Mnie to nie obchodzi!
Nie interesuję się polityką, dlatego nie chodzę na wybory. Znasz to, prawda? Mnie to nie obchodzi!
Może nie w tej minucie, ale czy będzie cię obchodzić, kiedy zostanie odśnieżona twoja ulica, gdy
spadnie duży śnieg? Czy będzie cię obchodzić, kiedy zostaną wprowadzone opłaty za korzystanie z
boiska? Czy będzie cię obchodzić, ile jest miejsc w żłobku czy w przedszkolu, kiedy będziesz
chciała wrócić do pracy? Czy będzie cię obchodzić, ile się czeka do lekarza, gdy zachorujesz? Czy
będzie cię obchodzić, gdy asfaltowana będzie sąsiednia ulica, a nie twoja?
W wyborach samorządowych chodzi o politykę – ale tę lokalną, która dotyczy twojego życia. Jeśli
cię ona nie obchodzi, to znaczy, że nie obchodzi cię to, gdzie i jak mieszkasz.
Jesteś pracodawcą. W niedzielę 16 listopada zatrudnimy do naszej firmy „Zalesie Górne” 4
„pracowników”, którym przez 4 lata będziemy płacić „pensję”. To, jak się nam będzie wiodło,
zależy od jakości personelu, któremu powierzymy zarządzanie naszą firmą.
Nie głosuj – wybieraj świadomie. Każdy rozsądny pracodawca świadomie zatrudnia takiego
pracownika, który ma szansę spełnić jego oczekiwania. Nie da pracy pierwszemu lepszemu. Czego
się dowiesz o kandydatach w lokalu wyborczym? Poznasz jego imię i nazwisko oraz najpewniej
wiek i miejsce zamieszkania. Czy wystarczy Ci to do dokonania świadomego wyboru?
Jeśli nie – przeczytasz dalej, kogo, jak i po co wybierasz. Poznasz nazwiska kandydatów
startujących z Zalesia, ale to od Ciebie zależy, czy poznasz samych kandydatów – napisz do nich,
spotkaj się z nimi, zadaj pytanie.
Kogo wybieramy?
Wybieramy burmistrza Piaseczna oraz radnych: gminy, powiatu i województwa, które są niezależne
od siebie. Gminy nie podlegają powiatom, a powiaty i gminy nie podlegają województwom.
Burmistrz gminy (różowa karta do głosowania)
Burmistrz to jednoosobowy zarząd gminy. Decyduje o tym, co się w niej dzieje i odpowiada za jej
kondycję. Realizuje zatwierdzony przez radnych budżet.
Oddajemy głos na jednego kandydata spośród siedmiorga startujących. Kandydat, który 16.11.2014
r. otrzyma ponad 50% głosów mieszkańców gminy – zostanie burmistrzem. Jeśli nikt nie uzyska
przewagi, dwa tygodnie później odbędzie się 2. tura wyborów między dwiema osobami, które w 1.
turze otrzymały najlepsze wyniki.
Na burmistrza Piaseczna startują:
Lp. Imię i nazwisko

Kim jest

1.

RUDZIŃSKA-MĘKAL Barbara
zam. Piaseczno
wiek: 45
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

radna sejmiku woj. mazowieckiego

2.

LIS Zdzisław
zam. Nowy Prażmów
wiek: 64
KW Platforma Obywatelska RP

obecny burmistrz Piaseczna

3.

OŁDAKOWSKI Wojciech Jerzy
zam. Głosków
wiek: 38

radny powiatowy

KW Prawo i Sprawiedliwość
4.

ZALEWSKI Józef
zam. Piaseczno
wiek: 58
KWW Józefa Zalewskiego i Centrum

były burmistrz Piaseczna

5.

SŁOWIK Mariusz
zam. Głosków
wiek: 39
KWW Klub Rozwoju

radny gminy

6.

DZIEKANOWSKI Paweł Jan
zam. Żabieniec
wiek: 36
KWW Projekt Piaseczno

działacz
sportu

7.

KANDYBA Piotr
zam. Żabieniec
wiek: 45
KWW WspólneRazem

radny powiatowy

samorządowy,

promotor

Radny gminy Piaseczno (biała karta do głosowania)
To gmina odpowiada za wszystkie nasze podstawowe potrzeby: od dostarczania wody, wywozu
śmieci, przez bezpieczeństwo, podstawową opiekę zdrowotną, opiekę nad dziećmi i edukację (od
żłobka do gimnazjum), po kulturę, transport, infrastrukturę oraz zagospodarowanie przestrzenne.
Do gminy pierwszy raz w okręgu 1-mandatowym. W wyborach do rady gminy po raz pierwszy
wybierzesz w nowym systemie. Rada gminy liczy 23 radnych i na tyle okręgów została podzielona
gmina. To oznacza (i to jest główna zmiana), że z każdego okręgu zostanie wybrany tylko jeden
radny (w 2010 r. aż trzech wybranych radnych pochodziło z Zalesia). Dlatego też komitety w
okręgu wystawiają po 1 kandydacie na liście. Zalesie Górne jest teraz jednym okręgiem (nr 18). Z
mandatem do rady miejskiej wejdzie ta osoba, która otrzyma najwięcej głosów zalesian.
Od tej pory będzie jasne, do kogo mamy się zwracać z naszymi problemami i pomysłami.
Zapamiętaj nazwisko zwycięzcy, bo będzie to w 100% radny zalesiański.
Uwaga! Jesówka i Wólka Kozodawska są obecnie w osobnym okręgu wyborczym do rady gminy
(nr 19). Będą wybierać radnych spośród innej listy kandydatów w lokalu wyborczym w Zespole
Szkół Publicznych w Jazgarzewie (ul. Szkolna 10).
Na radnych gminy z Zalesia startują:
Lp. Komitet (lista wyborcza)

Kandydaci z Zalesia Górnego

1.

KW
Mazowiecka
Samorządowa

Wspólnota KOWALCZYK Zenon Krzysztof
wiek: 45

2.

KW Platforma Obywatelska RP

KAMIŃSKI Łukasz Daniel
wiek: 31

3.

KW Prawo i Sprawiedliwość

FRYSZCZYN Grzegorz Eugeniusz
wiek: 68

4.

KWW Józefa
Centrum

Zalewskiego

i KACZOROWSKI Wojciech
wiek: 62

5.

KWW Klub Rozwoju

BOLEK Michał
wiek: 33

6.

KWW Nasza gmina-Nasz powiat

JAŚKACZEK Zbigniew Antoni
wiek: 64

7.

KWW Projekt Piaseczno

LENARTOWICZ-DIADIUK JUSTYNA
wiek: 33
zam. Jesówka

[link do pkw: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/141804
Radny powiatu piaseczyńskiego (żółta karta do głosowania)
Radni powiatowi współodpowiadają za politykę społeczną, wsparcie na rynku pracy, edukację na
poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz częściowo za infrastrukturę i transport. To radni
wybierają spośród siebie zarząd i jego przewodniczącego, czyli starostę.
Do powiatu po staremu. Gmina Piaseczno podzielona jest na dwa okręgi powiatowe. Zalesie
wybiera z okręgu nr 2, na który przypadają 4 mandaty radnych powiatowych.
Na tym szczeblu wybory są wielomandatowe i proporcjonalne, tzn. że każda lista wystawi w
naszym okręgu kilku kandydatów. Dostaniemy więc „książeczkę”, w której wybierzemy tylko 1
nazwisko spośród 41 kandydatów z 6 zarejestrowanych w naszym okręgu komitetów.
Mocne i słabe listy. Na to, kto otrzyma mandat, wpływ ma przede wszystkim liczba wszystkich
głosów oddana na daną listę w powiecie. Dopiero w drugiej kolejności ważny jest indywidualny
wynik kandydata. Mocne listy wprowadzają więcej radnych. Niestety oznacza to też, że mocni
kandydaci na słabych listach nie mają w obecnym systemie szans nas reprezentować.
Na radnych powiatu z Zalesia startują:
Lp. Komitet (lista wyborcza)
Kandydaci Kandydaci z Zalesia Górnego
w naszym
okręgu
1.

KKW SLD Lewica Razem

3

brak

2.

KW Platforma Obywatelska RP

7

SZCZYCIŃSKI Paweł
nr na liście: 3
wiek: 29

3.

KW Prawo i Sprawiedliwość

7

BANAŚKIEWICZ Marek
nr na liście: 3
wiek: 50
FRYSZCZYN Alina
nr na liście: 6
wiek: 67

4.

KWW Klub Rozwoju

8

BOLEK Marian
nr na liście: 7
wiek: 63

5.

KWW NASZA
POWIAT

8

KAMIŃSKA Magdalena
nr na liście: 6
wiek: 29

6.

KWW WSPÓLNERAZEM

8

brak

GMINA-NASZ

[link do pkw: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/powiaty/view/1418
Radny sejmiku mazowieckiego (niebieska karta do głosowania)
To na poziomie sejmiku decyduje się, gdzie pójdzie 40% unijnych pieniędzy. To marszałek
województwa, wybierany przez radnych, ma wpływ na funkcjonowanie Kolei Mazowieckich. To ci
radni decydują o kierunkach rozwoju naszego regionu i dużych inwestycjach. Sejmik również
nadzoruje działanie szpitali specjalistycznych i dużych instytucji kulturalnych.
Na poziomie wojewódzkim wybory też są proporcjonalne. Najwięcej kandydatów startuje z list
znanych nam komitetów partyjnych. W naszym okręgu (warszawski „obwarzanek”, nr 7)
obsadzimy 10 mandatów, wybierając spośród 174 kandydatów z 13 list. Nie ma wśród nich
kandydatów z Zalesia.
[link do pkw: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wojewodztwa/view/14
Jak wybieramy?
4 razy „x”. W niedzielę 16 listopada dostaniesz 4 karty wyborcze – każdą w innym kolorze, każdą
z inną liczbą kandydatów na inne funkcje. Jednak na każdej z nich wybierasz tylko 1 kandydata
spośród wszystkich list. Prawidłowo oddany głos – to jeden znak „x” na karcie wstawiony w
rubryce przy nazwisku twojego kandydata.
Demonstracja pustego głosu. Bywają tacy, którzy idą do wyborów, ale demonstracyjnie wrzucają
pustą kartę jako wyraz swojego niezadowolenia. Oczywiście można to robić, jednak obecnie nie
rozróżnia się, ile głosów z jakiego powodu jest nieważnych. Jest on liczony wspólnie wraz z
pomyłkami (np. wyborem dwóch nazwisk na jednej karcie).
Kto może wybierać?
Rocznik '96 już głosuje. Zagłosować może każdy, kto najpóźniej 16 listopada kończy 18 lat – do
lokalu przychodzisz z dokumentem ze zdjęciem (dowodem, paszportem, legitymacją szkolną).
Nie meldunek, ale rejestr wyborców. Nie trzeba być zameldowanym w gminie, ale trzeba
znajdować się w gminnym rejestrze wyborców. Jest on tworzony automatycznie na podstawie
zameldowania. Dopisanie się do rejestru wyborców jest proste, załatwia się je w urzędzie gminy,
najpóźniej do 7 listopada. Ma jednak jedną konsekwencję – skutkuje trwałym wykreśleniem z
dotychczasowego rejestru wyborców, tak więc od tego momentu we wszystkich kolejnych
wyborach (prezydenckich i parlamentarnych w 2015 r.) będziesz głosować w Zalesiu.
Zasadniczo w wyborach władz lokalnych nie można głosować gdzie indziej na podstawie
zaświadczenia o prawie do głosowania.
Kiedy i gdzie?
16 listopada, niedziela, g. 7-21, lokal wyborczy mieści się w gimnazjum przy ul. Białej Brzozy 3.
Jeśli dojdzie do 2. tury wyborów na burmistrza, odbędą się one w niedzielę 30 listopada w tych
samych godzinach.
dr Ewa Modrzejewska, zalesianka, współtworzy serwis obywatelski www.MamPrawoWiedziec.pl
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