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Działajmy razem na Mazowszu! Drodzy Czytelnicy!
Stowarzyszenie Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest organizacją, która gromadzi liczne grono działaczy samorządowych
i sympatyków, zaangażowanych w rozwój
samorządnej Rzeczpospolitej. Działalność
publiczną prowadzimy od roku 2001 będąc
stowarzyszeniem posiadającym osobowość
prawną potwierdzoną wpisem do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Członkami Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej są w dużej części
radni wszystkich szczebli samorządu
lokalnego w gminach, powiatach i sejmiku mazowieckim. Oddziały powiatowe naszego Stowarzyszenia prowadzą
aktywną działalność na terenie całego
Mazowsza. Wielu działaczy Wspólnoty
Samorządowej pełni z wyboru mieszkańców ważne funkcje wójtów, burmistrzów, starostów oraz uczestniczą w
kierowniczych strukturach rad gminnych i powiatowych.
Głównymi zadaniami które stawia
przed sobą Mazowiecka Wspólnota Samorządowa są działania na rzecz
rozwoju idei samorządności i zasad demokracji w życiu społecznym opartych
na chrześcijańskim systemie wartości
oraz prowadzenie działalności na rzecz
edukacji patriotycznej i obywatelskiej.
Przestrzeganie zasad etyki i przejrzystość w służbie publicznej to podstawowa zasada którą kierujemy się w swojej
działalności. Celem naszych działań jest

W Wasze ręce oddajemy, świąteczny, 41 numer gazety Samorządność. Korzystając z
okazji, w imieniu redakcji, pragnę Państwu
przekazać życzenia świąteczne. Niech te
święta będą pełne nadziei i wiary, radosnych
spotkań przy wielkanocnym stole oraz smacznego święconego jajka!

uczciwa służba mieszkańcom Mazowsza
w różnych strukturach działalności samorządowej.
PARTII jest wiele WSPÓLNOTA
SAMORZĄDOWA jedna!
Zapraszamy do aktywnej działalności
w naszym Stowarzyszeniu i współpracy
służącej rozwojowi naszych „małych ojczyzn”.
Z wyrazami szacunku
Konrad Rytel
Prezes Zarządu MWS
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest otwarta dla wszystkich tych którzy
chcą działać na rzecz naszych „małych
ojczyzn”. Zapraszamy do współpracy i
kontaktu z naszymi przedstawicielami:

- Konrad Rytel: Prezes MWS: t. 693
920 768, e. konrad-rytel@wp.pl
- Grzegorz Wysocki: Wiceprezes
MWS, region M.St. Warszawa, t. 505
132 580, e. wysocki1410@gmail.com
- Paweł Kłobukowski: Wiceprezes
MWS, region północno-zachodniego
Mazowsza, t. 505 004 385, e. boruta@
boruta.biz
- Krzysztof Górak: Wiceprezes
MWS, region południowego Mazowsza
t. 601 808 160, e. kg@cedab.pl
WIĘCEJ INFORMACJI I KONTAKTÓW NA
STRONIE WWW.MWS.ORG.PL

W numerze znajdą Państwo między innymi podsumowanie Konferencji programowej Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej, która
odbyła się 6 kwietnia w Warszawie.
Publikujemy również treść deklaracji
programowej przyjętej podczas konferencji (czytaj na str 6 i 7). Zachęcam do lektury wywiadu z Pawłem
Kłobukowskim, wiceprezesem MWS
oraz kandydatem do Parlamentu
Europejskiego z ramienia ruchu Polska Fair Play (strona 4). Na stronie
8 znajdą Państwo główne założenia
programu ruchu Polska Fair Play,
tzw. Szóstkę Gwiazdowskiego.
Zapraszam do lektury świątecznego wydania Samorządności. Na-
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Dyżury radnego sejmiku
mazowieckiego Konrada Rytla
w Warszawie i Wołominie

Zapraszamy na dyżury radnego sejmiku województwa mazowieckiego Konrada Rytla.
Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek
w godzinach 17.00-19.00 w biurze Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w Warszawie,
ul. Koszykowa 24 lok 12. Obowiązują zapisy,
email: konrad-rytel@wp.pl.

Samorządność Gazeta Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej
Redaktor Naczelny Paweł Dąbrowski
p.dabrowski@mpgmedia.pl
Wydawca: MPGMedia
ul. Cypryjska 2G,
02-761 Warszawa
tel. 22 119 15 69

stępny numer ukaże się 20 maja.
Zapraszam do współtworzenia
gazety oraz zachęcam do wsparcia
wydania poprzez wykupienie reklamy. Kontakt w sprawie reklamy:
p.dabrowski@mpgmedia.pl

Biuro MWS
ul. Koszykowa 24 lok. 12
00-553 Warszawa
biuro@mws.org.pl
www.mws.org.pl
Druk: Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu

Radny pełni również dyżury w Wołominie. Odbywają się one w każdy
ostatni wtorek miesiąca lub po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu
z radnym Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i Bezpartyjnych Samorządowców.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawodokonywania
skrótów i korekty językowej.
Za informacje zawarte w reklamach
redakcja nie odpowiada.
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Za nami 6 spotkań z Robertem Gwiazdowskim na Mazowszu
Za nami sześć spotkań z Robertem Gwiazdowskim w województwie mazowieckim
których organizatorem była Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa wraz z ruchem
Polska Fair Play. W marcu odbyło się spotkanie w Radomiu, natomiast w pierwszej połowie kwietnia Robert Gwiazdowski odwiedził Ciechanów, Płock, Siedlce,
Wołomin oraz Sochaczew. Głównym
pytaniem które stawialiśmy na początku
było Kiedy Polacy zaczną w końcu zarabiać więcej?
Organizowane spotkania były
otwarte dla wszystkich mieszkańców danego miasta i okolic. Nie
zabrakło dyskusji i wielu ciekawych
pytań. Rozmawialiśmy o kwestiach
międzynarodowych, naszego miejsca
w strukturach Unii. Ale nie tylko o
wielkiej polityce. Nie zabrakło bardziej „lokalnych” czy aktualnie „gorących” tematów.
Pytano o strajk nauczycieli - Nasza propozycja radykalnych zmian w
systemie podatkowym oraz propozycja wprowadzenia bonu oświatowego
doprowadzi do tego, że nauczyciele
nie będą mieli powodu strajkować a
ich warunki pracy będą ustalane na

szczeblu szkoły lub gminy – odpowiedział lider ruchu Polska Fair Play .
W kwestii przymusowych szczepień prof. Gwiazdowski odpowiedział - Rozumiem obawy wielu
rodziców, ale zagrożenia epidemiologiczne są jednym z większych niebezpieczeństw cywilizacyjnych. Co nie
oznacza, że w przetargach na kupno
szczepionek musimy stosować kryterium ceny. Szczepionki powinny
być najwyższej, jakości jakie w danej
chwili są dostępne na rynku.
Nie brakowało również pytań o
propozycję Polski Fair Play w kwestii reformy systemu podatkowego.
Można ja w skrócie opisać tak. Po
pierwsze zmniejszenie podatku od
osób fizycznych tak, aby każdy pracownik otrzymał 20% więcej pensji
netto. Wprowadzenie 1,5% podatku
od przychodów firm przy jednoczesnym zniesieniu CIT. Po trzecie wprowadzenie jednakowej stawki VAT na
wszystkie towary w wysokości ok.
16%. Polska Fair Play proponuje też
wprowadzenie emerytury obywatelskiej, która będzie równa kwotowo
dla wszystkich.
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Pomagam ludziom, żeby stali się aktywni
Rozmowa z Pawłem Kłobukowskim kandydatem Polski Fair Play do Parlamentu Europejskiego,
wiceprezesem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
- Uczestniczył Pan w rajdzie samochodowym do Gruzji, z którego dochód przeznaczono na dzieci z terenów objętych wojną.
Znany jest Pan z samorządu przedsiębiorców i wielu działań lokalnych. Dlaczego
teraz zdecydował się Pan kandydować do
Parlamentu Europejskiego z Polski Fair
Play?
- Zwykle określam siebie jako
przedsiębiorcę, działającego w środowiskach bezpartyjnych. Staram
się współpracować z ludźmi o różnych poglądach. Dla mnie szczególnie ważna pozostaje inspiracja kulturą chrześcijańską, staram się więc
organizować przedsiębiorców o podobnych przekonaniach, żeby swoje
doświadczenia wymieniali. Nie unikam nigdy dyskusji, nie zaliczam
się do jednej frakcji. W działaniach
lokalnych jestem obecny nie jako
urzędnik, w Wyszogrodzie wydaję
gazetę i prowadzę portal. Uczestniczę w samorządzie gospodarczym
jako członek zarządu Izby Gospodarczej Regionu Płockiego. Działam jako wolontariusz w fundacji
Dla Rodaka, pomagającej Polakom
z Kazachstanu i innych odległych
krajów. Przewodniczę Lokalnej
Grupie Działania „Razem dla rozwoju”, idea takich grup wzięła się z
Hiszpanii, działają w niej wspólnie
przedstawiciele władz samorządowych i przedsiębiorcy, członkowie
stowarzyszeń z danego terenu, w
naszym wypadku to siedem gmin
z powiatów płockiego i sochaczewskiego. Angażując się tam, pomagam ludziom, żeby stali się aktywni. Gdy ktoś pragnie wystartować w
konkursie o środki unijne – wstępną ocenę przeprowadza dla niego
właśnie Lokalna Grupa Działania
co pozwala zarówno zaoszczędzić
jak uniknąć porażki.

- I tak od opisu Pana konkretnych działań dochodzimy do Parlamentu Europejskiego?
- Jeśli chodzi o moje kandydowanie z listy Polska Fair Play prof. Roberta Gwiazdowskiego, to od dawna
z sympatią obserwowałem działalność
Centrum Adama Smitha na rzecz
wolności gospodarczej, czytałem z
uwagą jego publikacje. Wiem, że nie
tylko u mnie w regionie przedsiębiorcy funkcjonują na granicy opłacalności za sprawą obciążeń fiskalnych i
gmatwaniny przepisów. Odpowiada
mi to, co mówi prof. Gwiazdowski
o niezbędności takich działań, żeby
więcej pieniędzy pozostało w kieszeniach obywateli. Wpisuje się to w
powszechne oczekiwania. Mali i średni przedsiębiorcy są przyciśnięci do
ściany, zwykle ciężko im zarobić na
ZUS. Polski rynek w wielu branżach
został podzielony na strefy wpływów
korporacji międzynarodowych, które
dysponują wielkimi pieniędzmi. A
przedsiębiorcy średni i mali nie są w
stanie udźwignąć kosztów, wynikających z wzrostu rachunków za paliwo i
prąd, opłat za certyfikaty i atesty. Jeśli
nie obronią swoich firm – będą zmuszeni ustawić się w kolejce do pracy w
korporacjach. Tego nie chcemy.
- Jakie konkretne pomysły ma przedsiębiorca, a więc człowiek praktyczny, bo tak
pewnie widzą go wyborcy, na rozwiązanie
lokalnych problemów, które dostrzega w
swojej społeczności?
- Wiem, jakie kłopoty przyniosła
likwidacja wielu połączeń PKS, a także ograniczenie połączeń kolejowych.
W efekcie jeśli mam wysłać pracownika z Wyszogrodu na szkolenie do
Poznania, najlepszą formą transportu
okazuje się samolot z Warszawy, naprawdę nie żartuję. Dla mniejszych

miejscowości likwidacja połączeń autobusowych to bolączka, prowadząca
niestety do pewnej formy wykluczenia, której chciałbym przeciwdziałać.
- Nie każdy ma samochód, to Pan ma na
myśli?
- Nie każdy dysponuje samochodem. Nie każdy ma umiejętności lub
siły do prowadzenia samochodu. Oso-

bom starszym pozostaje prosić sąsiada
o podwiezienie, gdy wybierają się do
lekarza lub urzędu.
- To jak to inaczej rozwiązać?
- Obecny program rządowy, piątka
Kaczyńskiego, zakłada przywracanie
połączeń lokalnych. Tylko komu pomoże ponowne wpisanie do rozkładu
jazdy kursu autobusu, którym pojadą

jedna lub dwie osoby? Trzeba będzie
stale do niego dopłacać. Dlatego proponuję co innego: bony na korzystanie
z drobniejszych połączeń lokalnych,
realizowanych przez samochody osobowe jak taksówki lub przez mikrobusy - dla tych, dla których takie połączenia są niezbędne. Dziś na terenach
gmin wiejskich nie ma taksówek lub
innych podobnych form transportu
lokalnego uzupełniającego transport
między głównymi miastami. Jeśli rząd
ma kwotę którą chce wesprzeć transport lokalny to proponuje to na wykupienie kilometrów u małych lokalnych przewoźników, którzy poza tym
świadczyli by normalne lokalne usługi
komercyjne. Usługi dla emerytów lub
innych osób wymagających wsparcia
opłaty można realizować bonami czy
kartami pre-paidowymi. Częściową
dopłatę można zrobić za dojazd dzieci
do szkoły (Zamiast przewóz drogimi
autobusami). Wspomóc dojazd osób
starszych do lekarza w ośrodka zdrowia, a po za tymi usługami kierowca
mógłby już całkiem na komercyjnych
zasadach jak taksówkarz rozwieźć
uczestników imprezy, żeby nie musieli
się z góry umawiać, który z nich „jest
samochodem”. O uprawnieniach do
bezpłatnego przejazdu decydowałby
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Korzyść odnieśliby mieszkańcy, którzy
nie byliby wykluczeni z tego powodu,
że samochodu nie mają, dzieci, które
nie musiałyby czekać na szkolny autobus, również przedsiębiorcy, którzy
zajęliby się realizowaniem takich kursów. Samorząd wszystko by zorganizował, on najlepiej zna potrzeby ludzi
na swoim terenie. Zamiast sztywnego
rozkładu jazdy – kursy odbywałyby się
na zamówienie, w miarę potrzeb i z korzyścią dla mieszkańców.
ROZMAWIAŁ ŁUKASZ PERZYNA

9 rocznica katastrofy smoleńskiej.
Uroczystości w Grzybowie
W niedzielę, 7 kwietnia 2019
roku, w Grzybowie (gm. Słubice,
pow. płocki) odbyły się uroczystości związane z dziewiątą rocznica
katastrofy smoleńskiej. Podobnie
jak w latach poprzednich spotkaliśmy się w miejscu pamięci 96
dębów w Grzybowie.
W uroczystościach udział
wzięli m.in. mieszkańcy Gminy Słubice i Iłów, władze
samorządowe,
Solidarność
Rolników
Indywidualnych,
OSP, Żołnierze z Wojskowej
Akademii Technicznej, zespół
Gorzowianki.
Mazowiecką Wspólnotę
Samorządową i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi
Iłowskiej reprezentowali m.in.:
Mariusz Ambroziak, Paweł
Kłobukowski, Sławomir Ambroziak, Wanda Dragan, Bogdan Rybicki, Andrzej i Tomasz
Ciołkowscy.
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Konferencja programowa MWS w Warszawie
W klubie Nowy Świat Muzyki na warszawskim
Nowym Świecie odbyła się 6 kwietnia Konferencja programowa Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej. Konferencję poprowadził
Marcin Bańcerowski - Menedżer i społecznik,
Prezes Fundacji Moc Idei oraz Grzegorz Wysocki - były burmistrz na Ochocie, viceprezes
MWS, Pełnomocnik Polski Fair Play na Mazowszu.
Prezes MWS, radny sejmiku woj.
mazowieckiego Konrad Rytel powiedział o roli MWS, Bezpartyjnych Samorządowców po wyborach samorządowych, które odbyły się pod koniec
2018 roku. Następnie Jerzy Karwelis,
współautor kampanii Bezpartyjnych
Samorządowców z 2018r., odpowiedział na pytanie czy samorządowcy są
skazani na politykę.
O priorytetach Wspólnoty Samorządowej w dziedzinie rozwoju

regionu w kontekście obecności w
Sejmiku Województwa Mazowieckiego wykład wygłosił Bogdan Żmijewski, szef komisji programowej MWS.
Następnie Grzegorz Kubalski, członek
zarządu powiatu legionowskiego i
Związku Powiatów Polskich, odpowiedział zgromadzonym na pytanie
Czy samorządowcy potrzebują swojej
reprezentacji w Parlamencie Europejskim i Parlamencie RP?
Na zakończenie panelu programowego głos zabrał Robert Zalikhov,
menedżer w firmie MPG Media, który
opowiedział o roli internetu i budowie
mediów lokalnych.
Kolejnym punktem konferencji
była prezentacja kandydatów Polski
Fair Play, których rekomendowała
MWS w okręgu „warszawskim” (nr
4) w wyborach do Parlamentu Euro-

pejskiego. Będą to: Bartłomiej Steczowicz - ekspert w zakresie energetyki
rozproszonej oraz Dorota Sowińska
Kobelak - prawniczka, ekonomistka,
była starosta pow. legionowskiego.
W okręgu „mazowieckim” będą
to m.in.: Andrzej Rosiewicz - piosenkarz estradowy, Krzysztof Gajowniczek - były radny gminy w Kotuniu
w Powiecie Siedleckim, Paweł Kłobukowski – przedsiębiorca, wiceprezes
MWS, Justyna Joanna Kępa – radna
gminy Goworowo, Mariusz Długołecki – aplikant notarialny, Adam
Kloch – przedsiębiorca, radny Miasta
Sochaczew, Elżbieta Marciniak - dr
nauk ekonomicznych. Specjalista z zakresu zarządzania.
Konferencję zakończyło podpisanie
deklaracji programowej MWS przez
uczestników spotkania.
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Deklaracja programowa przyjęta w
Warszawie w dniu 6 kwietnia 2019
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa jest organizacją, która od wielu
lat działa na rzecz rozwoju naszego
regionu. Zrzeszamy ludzi aktywnych
chcących działać na rzecz swoich gmin,
powiatów, miast i regionu. W naszych
szeregach jest wielu ludzi z wieloletnim doświadczeniem samorządowym
i pełniących swoje funkcje z demokratycznego wyboru mieszkańców.
W ostatnich wyborach samorządowych obok wielu sukcesów
ruchu Bezpartyjnych Samorządowców, którego byliśmy reprezentantem, ruch odniósł znaczący
wynik w gminach i powiatach województwa mazowieckiego. Jednak za największy sukces uważamy
przekroczenie progu wyborczego
w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i uzyskanie mandatu radnego wojewódzkiego w okręgu wokół Warszawy.
Co prawda nie daje nam to bezpośredniego wpływu na władze wojewódzkie, ale mamy możliwość
przedstawiania naszego programu
na najważniejszym forum regionu,
jakim jest Sejmik.
Program regionalny Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej był budowany przez lata na
bazie naszych doświadczeń. Dziś
należy uzupełnić go o nowe elementy wynikające z dynamiki
rozwoju regionu. Od lat domagamy się regionalnego programu

rozwoju sieci parkingów metropolitalnych na terenie powiatów
wokół Warszawy. Chcemy w
najbliższym czasie przygotować
systemowe rozwiązania z zakresu
rozwoju terenów wiejskich w naszym regionie. Uważamy za konieczne systemowe rozwiązanie
konfliktów pomiędzy uciążliwą
produkcją rolniczą i budownictwem mieszkaniowym. Należy
ułatwić rozwój infrastruktury na
terenach wiejskich, szczególnie
energetycznej oraz bazy usług na
rzecz produkcji rolnej. Należy
znieść szereg ograniczeń w handlu produktami rolnymi przez
rolników. Potrzebna jest też szybka możliwość przekształcania
zagospodarowania terenów rolniczych na inne funkcje. Widzimy
również konieczność systemowego wsparcia organizacji społecznych działających na terenach
wiejskich takich jak ochotnicze
straże pożarne, ale i lokalne placówki upowszechniania kultury
i sportu.
Zgromadzeni na corocznej
konferencji programowej uznają za szczególnie ważny rozwój
niezależnych mediów lokalnych
zarówno tych tradycyjnych jak i
cyfrowych. Na szczególną uwagę zasługują tutaj lokalne portale
internetowe. Wspólnota zamierza
sprzyjać prasie lokalnej na terenie regionu oraz wszelkim innym

inicjatywom mających na celu
budowanie silnych i niezależnych
lokalnych mediów.
Samorządowcy w naszym
kraju działają w otoczeniu politycznym, na które nie mają żadnego wpływu. Działając na rzecz
swoich mieszkańców są bardzo
często ograniczeni regulacjami
prawnymi stanowionymi przez
partie polityczne w Parlamencie
zarówno krajowym jak i europejskim. Problem ten dotyka nie tylko samorządu terytorialnego, ale
również coraz bardziej środowiska
przedsiębiorców i społeczności
akademickiej. Dlatego od początku Wspólnota zaangażowała
się w budowę struktur mogących
doprowadzić do wyłonienia z tych
środowisk własnej reprezentacji
politycznej, która będzie realizować nasze postulaty na forum
ogólnokrajowym.
Polska Fair Play Bezpartyjni
Gwiazdowski jest właśnie takim
komitetem wyborczym, który
współtworzymy. W nadchodzących wyborach do Parlamentu
Europejskiego, a następnie do
Parlamentu krajowego. Będziemy
wspierać naszych kandydatów i
apelować o poparcie ich przez
inne znaczące środowiska w naszym kraju.
NIC O NAS BEZ NAS!
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Wojskowa Akademia Techniczna, znajdująca
się na warszawskim Bemowie, jest największą uczelnia wojskową w kraju i jedną z wiodących uczelni technicznych w Polsce. Poza
studiami wojskowymi prowadzone są tutaj
również studia cywilne. Ich studenci funkcjonują na takich samych warunkach, jak studenci innych uczelni technicznych.
Studia cywilne
Studia cywilne w WAT, podobnie jak na
innych uczelniach, są dwustopniowe. Pierwszy
stopień kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera lub licencjata, a drugi – magistra inżyniera
lub magistra. Można też kształcić się dalej w
ramach doktoratu. WAT prowadzi zarówno
studia stacjonarne (bezpłatne), jak i niestacjonarne, prowadzone w systemie zjazdów weekendowych. Student studiów cywilnych nie jest
żołnierzem, nie musi mieszkać w akademiku
i nie ma żadnych zobowiązań wobec MON.
Część zajęć (np. liczne wykłady) studenci studiów wojskowych i cywilnych
odbywają razem. Studenci cywilni podobnie jak wojskowi rozwijają swoje pasje w licznych organizacjach studenckich
takich jak: teatr, chór, orkiestra i wielu
innych, jak również w kołach naukowych i ponad 20 sekcjach sportowych.
Wojskowa Akademia Techniczna istnieje
od 1951 r. Przez te wszystkie lata naukę tutaj
ukończyły tysiące studentów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Dziś są oni poszukiwani na rynku pracy w Polsce i za granicą.
WAT stawia na rozwój nauki i bardzo dużą
wagę przywiązuje do wysokiej jakości kształcenia, zatrudniając najlepszych wykładowców.
Od lat postulaty te są realizowane, o czym

9

Studia cywilne w WAT
Rekrutacja

świadczy duże zainteresowanie uczelnią oraz
dobra sytuacja na rynku wśród absolwentów.
Kierunki studiów
W ramach studiów cywilnych w
WAT można uczęszczać na kierunki:
Wydział Cybernetyki:
1. Bezpieczeństwo narodowe
2. Informatyka
3. Informatyka w medycynie
4. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
5. Zarządzanie
Wydział Elektroniki:

1. Elektronika i telekomunikacja
2. Energetyka
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji:
1. Budownictwo
2. Geodezja i kartografia
Wydział Mechaniczny:
1. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
2. Biogospodarka
3. Mechanika i budowa maszyn
4. Logistyka (profil ogólnoakademicki)
Wydział Logistyki:

1. Logistyka (profil praktyczny)
2. Obronność państwa
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa:
1. Inżynieria bezpieczeństwa
2. Lotnictwo i kosmonautyka
3. Mechatronika
Wydział Nowych Technologii i Chemii:
1. Chemia
2. Inżynieria materiałowa
Instytut Optoelektroniki:
1. Inżynieria kosmiczna i satelitarna
2. Optoelektronika (tylko II stopień)

Rejestracja na studia cywilne I stopnia (inżynierskie i licencjackie) trwa od
1 marca do 12 lipca. Można jej dokonać
wyłącznie internetowo w systemie IRK.
Tam również należy do tego terminu
wprowadzić swoje wyniki części pisemnej matury.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 16 lipca i wtedy, nie później niż do
25 lipca, będzie należało przedłożyć
oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości. Natomiast od 17 lipca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca aż
do wyczerpania miejsc, ale nie dłużej
niż do 19 września.
Rejestracja na studia cywilne II stopnia
(magisterskie), na kierunki po licencjacie, będzie trwała od 6 maja do 6 września. Wyniki
zostaną ogłoszone 11 września, a od 12 do
19 września będzie prowadzona rekrutacja
uzupełniająca.
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
UL. GEN. WITOLDA URBANOWICZA 2
00 – 908 WARSZAWA 46
WWW.WAT.EDU.PL
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Jak drugi obieg
stał się pierwszym
„Nielegalna polityka” autorstwa Andrzeja Anusza rozszerza pojęcie drugiego obiegu, zwykle ograniczane
do podziemnych publikacji, na całą
działalność opozycyjną sprzed 1989
roku. Dawny lider NZS w roli badacza
dostrzega w niej fenomen antropologiczny i kulturowy.
Odkąd wybitny francuski
myśliciel Raymond Aron wydał
książkę „Widz i uczestnik”, opowiadającą o zakrętach historii i
cywilizacji XX wieku – zawarta w
jej tytule podwójna perspektywa
fascynuje kolejnych badaczy. Połączenie osobistego wspomnienia
i socjologicznego wywiadu z analizą zawartości archiwów pozwala autorowi nadążyć za tempem
historii, opisać zjawiska, które
mogą umknąć uwadze przyszłych
historyków. „Nielegalna polityka”
napisana jest właśnie z podwójnej
perspektywy widza i uczestnika:
zarówno seminarzysty u prof. Jerzego Holzera, autora pierwszej
historii Solidarności - jak jednego z
liderów odrodzonego Niezależnego
Zrzeszenia Studentów. W trzydzieści lat później Andrzej Anusz łączy
i obiektywizuje doświadczenia,
wynikające z obu dawnych ról.
Stanowi to niepowtarzalny walor
jego świadectwa, podbudowanego
kompletnym – jak mówią w swoim
slangu wykładowcy – „aparatem
naukowym” przypisów, „stanów
badań”, kwerend i bibliografii. W
tytułowej nielegalnej polityce dostrzega historyk modę, styl i spo-

sób życia, ale też wspólnotę alternatywną wobec dusznej nudy PRL,
wreszcie również dla wielu misję i
poświęcenie. Prawdziwy temat stanowi prezentacja, jak drugi obieg z
biegiem lat stawał się pierwszym, a
z protestu i niezgody na zło rodziła się odpowiedzialność za przyszłą
nową Polskę. W kilkanaście lat
przebyliśmy przecież drogę, która
społeczeństwom zachodnim zajęła
czas wielu pokoleń.
Co do oceny, że warto było
komunizm demontować – książka
Anusza nie pozostawia wątpliwości. Wprowadza nas też w realia
i przyczyny tego procesu. Drugi obieg zaczynał się w latach 70
jako wyzwanie moralne, rzucone
aroganckiej władzy przez intelektualistów, studentów i robotników
– organizatorów pierwszych wolnych związków zawodowych. Stał
się reakcją na sposób potraktowania przez milicję i bezpiekę, prokuraturę i sądy robotników Ursusa i
Radomia. Wybór i wizyta Papieża
oraz masowe protesty społeczne, a
potem fenomen dziesięciomilionowej Solidarności sprawiły, że racje
nielegalnej polityki przemówiły
do większości Polaków. Za sprawą
stanu wojennego i nawrotu represji
musiało jednak minąć dziesięciolecie, zanim ich wola została potwierdzona w pierwszym częściowo
demokratycznym głosowaniu z 4
czerwca 1989 r. i przypieczętowana
powołaniem niekomunistycznego
rządu.

O Sierpniu autor wie mniej,
bo gdy Lech Wałęsa ze swoim różańcem, wielkim długopisem podpisywał historyczne porozumienia
gdańskie – piętnastolatek Andrzej
Anusz pakował dopiero wyprawkę
do pierwszej licealnej. Za to gdy
protesty społeczne powróciły wiosną 1988 roku – był już jednym
z ich akademickich liderów. Studenci wsparli wówczas skutecznie
robotników. Kiedy ZOMO rozbiło strajk w Nowej Hucie – protest
zaczął Uniwersytet Warszawski.
Zmusiło to władze do rozmów,
których efektem po roku stały się
wybory czerwcowe. „Nielegalna
polityka” opisuje uwarunkowania
wielkiego powrotu Solidarności,
który dokonał się za sprawą kolejnego pokolenia – dla dwudziestoletnich organizatorów strajków
w Ursusie, Nowej Hucie czy na
Uniwersytetach Warszawskim i
Jagiellońskim, NSZZ „S” sprzed
ośmiu lat był tylko piękną legendą lub sprawą starszych braci. Ale
z tej sztafety pokoleń narodziło się
zwycięstwo. Tym cenniejsze, że w
odróżnieniu od innych polskich
historycznych przewag – dokonało
się przy urnach wyborczych, a nie
na polu bitwy. „Nielegalną politykę” warto powitać z satysfakcją
jako pierwszą książkę pomagającą
zrozumieć, co naprawdę w Polsce
zdarzyło się 4 czerwca 1989.
Andrzej Anusz. Nielegalna polityka. Akces, Warszawa 2019
ŁUKASZ PERZYNA

360 internetowej kampanii reklamowej dla Twojej firmy
o

W MPG Media nie zadowalamy się
półśrodkami. Zajmujemy się marketingiem, a to co robimy, robić
chcemy kompleksowo i z pełnym
profesjonalizmem. Chcesz wypromować swoją firmę w Internecie?
Szukasz kogoś, kto mógłby Ci w tym
pomóc? W MPG Media wierzymy, że
dobra kampania reklamowa może
poprowadzić firmę do lepszej przyszłości. Chcemy, zagwarantować
naszym klientom internetowy marketing najwyższej jakości, oparty
na licznych, niezależnych kanałach
przekazu. Dlatego dajemy Ci pakiet
pełny, pakiet 360o.
Od dziś nie musisz sam
prowadzić strony internetowej
swojej firmy, ponieważ my zrobimy to za Ciebie! Podobnie
z fanpagem na Facebooku.
Prowadzisz go już na własną
rękę? Jeśli zechcesz, my się tym
zajmiemy! Nie masz jeszcze
fanpage’a? Założymy go! Myślałeś kiedyś o prowadzeniu
bloga? To bardzo popularna
forma promocji w dzisiejszych
czasach. Tak się składa, że tym
również się zajmujemy i chętnie poprowadzimy bloga dla
Twojej firmy!

ludźmi, którzy znają się na
tym co robią i odznaczają się
pełnym zaangażowaniem. Bo
w MPG Media wiemy, że podstawą rozwoju firmy jest dobra
reklama. A za dobrą reklamą
zawsze stoją ludzie.
A jeśli jesteś dość zapobiegliwy, by nie ufać pierwszej
lepszej firmie marketingowej
ogłaszającej się w Internecie,
to mamy coś specjalnie dla
Ciebie. Wypróbuj pierwszy
miesiąc współpracy z nami
całkowicie za darmo! Bez
ryzyka, bez dodatkowych
zobowiązań – nie możesz na
tym stracić. Oto nasza oferta. Co Ty na to?
Coś więcej o naszej działalności ----> wio.waw.pl/reklamawarszawa
Warszawski portal informacyjny, gdzie pojawi się Twoja reklama ----> wio.waw.pl
Chciałbyś, aby informacja o działalności, jaką prowadzisz była obecna na portalach w sieci? Może jakieś
lokalne media informacyjne?
Mamy coś dla Ciebie! Dzięki

naszej ofercie otrzymasz comiesięczną reklamę na portalu warszawaiokolice.pl, gdzie
zaglądają codziennie tysiące
warszawiaków. W ramach
tego portalu własną stronę

ma też każda dzielnica miasta
i również na nich będziemy
reklamować Twoją firmę.
Od dziś cały internetowy
PR swojej firmy masz pod
jednym telefonem. Wszystkie

szczegóły współpracy uzgodnisz z nami osobiście, żeby
oferta była jak najlepiej dopasowana do Twoich oczekiwań.
Możesz też mieć pewność,
że współpracować będziesz z

Kontakt:
MPG MEDIA SP z o.o.
02-761 Warszawa
Cypryjska 2G
884 880 231
reklama@mpgmedia.pl
www.mpgmedia.pl
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500 złotych od krowy, 100 złotych od tucznika
– takie propozycje dla rolników zaprezentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pieniądze
te mają być przeznaczone z unijnych środków
Wspólnej Polityki Rolnej.
Obiecywanie pieniędzy z puli unijnego budżetu, który nie został jeszcze
wynegocjowany wygląda na desperacką
próbę przymilenia się elektoratowi, w
tym przypadku rolnikom. Podtrzymuje
również trend rozdawania pieniędzy, bez
oglądania się na konsekwencje finansowe. Jeśli bowiem nowy budżet unijny
nie będzie na tyle korzystny dla Polski to
rodzi się pytanie z czego partia rządząca
chce finansować te obietnice. Obawiamy

Kaczyński popiera stanowisko Polski Fair
Play w sprawie wejścia do strefy euro!
Polska Fair Play już kilka tygodni temu jasno
zadeklarowała, że chce pozostania przy narodowej walucie. Cieszymy się, że kolejne siły
polityczne wyrażają podobne stanowisko.
Euro od samego początku było projektem politycznym, a nie ekonomicznym. Zróżnicowane gospodarki stały się
częścią tej samej Unii Walutowej, co musiało doprowadzić do poważnego kryzysu
po kilku latach od wejścia do obiegu nowej waluty. I gdyby nie ponownie decyzja
polityczna, euro już dziś nie istniałoby.

Nieprzemyślane wprowadzenie
euro może stanowić dla Polski zagrożenie. Stopy procentowe ustalane przez Europejski Bank Centralny mogą okazać się zbyt niskie
dla Polski, która jest krajem o niskim PKB oraz relatywnie niskim
poziomie cen, co może skutkować
nierównowagami
makroekonomicznymi m.in. w postaci bańki na
rynku nieruchomości. Dodatkowo
polska gospodarka pozbawić by się
mogła dzisiejszego atutu na rynku
europejskim, jakim są
niskie koszty pracy.
Ponadto,
bogactwo
narodów nie bierze się z
tego, jakim papierkiem
płacimy za towary i usługi.
Dlatego mylą się wszyscy
ci, którzy twierdzą, że od
wejścia do strefy euro zależy nas dobrobyt.
ŹRÓDŁO:
POLSKAFAIRPLAY.ORG

Szczyt „nowych” krajów
unii w Warszawie
1 maja do Warszawy zjadą się przywódcy
państw, które weszły do Unii Europejskiej 15
lat temu.
Podczas szczytu zapowiedzieli swoją
obecność przedstawiciele Cypru, Czech,
Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. W zdecydowanej większości państwa te reprezentować
będą szefowie rządów. Fakt, że takowy
szczyt organizuje Polska, należy uznać
za pewien sukces rządu.
Z drugiej strony jesteśmy największym krajem,
który znalazł się w Unii
1 maja 2014 roku, więc
miejsce organizacji tego
szczytu w Warszawie wydaje się dość naturalne.
Ważne jest, aby spotkanie to nie było tylko okazją
do wspomnień, ale podjęte
tam były także rozmowy
o bieżących problemach
Wspólnoty. Interesy nowych członków często nie

są w odpowiedni sposób w Unii respektowane, chociażby w przypadku takich
spraw jak łamanie swobody przepływu
usług. Powinni więc oni w takich sprawach mówić jednym głosem, co nie zawsze ma na ten moment miejsce. Żałować
można, że na szczyt nie zaproszono krajów,
które weszły do UE po 1 maja 2014, tj.
Bułgarii, Rumunii i Chorwacji.
ŹRÓDŁO: POLSKAFAIRPLAY.ORG
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się dalszego zwiększania deficytu. W dodatku ten sposób finansowania rolnictwa
jest wybitnie nieefektywny. Promuje się
niewydajne, rozdrobnione gospodarstwa.
Należałoby w ogóle nie finansować gospodarstw mniejszych niż 5 hektarów.
Ponadto Polska Fair Play rolnikom obiecuje utrzymanie podatku
rolnego i obecnej formy odprowadzania składek emerytalnych. Zlikwidujemy hamujące rozwój wielu
gospodarstw rolnych ograniczenia w
obrocie ziemią rolną, nie będziemy
także zamykać dobrze rozwijającego
się przemysłu rolniczego takich jak
np. hodowle norek, co ma w planach
wielu czołowych polityków PiSu
i PO. Wprowadzimy powszechny
program dzierżawy gruntów pozostających w rękach państwa.
ŹRÓDŁO: POLSKAFAIRPLAY.ORG
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W ślad za światowymi trendami Polska prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz
rozwoju elektromobilności. Doprowadziły one
do uchwalenia w ramach implementacji dyrektywy unijnej ustawy o elektromobilności i
paliwach alternatywnych, która weszła w życie
22 lutego 2018 r. Reguluje ona funkcjonowanie
rynku paliw alternatywnych w transporcie,
szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jej przepisy będą miały
znaczący i długoterminowy wpływ na polską
gospodarkę.
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Elektromobilność

Wyżej wymieniona ustawa wprowadza m.in.:

- obowiązek uwzględnienia od
1 stycznia 2019 r. w pozwoleniach
na budowę budynków użyteczności
publicznej oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych, określonych w ustawie i aktach wykonawczych, punktów ładowania pojazdów elektrycznych;
- konieczność wygaszenia do
końca 2019 r. umów zlecenia
transportu, zawartych przez administrację państwową z podmiotami, które w swej flocie nie
będą posiadały określonych w
ustawie ilości pojazdów zeroemisyjnych;
- obowiązek posiadania przez
samorządy terytorialne oraz organy
administracji samorządowej w swej
flocie – odpowiednio – 30% i 50%
pojazdów zeroemisyjnych i zawierania umów o transport publiczny

tylko z podmiotami posiadającymi
w swej flocie minimum 30% takich
pojazdów;
- obowiązek budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad sieci ogólnodostępnych stacji
ładowania wzdłuż dróg sieci TEN-T.
Obecnie zaplanowanych jest 170 takich stacji;

- Strefy Czystego Transportu – ustawa reguluje sposób ustanawiania stref przez samorządy
terytorialne oraz możliwe zasady
funkcjonowania i egzekwowania
wjazdów;
- regulacje określające obowiązki prawne, techniczne i organizacyjne tworzenia stacji i punktów łado-

wania elektrycznych lub gazowych
pojazdów i jednostek pływających;
- obowiązek przeprowadzania przez jednostki samorządu
terytorialnego co 36 miesięcy
analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem zeroemisyjnych pojazdów w transporcie publicznym.

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie ekonomii i finansów, wraz z ekspertami ds. nowych
technologii i aspektów technicznych
stworzyliśmy know-how służące kompleksowej ocenie i weryfikacji projektów
oraz planów w zakresie elektromobilności. W połączeniu z naszym doświadczeniem w pracy przy projektach inwestycyjnych z branży infrastrukturalnej i
energetycznej, których wartość przekroczyła 40 miliardów złotych, oferujemy
następujące spektrum usług:

- wstępną weryfikację koncepcji i
technologii – badania macierzowe;
- opracowywanie prognoz rozwoju
poszczególnych technologii (wraz ze
zdefiniowaniem ograniczeń finansowych, prawnych, technicznych, technologicznych itp.);
- analizę i ocenę ryzyka nowych rozwiązań technologicznych;
- kompleksową ocenę projektów inwestycyjnych związanych z elektromobilnością;
- opracowywanie studiów wykonalności
wraz analizami kosztów i korzyści oraz analizą wielokryterialną (macierze wariantów,
kryteria wyboru itp.);
- wykonywanie analiz kosztów i korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, określonych w Art. 37 Ustawy o
elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz planów transportowych.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
INFRA - CENTRUM DORADZTWA SP. Z O.O.
SKWER KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
5/25, 01-015 WARSZAWA
TEL.: 22 400 71 49
E-MAIL: BIURO@INFRACD.PL
WWW.INFRACD.PL

