał za mor -
do wa ny w War sza wie Wła dy sław Du bie lak
pseud. „My śli wy”. W cza sie oku pa cji hi tle -
row skiej do wód ca pla ców ki AK w po wie cie
Go sty nin. Po wkro cze niu so wie tów dzia łał
na te re nie So cha cze wa w Ru chu Opo ru Ar -

mii Kra jo wej (RO AK). Je go od dział wy ko -
nał 27 ak cji zbroj nych wy mie rzo nych w ko -
mu ni stycz ny apa rat re pre sji m.in. w Łąc ku,
Gą bi nie i w Pa cy nie.

n 28 paź dzier ni ka 1989 r.- w War sza wie
pod prze wod nic twem prof. Wie sła wa Chrza now -
skie go od był się zjazd za ło ży ciel ski par tii po li -
tycz nej o na zwie Zjed no cze nie Chrze ści jań sko -
-Na ro do we.

n 29 paź dzier ni ka 1611 r.- zwy cię ski het man
spod Kłu szy na Sta ni sław Żół kiew ski, po pro wa dził
uli ca mi War sza wy, wzię te go do nie wo li ca ra Ro sji
Wa sy la IV Szuj skie go.

n 30 paź dzier ni ka 1984 r.- do ze bra nych w ko -
ście le św. Sta ni sła wa Kost ki na war szaw skim Żo li -
bo rzu, oko ło go dzi ny 20.00, do cie ra wia do mość
o śmier ci księ dza Je rze go Po pie łusz ki.

n 31 paź dzier ni ka 1941 r. – w War sza wie
przy ul. Mar szał kow skiej 53, w za kon spi ro wa -
nym miesz ka niu pod ofi ce ra WP Ja siń skie go, roz -
po czy na dzia łal ność kon spi ra cyj ną, zbie gły
z miej sca in ter no wa nia na Wę grzech, mar sza łek
Edward Rydz – Śmi gły. 

Wy da rzy ło się w War sza wie i na Ma zow szu. Paź dzier ni ko we ka len da rium hi sto rycz ne

Mazowiecka Wspólnota samorządowa umacnia więź społeczności
lokalnej oraz rozwija kontakty z autorami, publicystami i twórcami
kultury. Wzmacnia też zainteresowania mieszkańców problemami
regionu mazowieckiego. Wspiera i promuje różne dziedziny
twórczości, promuje młode pokolenia artystów, twórców kultury.
Misją naszej organizacji jest także krzewienie działalności
oświatowo-kulturalnej, edukacji, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji, propagowanie aktywności w zakresie kultury fizycznej
i sportu. 

Wspie ra my ak tyw nych na rzecz kul tu ry

Dzięki zaangażowaniu działaczy naszej organizacji zorganizowaliśmy
spotkania autorskie z jerzym Woźniakiem w Domu Polonii
przy Krakowskim Przedmieściu, bibliotece Miejskiej w Wyszkowie
i w Domu Kultury „arsus” w Ursusie.
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wo je wo da ma zo wiec ki zdzi sław si -
pie ra wy dał zgo dę na bu do wę
wszyst kich trzech sta cji me tra w kie -
run ku za chod nim oraz tu ne li do nich
pro wa dzą cych. 

Ostat nie dwie de cy zje do ty czą ce
sta cji C8 – Płoc ka oraz tu ne lu po mię -
dzy sta cja mi Płoc ka i Ron do Da szyń -

skie go zo sta ły za twier dzo ne i ma ją ry gor
na tych mia sto wej wy ko nal no ści. 

Są to już wszyst kie po zwo le nia,
na któ re cze kał wy ko naw ca. Dzię ki tym
de cy zjom bę dzie mógł roz po cząć pra ce
bu dow la ne. Na za koń cze nie in we sty cji
i od da nie do użyt ku bę dzie miał trzy -
dzie ści osiem mie się cy. Wcze śniej wo je -

wo da ma zo wiec ki wy dał po zwo le nia
na bu do wę sta cji Mły nów oraz Księ cia
Ja nu sza oraz tu ne li je łą czą cych. Bu do -
wa me tra na Wo li roz po cząć się po win -
na za tem już w naj bliż szym cza sie. 

Mar Cin Ka LiC Ki
WWW.iWO La.PL

Fir ma abr se sta prze pro wa dzi ła ba -
da nia do ty czą ce pre fe ren cji wy bor -
czych miesz kań ców war sza wy. son -
daż prze pro wa dzo no w dniach 14-21
wrze śnia 2016 ro ku za po mo cą tech -
ni ki ba daw czej mO bi (wy wiad kwe -
stio na riu szo wy bez po śred ni z uży -
ciem ta ble tu), na pró bie 1004 osób.
ba da niem zo sta ły ob ję te oso by za -
mel do wa ne w war sza wie, któ re ukoń -
czy ły 18 r. ż.

Ba da nie mia ło na ce lu wy ka za nie
po par cia dla kan dy da tów na pre zy den ta
War sza wy wzglę dem wy bo rów z 2014
ro ku, przed sta wie nie sto sun ku miesz -
kań ców do afe ry re pry wa ty za cyj nej oraz
go to wość do udzia łu w re fe ren dum
w spra wie od wo ła nia Han ny Gron kie -
wicz -Waltz.

Z przed sta wio nych ba dań wy ni ka,
że spo śród trzech głów nych kan dy da -

tów na urząd pre zy den ta m. st. War sza -
wy naj więk szy spa dek po par cia, wzglę -
dem wy bo rów sa mo rzą do wych z 2014
ro ku, do ty czy kan dy da ta PO. W po -
przed nich wy bo rach Han na Gron kie -
wicz -Waltz cie szy ła się 47% po par ciem,
dziś kan dy dat naj sil niej szej par tii opo zy -
cyj nej, Ra fał Trza skow ski, mo że li czyć
je dy nie na 23% gło sów. Lek ki spa dek za -
li czy li kan dy da ci PiS – w 2014 ro ku Ja -
cek Sa sin uzy skał 28% po par cia, dziś
na Ja ro sła wa Kra jew skie go od da ło by
swój głos 23% wy bor ców. Więk szym
po par ciem na to miast cie szył by się Piotr
Gu ział, któ ry dziś uzy skał by 2% wię cej
gło sów (11% po par cia).

Ba da nie prze pro wa dzo ne przez fir -
mę ABR SE STA wy ka za ło, że son da że
nie są zbyt przy chyl ne Han nie Gron kie -
wicz -Waltz, je śli cho dzi o afe rę re pry wa -
ty za cyj ną. Więk szość re spon den tów
uwa ża, że od po wie dzial ność za afe rę re -
pry wa ty za cyj ną po win na po nieść obec -
na pre zy dent War sza wy (62%) i w związ -
ku ze spra wą po win na po dać się do dy -
mi sji (57%).

Gdy by re fe ren dum w spra wie od wo -
ła nia Han ny Gron kie wicz -Waltz z urzę -
du pre zy den ta m. st. War sza wy mia ło
od być się w tym mie sią cu, wzię ło by
w nim udział 31% ba da nych. To o 3
punk ty pro cen to we wię cej niż w paź -
dzier ni ku 2013 ro ku (28%). Pra wie po -
ło wę zde cy do wa nych na re fe ren dum re -
spon den tów (48%) sta no wią ci, któ rzy
zde cy do wa nie przy pi su ją od po wie dzial -
ność za afe rę re pry wa ty za cyj ną Han nie
Gron kie wicz -Waltz.

źró DłO: abr se sta
an na Wi t yń sKa

bu do wę me tra na Wo li czas za cząć.
W koń cu są po zwo le nia

Preferencje wyborcze
mieszkańców Warzawy

ruszyła Krajowa Mapa
zagrożeń na Mazowszu
w dniu 20 wrze śnia ofi -
cjal nie ru szy ła Kra jo wa
ma pa za gro żeń na ma -
zow szu.

Po przez in te rak tyw ną
plat for mę moż na wy mie -
niać in for ma cję mię dzy
Oby wa te la mi a Po li cją.
Ma pa nie za stę pu je kon -
tak tu z Po li cją po przez
oso bi ste zgło sze nia, czy
też po przez roz mo wę te le -
fo nicz ną.

Każ dy z nas mo że po przez stro nę wska zać miej sce nie bez piecz ne, a ta kie zgło -
sze nie bę dzie wni kli wie ana li zo wa ne po przez Po li cję. Ma pa po wsta ła na sku tek kon -
sul ta cji spo łecz nych, któ re by ły pro wa dzo ne na po cząt ku te go ro ku. W ca łym kra -
ju oby ło się aż 11 ty się cy kon sul ta cji i uczest ni czy ło w nich prze szło 200 tyś. osób. 

Ma pę znaj dziesz m.in. na stro nie www.po li cja.pl 
Mał GO rza ta Ma GnOW sKa

WWW.tWOj ra DOM.PL

Miej sce szcze gól ne – rok 1920 
Ossów pod war sza wą, po ło żo ny w gmi nie wo ło min to miej sco wość, w któ rej
w spo sób szcze gól ny upa mięt nia się zwy cię stwo po la ków z 1920 ro ku. tu taj
bol sze wi cy po de szli naj bli żej war sza wy i zo sta li ode pchnię ci przez obroń ców
sto li cy, mię dzy in ny mi bo ha ter skich ochot ni ków.

Wy da rze nia te pró bo wa no ukry wać przed Po la ka mi po 1945 ro ku. Jed nak
wspa nia li wy cho waw cy po tra fi li za chę cać mło dzież do prze do sta wa nia się przez
ogro dze nie po li go nu, za któ rym mie ścił się cmen tarz po le głych w 1920 ro ku
w Osso wie.

Wy cho wan ko wie pa trio tów po ro ku 1989 tra fi li do sa mo rzą dów. Zmie nia li
Ossów w miej sce, w któ rym za czę to re gu lar nie kul ty wo wać pa mięć o bo ha te rach
z 1920 ro ku. Rok rocz nie od by wa ją się tu wiel kie uro czy sto ści, a od 2000 ro ku funk -
cjo nu je pa wi lon, w któ rym po cząt ko wo pre zen to wa no ma kie tę bi twy. Jed no cze śnie
dba no o in fra struk tu rę wo kół cmen ta rza i krzy ża upa mięt nia ją ce go miej sce śmier ci
księ dza Igna ce go Sko rup ki. Obec nie w pa wi lo nie mie ści się Cen trum In for ma cji Tu -
ry stycz no – Hi sto rycz nej. Oprócz bie żą cej ob słu gi przy by wa ją cych do Osso wa tu -
ry stów, or ga ni zo wa ne są kon fe ren cje, kon cer ty, od czy ty, spo tka nia, pik ni ki hi sto -
rycz ne, gry te re no we, itp. 

Ossów cze ka na waż ne roz strzy gnię cie. Gmi na Wo ło min przy go to wa ła pro jekt,
dział kę i po zwo le nie na bu do wę no we go obiek tu mu zeum na stu le cie Bi twy War -
szaw skiej. To naj le piej, pod tym wzglę dem, przy go to wa na miej sco wość w Pol sce.
Obec nie trwa ją sta ra nia o zdo by cie do fi nan so wa nia dla przed się wzię cia od in sty tu -
cji dzia ła ją cych w prze strze ni ad mi ni stra cji pań stwo wej.

MP

Kom�ba�tan�ci�na Cmen�ta�rzu�Po�le�głych�– wrze�sień 2016�ro�ku
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reklama

Ubez pie cze nie nnW dla dziec ka
za czął się rok szkol ny, pa mię taj my, że nie każ da szko ła ma po li sę nnw i że
cześć pla có wek po sia da pro po zy cję z ni ską su mą ubez pie cze nia, co ozna cza
nie wiel ką kwo tę po ten cjal nie wy pła ca ne go od szko do wa nia. 

Plu sem in dy wi du al nej ofer ty, jest moż li wość do pa so wa nia ubez pie cze nia do na -
szych ocze ki wań, przy ję cia su my, ja kiej chce my, by mieć pew ność, że dziec ko po -
sia da od po wied nią ochro nę w szko le i w ży ciu pry wat nym.

Ubez pie cze nie NNW czy li ubez pie cze nie na stępstw nie szczę śli wych wy pad ków,
głów nym za kre sem obej mu je wy pła tę od szko do wa nia w przy pad ku trwa łe go
uszczerb ku na zdro wiu czy też śmier ci spo wo do wa nej wy pad kiem. Zwróć my więc
uwa gę na su mę ubez pie cze nia (czym wyż sza, tym wyż sze od szko do wa nie) i na spo -
sób orze ka nia % uszczerb ku na zdro wiu. Z re gu ły w stan dar dzie ubez pie cze nia mo -
że też po kry wać kosz ty za ku pu środ ków po moc ni czych, pro tez i in nych przed mio -
tów or to pe dycz nych oraz le cze nie.

NNW jest dość ela stycz ne i mo że po sia dać opcje do dat ko we, dzię ki któ rym
zwięk szy my za kres.

Przy dat nym jest roz sze rze nie o wy pła tę w przy pad ku: po waż ne go za cho ro wa -
nia, po by tu w szpi ta lu, po gry zie nia, czy też opa rzeń.

Po spraw dze niu za kre su ubez pie cze nia bę dzie my mie li pew ność, że traf nie wy -
bra li śmy.

Aby wy ku pić ubez pie cze nie skon tak tuj się z kon sul tan ta mi AMA Con sul ting:
www.ama con sul ting.pl 

Ar�ty�kuł�spon�so�ro�wa�ny�

reklama

reklama


