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„Mam trzy dyplomy
wyższych uczelni
i tego się nie wstydzę”
Wywiad z MAŁGORZATĄ PACHECKĄ,
kandydatką na WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

• Przez cztery kadencje był
pan radnym Dzielnicy Ursus.
Obecnie kandyduje pan do
Rady Warszawy, proszę wyjaśnić czytelnikom swoją decyzję.
Prawo i Sprawiedliwość przygotowało bardzo ambitny program
dla Ursusa. Aby móc go skutecznie realizować nadszedł czas na
swojego przedstawiciela w Radzie Warszawy. W Ursusie ten zaszczyt kandydowania przypadł
mnie. Chcę zatem wykorzystać
swoje kompetencje i doświadczenie nabyte w ciągu minionych 4 kadencji pracy w Radzie
Dzielnicy Ursus i godnie reprezentować oraz bronić naszych ursusowskich interesów.
• Proszę przybliżyć czytelnikom
różnicę pomiędzy Radą Dzielnicy i Radą Warszawy.
Różnica jest zasadnicza. Rada
Warszawy sprawuje realną władzę uchwałodawczą w Warszawie, natomiast Rady Dzielnic
tylko opiniodawczą. Kluczowe

decyzje np. dotyczące budżetu zapadają zatem w Radzie
Warszawy. Dlatego chcąc realizować program PiS dla Ursusa
musimy mieć naszych przedstawicieli w Radzie Warszawy. Takich możliwości nie mają lokalne
stowarzyszenia, gdyż nie mają
swoich przedstawicieli Radzie
Warszawy.

cjonowania bazarku przy ulicy
Gierdziejewskiego w jego obecnej lokalizacji, budowa szpitala
jednego dnia, nowe budynki oświatowe oraz mieszkania
komunalne. Ważnym jest też
ograniczenie hałasu lotniczego,
dlatego PiS w Ursusie popiera
budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Warszawą.

• Jeśli zostanie Pan wybrany
radnym będzie pan reprezentował również mieszkańców
Włoch i Bemowa?
Tak, to prawda. Nasze dzielnice
mają wiele wspólnych spraw do
załatwienia w nadchodzącej kadencji. Jedną z najważniejszych
będzie na pewno budowa metra dla Bemowa, Ursusa i Włoch.
Jako radny Dzielnicy współpracowałem już z radnymi Bemowa
czy Włoch w innych sprawach
wspólnych dla naszych dzielnic
jak np. budowa ulicy Nowolazurowej (obecnie aleja 4 czerwca
1989 roku). Dla Ursusa ważną
sprawą będzie utrzymanie funk-

• Jak ocenia Pan swoje szanse,
zwłaszcza, że może być Pan
jedynym Radnym Warszawy
z Ursusa w nadchodzącej kadencji?
Zawsze podchodzę do wyników
z dużą pokorą, wszystko leży w
rękach wyborców. Tylko ich głosy oddane na mnie pozwolą na
godną reprezentację naszych
lokalnych interesów w Radzie
Warszawy. Już teraz mogę zapewnić, że w przypadku wygranej będę reprezentował wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy i obiecuję współpracę oraz
wsparcie w każdej dobrej dla
naszej wspólnoty sprawie.

To dlaczego osoba tak wykształcona i z taką
pozycją zawodową decyduje się na kandydowanie na wójta gminy Michałowice?
Kilka ostatnich lat mojego życia, oprócz pracy zawodowej, to także angażowanie się w
sprawy gminy i jej mieszkańców. Jestem Prezesem Towarzystwa Komorowianie, w imieniu
mieszkańców zajmowałam się sprawą Centrum
Handlowego w Regułach, lasu w Granicy czy
kwestią projektu al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Poznałam wiele problemów związanych
z funkcjonowaniem gminy. Wspólnie z ludźmi,
z którymi realizowałam te projekty, doszliśmy
do wniosku, że jedyną receptą na mieszkanie
w najlepszej gminie na Mazowszu jest wzięcie
spraw w swoje ręce.
Dobrze, znamy powody kandydowania, a co
Pani zdaniem jest najważniejsze w prezentowanym przez Państwa na stronie przyjazna.eu
„Programie dla gminy”?

Naszym zdaniem działania obecnej władzy nie
prowadzą do poprawienia sytuacji życiowej mieszkańców gminy. Wręcz przeciwnie. Dla nas najważniejszą rzeczą jest polepszenie jakości życia ludzi
w jednej z najbogatszych gmin na Mazowszu. Rozwój w XXI wieku nie oznacza zgody na blokowiska,
tolerowanie hałasu, smogu, brak dbałości o nowoczesną edukację i infrastrukturę. W mojej opinii
i mojego zespołu kandydatów nasze wspólne,
gminne pieniądze mogą być wydatkowane lepiej,
z większą korzyścią dla mieszkańców.
Na banerach KWW Przyjazna Gmina widać Panią w otoczeniu kandydatów na radnych. Na
banerach innego komitetu pojawia się tylko
kandydat na wójta. Jak Pani to skomentuje?
Jeżeli wyborcy opowiedzą się za moją kandydaturą, to będę z nimi rozmawiać w ich przestrzeni
życiowej – nie będę wójtem siedzącym w gabinecie, ale wychodzącym do ludzi. Styl pracy obecnego wójta widać właśnie na jego plakatach wyborczych. Nie planuję wszystkiego robić sama,
bo uważam, że inni ludzie mogą mieć dobre pomysły, które mogą służyć mieszkańcom.
Czy jest jeszcze coś ważnego, co chce Pani
przekazać wyborcom?
Chcę zadeklarować, że chętnie odpowiem
na wszystkie pytania, które zostaną do mnie
skierowane. W tym celu prowadzę profil na Facebooku: Małgorzata Pachecka – Przyjazna Gmina, na którym wypowiadam się na tematy związane z wyborami samorządowymi 2018. Jestem
także dostępna mailowo: przyjazna@pachecka.
pl oraz pod numerem telefonu 797 348 736
i w czasie otwartych spotkań. Wiele informacji znajduje się także na profilu fb KWW Przyjazna Gmina oraz na stronach internetowych:
przyjazna.eu i pachecka.pl.

Artykuł sponsorowany. Materiał wyborczy finansowany przez KWW Przyjazna Gmina.

Rozmowa ze Stanisławem Dratkiewiczem
– kandydatem z Ursusa do RADY WARSZAWY

(Q) Można łatwo zauważyć, że kampania Pani
oraz wszystkich kandydatów KWW Przyjazna
Gmina skupia się głównie na rozmowach
z mieszkańcami w ich domach. Jakie pytanie
najczęściej Pani słyszy?
(MP) Wyborcy najczęściej pytają o moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Mam
trzy dyplomy wyższych uczelni i tego się nie
wstydzę: Akademii Medycznej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł
MBA amerykańskiej uczelni. Od wielu lat prowadzę z powodzeniem własną firmę zatrudniającą
kilkadziesiąt osób. Aby osiągnąć sukces w zarządzaniu jako kobieta, zawsze musiałam być lepsza od otaczających mnie mężczyzn, także jeżeli
chodzi o wykształcenie. Te wybory to w tym kontekście nic nowego.

