Kraków, 10 czerwca 2018 r.

INFORMACJA PRASOWA
------------------------------------------

POWSTAŁA
„WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”
Samorząd bez polityki, wspólne działanie ponad podziałami na rzecz
regionu, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja idei
samorządności terytorialnej oraz zaproszenie małopolskich organizacji
i
stowarzyszeń
samorządowych
do
wystawienia
wspólnych
kandydatów do rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego –
to tylko niektóre z celów stowarzyszenia „Wspólna Małopolska”, które
konferencją w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa oficjalnie rozpoczęło
swoją działalność 9 czerwca br., w przeddzień przypadajacego na dziś
(10 czerwca) Święta Małopolski.
W konferencji brali udział małopolscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci
miast – bez względu na przynależność partyjną, a także przedstawiciele
środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych i aktywiści.
W programie znalazły się: przedstawienie celów stowarzyszenia, jego
założeń ideowych oraz planów na najbliższą przyszłość oraz wykład dra hab.
Jarosława Flisa „Samorządowe alternatywy. Partie i listy regionalne” dotyczący
szans komitetów pozapartyjnych w wyborach samorządowych. Podczas
spotkania eksperci i samorządowcy zastanawiali się między innymi co zrobić,
żeby interesy partii politycznych nie blokowały działań lokalnych wspólnot
mieszkańców Małopolski.
Czym jest „Wspólna Małopolska”?
Członkowie i osoby zgromadzone wokoł „Wspólnej Małopolski” to
przedstawiciele różnych środowisk, których łączy potrzeba obrony idei
samorządności i wolności osobistej oraz wspierania rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.
Zarząd stowarzyszenia tworzą:

Małgorzata Gromala – prezes
Maciej Ostrowski – I wiceprezes
Marcin Kiwior – skarbnik
Witold Latusek – sekretarz
oraz Wojciech Skucha, Jan Golonka i Rafał Komarewicz.
„Nie jesteśmy głosem konkretnej partii politycznej, nie jesteśmy też
kolejną partyjną alternatywą. Uważamy, że polityka dzieli a nie łączy. Dlatego
dobry, skuteczny samorząd to według nas samorząd bez polityki i
politykierstwa, koncentrujący się przede wszystkim na szukaniu konkretnych
rozwiązań dla konkretnych lokalnych problemów” – deklaruje Małgorzata
Gromala, prezes zarządu stowarzyszenia „Wspólna Małopolska”. - „Pojęcie
<samorządności> rozumiemy jako wspólnotę ludzi działających na najniższych
szczeblach samorządu i samodzielnie decydujących o swojej „małej ojczyznie”.
Do współpracy z nowo powstałym ruchem społecznym zaproszeni zostali
wszyscy,
którzy
chcą
ponad
podziałami
tworzyć
wspólnotę
ludzi
zaangażowanych i realizować projekty na rzecz regionu. Zarząd stowarzyszenia
deklaruje również chęć współpracy z każdym ugrupowaniem politycznym czy
ruchem społecznym, któremu bliskie są idee samorządności i rozwój
społeczeństwa obywatelskiego.
Plany „Wspólnej Małopolski”
W ciągu najbliższych kilku tygodni „Wspólna Małopolska” przeprowadzi we
wszystkich małopolskich gminach akcję informacyjną zachęcającą do
głosowania w zbliżających się wyborach samorządowych.
Jednocześnie zwróci się do wszystkich małopolskich organizacji i
stowarzyszeń samorządowych z propozycją współpracy i wyboru wspólnych
kandydatów do rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego lub startu
pod szyldem „Wspólna Małopolska”.
„Mamy opracowany program dla Małopolski przygotowany przez
prezydenta Romana Ciepielę, burmistrza Jana Golbę i wójta Marcina Kiwiora.
Przedstawimy go po ogłoszeniu startu kampanii wyborczej” – mówi Witold
Latusek, sekretarz stowarzyszenia „Wspólna Małopolska” - „Oferujemy też
doradztwo logistyczne, prawne, marketingowe tym, którzy chcą pracować dla
Małopolski budując społeczeństwo obywatelskie, ale nie mają odpowiedniego
wsparcia, zaplecza czy doświadczenia, aby skutecznie wystartować w wyborach
samorządowych. Zapraszamy do współpracy!”.
----------------------Dodatkowe informacje:
Stowarzyszenie „Wspólna Małopolska”
tel. 572 – 149 – 022, e-mail: biuro@wspolnamalopolska.pl

