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Górny Mokotów usycha

Dotkliwy brak  
odkrytych basenów
Każdy, kto pamięta najstarszą 
część Mokotowa z lat 70-ych 
i 80-ych XX wieku, nie może 
zapomnieć wspaniałej infra-
struktury sportowo-rekreacyj-
nej, jaka towarzyszyła osiedlom 
Dąbrowsk iego,  Wyg lędowa 
i Wierzbna. Mowa tu oczywi-
ście o doskonałych terenach 
sportow ych i rekreacy jnych 
- o odkrytych basenach miej-
skich: „Skrze” przy ulicy Wa-
welskiej, „Gwardii” przy ulicy 
Racławickiej oraz o „Warsza-
wiance” przy ulicy Merliniego 
tuż przy ul. Puławskiej.

Ktokolwiek ogląda dziś te 
obiekty nie może nadziwić się 
bezbrzeżnej nieodpowiedzial-
ności, bezmyślności i  mar-
notrawstwu tak potrzebnego 
dzisiaj publ icznego mienia . 
Budzi żenadę oficjalne tłuma-
czenie, że „RKS Warszawianka 
i inne baseny nie wytrzymały 
konkurencji rynkowej z aqua-
parkami”, z których zaledwie 
JEDEN (w miejsce trzech (!!!) 

Wodny Park Warszawianka 
zajął miejsce dawnego kąpieli-
ska na wolnym powietrzu, na-
leżącego do Klubu Sportowego 
„Warszawianka”.

Wypowiadali się na ten te-
mat nieraz mądrzy politycy 
wszelkiej maści, ale mieszkań-
cy wiedzą swoje. Czytelnicy 
Gazety z pewnością przecho-
wują jeszcze w domowych ar-
chiwach fotografie z lat świet-
ności tych obiektów (prosimy 
o ich udostępnianie!!!), gdzie 
niemal każdy centymetr ziemi: 
trawy, chodnika, ławek, dachu 
zajmowali plażowicze i doka-
zujące w letnim słońcu dzieci. 
W wodzie basenu trudno było 
zmieścić szpilkę wśród niezli-
czonych tłumów spragnionych 
letniej ochłody warszawiaków. 
Z dnia na dzień po prostu im 
to odebrano.

Bezlitośnie i bezdusznie zli-
kwidowano te obiekty. Dziś, 
kiedy katastrofalne susze i upa-
ły powyżej 33 stopni utrzymu-

ją się tygodniami, dając się we 
znaki szczególnie mieszkańcom 
miasta, wspomnienie dawnych 
basenów nabiera szczególnego 
znaczenia i prowadzi do smut-
nych ref leksji. Jak to jest, że to 
co opłaca się innym państwom, 
a nawet miastom w Polsce, na-
wet innym dzielnicom Warsza-
w y, w przypadku Mokotowa 
doprowadziło do tak kurio-
zalnych decyzji i praktycznej 
śmierci wszelkich możliwości 
rekreacji w wodzie na Górnym 
Mokotowie. 

Analizując wieloletnie po-
sunięcia Dzielnicy Mokotów 
z perspektywy zwykłego miesz-
kańca, zdumienie musi budzić 
skrajna nieodpowiedzialność 
i niefrasobliwość. Wszak baseny 
„Warszawianki” budowane były 
nie z funduszy samej dzielnicy, 
ale też ze składek mieszkańców 
i spółdzielców. Mieszkam na 
Wierzbnie od 1964 roku, kiedy 
oddano do użytku nowe wów-
czas bloki tego osiedla od al. 

Niepodległości po ul. Wołoską. 
Wówczas wokół nowych domów 
i na terenie dzisiejszej siedziby 
TVP rozciągały się pola kapusty 
i kartof liska. Dlatego i ja, i set-
ki co starszych mieszkańców, 
a wówczas dzieci, doskonale pa-
miętamy organizowane m.in. 
przez zakłady pracy i spółdziel-
nie zakładowe zbiórki datków 
na budowę Robotniczego Klubu 
Sportowego „Warszawianka”. 
Swój wkład wnieśli także moi 
rodzice, licząc na dobro dwójki 
swoich dzieci i wnuków. Kto dał 
politykom prawo samowolnego 
dysponowania mieniem spół-
dzielczym kosztem mieszkań-
ców?

Lista grzechów włodarzy 
miasta jest zresztą większa. 
Nikt rozsądny nie dopuściłby 
do zniszczenia w jednej tyl-
ko części Górnego Mokotowa 
t rzech ot war t ych obiektów 
sportu i rekreacji naraz! To 
barbarzyństwo stało się 

dokończenia na stronie 7

Oda wyborcza 
Każdy kandydat chce zabłysnąć

 Partyjni myślą jak kit wcisnąć
 Naobiecywać i omamić
 Tak by kontrkandydatów „zabić”
 Obywateli oczarować

I obietnic nigdy nie dochować
Nie ważne bowiem są realia
Robią z wyborów bachanalia 
Jednym ogrody chcą dać i parki

 Innym pałace i podarki
 Do tego ulgi, bonifikaty
 Oraz wyprzedaż mienia na raty
 Darmo bilety i duże dotacje

Byle utrzymać tę partiokrację 
Na ustach mając wciąż demokrację
Rozdawać premie i synekury
Być w świetle kamer i prezesury

 Bo to, co ich podnieca 
 To wcale nie jest praca
 Lecz sama gra o władzę
 Bez tego mają kaca

Więc można kłamać cacy
Byle utrzymać się przy władzy
Mówią, że metro będzie w każdej dzielnicy
Boiska też będą, lecz chyba na ulicy

 Dzieci wyniańczą ci pośrednicy,
 różne gendery i seksprawnicy
 Za żłobek więc posłuży ci babcia
 Za rekreację bieg w domu w kapciach 

Za lekcję kultury od żony bury
Że uwierzyłeś w polityczne bzdury
Posłuchaj więc rozumu swego
I Bezpartyjnym zostań Kolego!

Bogdan Żmijewski

Non  
possumus 
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Mam już dość bijatyki politycz-
nej pomiędzy PiS a PO. Nie tylko 
w Sejmie czy na antenach telewi-
zyjnych bądź radiowych. Podob-
nie dzieje się podczas sesji Rady 
Dzielnicy Mokotów.

Radni powinni zajmować się 
wyłącznie naszymi sprawami, 
dbać o to, by polepszał się standard 
życia mieszkańców. Paskudne są 
te ich wycieczki osobiste, słowne 
przykładanie, przypisywanie sobie 
racji, ujadanie jednego plemienia 
na drugie.

Partie polityczne zabrały się za 
rządzenie samorządem. Obywate-
le stali się petentami. Minęło pięć 
kadencji Rady Dzielnicy Moko-
tów, a ratusza jak nie ma tak nie 
ma. Ale były dodatkowe wydatki. 
Funkcjonowanie urzędu moko-
towskiego jest drogie z uwagi na 
wiele lokalizacji. Urzędnicy nie 
mogą pracować w cywilizowa-
nych warunkach. Mieszkańcy nie 
czują dumy z godnego wyglądu 
ratusza. Tylko Mokotów jest go 
pozbawiony. Autsajder warszaw-
ski.

Partie boją się wpływu oby-
wateli na decyzje dotyczące na-
wet spraw osiedlowych. Dlatego 
kompetencje jednostek samorzą-
dowych II stopnia, czyli jednostek 
pomocniczych dzielnicy, są fasa-
dowe. Skoro nic nie można zrobić, 
to zainteresowanie mieszkańców 

udziałem w pracach rad osiedli 
jest nikłe. 

„Demokraci” z Rakowieckiej 
nie zapewnili mieszkańcom 
możliwości oglądania sesji Rady 
Dzielnicy za pośrednictwem In-
ternetu. W wielu dzielnicach taka 
możliwość od dawna istnieje.

Do zrobienia jest bardzo wiele. 
Jakość ulic, chodników pozostawia 
wiele do życzenia. Zaniedbane są 
różne obszary dzielnicy. Najwięk-
sze zaniedbania widać na Siekier-
kach i w Augustówce. Widzimy 
tam standard infrastrukturalny 
jak za Gomółki. 

Całe szczęście, że MSM „Ener-
getyka” i jej rady osiedli, a także 
SM „Służew nad Dolinką” oraz 
kilka innych spółdzielni dbają 
o sąsiadów. Spółdzielnie wyrę-
czają samorząd dzielnicy budując 
przedszkola, boiska, place zabaw. 
Dzięki temu radni umywają ręce 
i nie widzą potrzeb spółdzielców. 

Dość tej partiokracji. Nie mo-
żemy o tym, co widać, nie mówić. 
Gospodarzami powinni i mogą 
być mieszkańcy. Nie wykluczam 
członków partii z udziału w ży-
ciu publicznym, ale więcej już nie 
ścierpię wykluczania bezpartyj-
nych obywateli z tego życia.

Mokotów jest wielki siłą osied-
li oraz potencjałem, który można 
wyzwolić. Nadzieja w bezpartyj-
nych mieszkańcach Mokotowa.

W czasach świetności Warszawianki było tam pełnowymiarowe 

boisko piłkarskie. Zdjęcia zostało wykonane z trybun zarośnię-

tych chaszczami. Co w tej sprawie zrobił samorząd?
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Zbierają fundusze  
na pomnik Szewińskiej
Pomysł zmiany nazwy ulicy Mię-
dzyparkowej i upamiętnienie Ire-
ny Szewińskiej pomnikiem wy-
szedł od mieszkańców Muranowa, 
kibiców Polonii Warszawa, którą 
reprezentowała Pani Irena. Pomoc 
organizacyjną zapewnia Stowarzy-
szenie Mieszkańcy Śródmieścia. 
Poparcie zapewniają lokalne orga-
nizacje m.in. z Targówka, Ochoty, 
Białołęki, Pragi Północ, Ursynowa.

Wniosek o zmianę nazwy uli-
cy Międzyparkowej na aleję Ireny 
Szewińskiej przygotował Przemy-
sław Łuszczki ze Stowarzyszenia 
Mieszkańcy Śródmieścia Od 3 
sierpnia zbierane sa podpisy po-
pierające - wymagane jest zebra-
nie 200 podpisów. Lista miejsc 
i terminy zbierania podpisów, 
ukażą się w weekend na  Facebo-
oku Stowarzyszenia Mieszkańcy 
Śródmieścia oraz na Twitterze. 
Jednym z warunków nadania pa-
trona ulicy jest upłynięcie 5 lat od 
śmierci wspomnianej osoby. Nie-
mniej Prezydent Warszawy może 
wyrazić zgodę na skrócenie tego 
czasu. Stosowna petycja do Pani 
Hanny Gronkiewicz–Waltz została 
złożona 3 lipca 2018 roku (numer 
64/2018). 

- Wstępna koncepcja pomnika 
Ireny Szewińskiej zakłada przero-
bienie północnego chodnika ulicy 
Międzyparkowej (po zmianie aleja 

Ireny Szewińskiej) na bieżnię dłu-
gości około 220 metrów. Na niej 
usytuowane będą tablice infor-
mujące o osiągnięciach Pani Ireny. 
Siedem będzie dotyczyło zdobycia 
medali Igrzysk Olimpijskich, zaś 
ostatnia będzie poświęcona „mat-
ce polskich sportowców” – jako że 
macierzyństwo oraz praca wycho-
wawcza były zawsze ważną częścią 
życia tej bohaterki. – mówi Prze-
mysław Łuszczki.

- Z uwagi na oddolny charak-
ter inicjatywy, postanowiliśmy 
zorganizować zbiórkę na portalu 
zrzutka.pl – dodaje Przemysław 
Łuszczki. - Całkowita kwota do 
zebrania to 500 000 zł z czego po-
nad 300 000 zł to koszt podłoża 
w postaci bieżni, niecałe 100 000 
zł przeznaczymy na tablice (mogą 
to być kamienie z tablicami, same 
tablice, ważne że w tej kwocie 
mają się zmieścić ewentualne 

prawa autorskie do wykorzysta-
nych zdjęć na tablicach). Pozostała 
część zebranych pieniędzy będzie 
przeznaczona na konkurs dla mło-
dych projektantów. Przewidujemy 
nagrody za trzy pierwsze miejsca 
oraz wyróżnienia. Zbiórkę zakoń-
czymy 30 września. 

Organizacje, które utworzy-
ły Bezpartyjnych w Warszawie 
przyjmują powyższe inicjatywy 
za swoje.

Przesłanie Bezpartyjnych

Gra o samorząd lokalny
JERZY KARWELIS

Reforma samorządowa i powsta-
ły w jej wyniku ład ustrojowy 
należą do najbardziej udanych 
projektów państwa III RP. To 
nie hałaśliwe zawieruchy na 
szczytach władzy, ale przyjęte 
i poprawiane rozwiązania dla 
samorządu tak naprawdę uru-
chomiły społeczną i obywatelską 
aktywność Polaków. Niestety ten 
podstawowy poziom infrastruk-
tury społecznej aktywności jest 
obecnie zagrożony. Źródłem tego 
zagrożenia jest realny system po-
lityczny Polski.

W procesie powiększania 
kompetencji uparty jnionego 
państwa zawłaszcza się kompe-
tencje samorządu terytorialnego 
jako emanacji woli mieszkańców. 
Do niedawna partie nie intere-
sowały się samorządem, jednak 
regionalna perspektywa dystry-
bucji środków unijnych spowo-
dowała, że samorząd stał się cen-
nym zasobem politycznym. Stało 
się odwrotnie niż w przypadku 
NFZ, gdzie pieniądz miał iść za 
pacjentem – w tym wypadku 
polityczny establishment, i po-
pierający go mainstream  podą-
żył za publicznym pieniądzem. 
Drugim samorządowym zaso-
bem dla partii politycznych stała 
się administracja samorządowa. 
Partyjne struktury w momen-
cie wyborów stają się wielkimi 

agencjami pośrednictwa pracy 
dającymi bezpieczną przystań 
dla swoich funkcjonariuszy 
(szczególnie tych z „wyposzczo-
nych” partii opozycji), mnożąc 
posady i rozrastając się. Te dwie 
tendencje, traktowania samorzą-
du jako zasobu publicznych pie-
niędzy i stanowisk powodują, że 
polityczna wojna polsko-polska 
dwóch obozów ideologicznych 
schodzi na poziom lokalny, in-
fekując życie społeczne na pod-
stawowym – lokalnym poziomie.

Obecnie do tych szkodliwych 
trendów dochodzi jeszcze jeden 
– chyba najbardziej szkodliwy. 
Najbliższe wybory samorządo-
we są traktowane bowiem jako 
plebiscyt popularności partii 
politycznych, w dodatku wzmac-
niany plemiennymi mediami. 
Partie wysyłają do samorządów 
bardzo słabych kandydatów, czę-
sto spadochroniarzy nie mają-
cych pojęcia o społeczności, do 
której reprezentowania aspirują. 
Programy samorządowe są zaś 
pisane w centralach partyjnych 
bez żadnego pomysłu na lokal-
ne społeczności, których mają 
one dotyczyć. Ktoś ten plebiscyt 
wygra, ale to my – mieszkańcy 
naszych gmin – zostaniemy na 
pięć lat z takimi „samorządopo-
dobnymi” produktami jako li-
derami naszych małych ojczyzn.

Ponad 70 % polskich inwesty-
cji to projekty samorządowe, to 
w naszych lokalnych społecz-
nościach decyduje się poziom 
i jakość naszego życia. W Polsce 
ponad 70 % gmin jest zarządzane 
przez bezpartyjne koalicje miesz-
kańców. To najbardziej skrywa-
na tajemnica rozpolitykowanej 
III RP. Mieszkańcy znają swo-
ich lokalnych liderów i na nich 
głosują (jak widać głownie na 
bezpartyjnych), ale w głosowa-
niu do sejmiku wojewódzkiego, 
rady miasta  tracą identyfikację 
ze swoim kandydatem. I wtedy 
głosują według podziałów wojny 
polsko-polskiej, czyli na partie. 
W dodatku wyborca, nie mając 
rozeznania, nie głosuje na osoby 
godne, tylko na tych, o których 
medialnie wie, że najbardziej za-
szkodzą tym, których wyborca 
uważa za większe zło. W związku 
z tym mamy do czynienia z ne-
gatywnym elektoratem mniejsze-
go zła. W wyborach do szczebli 
ponadgminnych zatraca się lo-
kalność kandydatów, która jest 
wypierana przez partyjniactwo. 
A nie jest to bez znaczenia – bo 
sejmik wojewódzki czy rada 
miasta  ma władzę wynikającą 
z dysponowania pieniędzmi, 
które przez niego przechodzą 
do gmin i miast. I w ten sposób 
upartyjnia się samorząd w gmi-

nach, bo upolityczniony sejmik 
czy rada Miasta „przeczołguje” 
niezależne samorządy i promuje 
„swoje”.

Widząc te szkodliwe trendy 
postanowiliśmy się zjednoczyć. 
Jesteśmy Bezpartyjnymi samo-
rządowcami, tysiącami nieza-
leżnych lokalnych działaczy, 
którzy widząc, że wygrywają na 
swoim poziomie, postanowili 
się zjednoczyć w całym kraju, 
by w imieniu mieszkańców 
budować nasze małe ojczyzny. 
Ale musimy zacząć od tego, by 
je obronić przed wojną polsko-
-polską, która niszczy cały kraj. 
Teraz ta wojna kopie w drzwi 
samorządu.

W całym kraju wystawiamy 
swoje listy do sejmików woje-
wódzkich, by obronić nieza-
leżny samorząd mieszkańców 
przed pasożytującymi partiami, 
wystawiamy swoich kandydatów 
w miastach, wystawiamy swoją 
listę do Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy, wystawiamy naszego 
kandydata na Prezydenta War-
szawy.

Do tej pory niezależny samo-
rząd startował jako rozdrobnio-
ny plankton – zsumowane jego 
wyniki były zawsze lepsze niż 
każdej partii, ale w tym roz-
drobnieniu, w tym z uwagi na 
przepisy wyborcze przegrywał 

z partyjnymi armiami wypo-
sażonymi w środki publiczne 
i przychylność mediów. Jako je-
dyni przedstawimy lokalne pro-
gramy dla naszych społeczności, 
których źródłem i podmiotem są 
mieszkańcy. Przedstawimy do 
ich realizacji naszych lokalnych 
liderów o wieloletnim potwier-
dzonym mandacie społecznym. 
To są inne twarze niż te ograne 
politycznie lica politycznych 
liderów czy „nowe twarze” wy-
nalezione przez partyjnych fa-
chowców od komunikacji.

Odpowiadamy na zapotrze-
bowanie społeczne, bo ponad 50 
% Polaków chce zagłosować na 
niezależny komitet w najbliż-
szych wyborach, a ponad 60 % 
jest niezadowolona z obecnej 
oferty politycznej. Tego chcą 
Polacy, ale martwią się, że nie 
będą mieli na kogo zagłosować. 
Od dziś mają. Jesteśmy jedyną 
ogólnopolską alternatywą dla 
upartyjnienia samorządu. Dziś 
zjednoczeni stanowimy siłę, 
która może uchronić nasze małe 
ojczyzny, ale i całą Polską, która 
jest przecież sumą obywatelskiej 
samorządności, przed szkodli-
wymi skutkami wojny dwóch 
politycznych plemion.

Chcemy byście mogli zamiast 
partii wybrać Warszawę.

Warszawskie Innowacje Bezpartyjnych

Lepiej i taniej, 
bo mądrze
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Żeby Warszawa szybciej się roz-
wijała potrzeba wdrożyć nowe 
sposoby rozwiązywania prob-
lemów.

Aby zmniejszyć korki nie 
trzeba poszerzać ulic, bo to jest 
mało realne i kosztowne, lecz 
ograniczyć wjazd samochodów 
do Warszawy i zaproponować, 
by ich pasażerowie przesiedli 
się do komunikacji miejskiej. 
W tym celu należy wraz z gmi-
nami sąsiednimi zorganizować 
system parkingów metropolital-
nych przy przystankach kolejo-
wych i autobusowych wzdłuż 
tras dojazdowych do miasta. 
Do Warszawy wjeżdża bowiem 
400 tys. samochodów dziennie; 
Stanowią one 40 % ruchu w mie-
ście. Nie będą wtedy potrzebne 
nowe mosty i znacznie spadnie 
ilość smogu.

Budowa parkingów podziem-
nych w centrum to kosztowny 
absurd, który zamiast zmniej-
szać korki generuje dodatkowy 
potok samochodów. W przyszło-
ści należy ograniczyć wjazd do 
centrum miasta samochodów 
o wysokiej emisji spalin (sta-
rych).

Dla mieszańców Śródmieścia 
trzeba zorganizować darmowe 
parkingi – przechowanie zlo-

kalizowane poza ścisłym cen-
trum, by odblokować miejsca 
parkingowe. Sugerujemy też, 
by wprowadzić nowy bardzo 
nowoczesny środek komuni-
kacji w postaci autotrolejbu-
sów. Są 40 % tańsze w zakupie 
od elektrobusów oraz tańsze 
w eksploatacji od autobusów 
spalinowych. Autotrolejbusy 
są znacznie tańsze inwestycyj-
nie od tramwajów. Mogą one 
przejechać bez sieci na akumu-
latorach ok. 20 km. Wiele miast 
przechodzi obecnie na ten sy-
stem, np. Trójmiasto, Lublin, 
także miasta w Europie.

Można szybko ograniczyć 
w mieście smog poprzez dota-
cje do kosztów zmiany węgla na 
pelety z drewna lub drewno opa-
łowe. Ponieważ są 20-30-krotnie 
mniej emisyjne pyłowo i w za-
kresie substancji szkodliwych. 
Tak można ograniczyć smog 
w rok lub dwa.

Docelowo należy wymienić 
piece węglowe na gazowe lub 
elektryczne. Zamiast 75 % dota-
cji proponujemy 100 % pożyczki 
nisko oprocentowanej, spłacanej 
przy sprzedaży nieruchomości, 
bo zabezpieczonej na hipotece. 
Można też taki program uru-
chomić dla termomodernizacji. 
Taniej jest bowiem oszczędzać, 
a przy okazji może być ładniej.

Należy też ograniczyć spala-
nie śmieci, szczególnie plasti-
ków przez ich kupowanie przez 
Miasto, a raczej wymianę na 
bon, za który będzie można ku-
pić zieleń. Czyli zieleń zamiast 
śmieci.

Ponieważ zmienia się system 
handlu na e-handel trzeba zare-
zerwować miejsca parkingowe 
dla dostawców przesyłek inter-
netowych, a w bliskiej przyszło-
ści pod lądowiska dronów dla 
odbioru przesyłek.

Należy tez dostosować się do 
komunikacji alternatywnej typu 
segway, elektryczne hulajnogi, 
deskorolki itp.

Myśl imy, że powinno się 
zmienić system bi letow y na 
zasadę „Dalej jedziesz więcej 
płacisz” oraz „Kupisz hurtem 
jedziesz taniej”, co powinno 
zastąpić bilety czasowe, bo pła-
cenie za stanie w korkach jest 
nieuczciwe.

Zamiast budow y żłobków 
i przedszkoli, które będą do-
piero za 4-5 lat proponujemy 
system, który spowoduje, że 
powstaną tanie żłobki i przed-
szkola prywatne oraz pojawią 
się opiekunki domowe do pię-
ciorga dzieci. Proponujemy bon 
żłobkowy i przedszkolne dota-
cje w kwocie 800-1200 zł mie-
sięcznie. Będzie taniej i szybciej 
od budowy nowych placówek, 
bo kwoty wydane na bon będą 
niewiele wyższe niż oprocen-
towanie kredy tu na budowę 
żłobków i przedszkoli.

dokończenie na stronie 8 
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Miasto dla ludzi  
a nie dla partii
Ze Sławomirem Antonikiem, który rzucił wyzwanie partyjnym 
kandydatom na urząd Prezydenta Warszawy rozmawia Andrzej Rogiński 

- Jak ważne jest dla Pana słu-
chanie mieszkańców?

- To co mają do powiedzenia 
mieszkańcy  jest w ogóle najważ-
niejsze, to podstawa całej pracy 
w samorządzie. Ale bardzo czę-
sto niestety stajemy w konflikcie 
ze względu na możliwości prawne. 
Z jednej strony uwarunkowania 
prawne, a z drugiej jest się za-
leżnym od trzymających władzę 
w mieście.

Bardzo istotnym problemem 
jest podział polityczny wewnątrz 
samorządu. System partyjny w sa-
morządzie przez wiele lat udowod-
nił, że nie nadaje się do słuchania 
mieszkańców. Albo się bowiem 
słucha wodza, albo się słucha 
mieszkańców. 

- Został Pan wysunięty przez 
bezpartyjnych na kandydata na 
prezydenta Warszawy. Dlacze-
go uważa Pan, że bezpartyjni są 
lepsi?

- To są bowiem ludzie, którzy 
słuchają  mieszkańców. To oni 
pielęgnują i zgłaszają postulaty 
mieszkańców, a nie realizują za-
dań narzucanych przez  partię 
rządzącą w mieście. Najbardziej 
istotne jest, żeby mieszkańcy mieli 
wpływ na swoje najbliższe otocze-
nie. Bo oni wiedzą najlepiej czego 
im potrzeba. 

- Jak ocenia Pan zarządzanie 
miastem przez partie polityczne?

- Jak może niespełna dwa pro-
cent ludzi, należących do partii 
politycznych,  decydować o spra-
wach 98-procentowej większości? 
Odsetek partyjnych w naszym 
społeczeństwie jest niewielki.  
Dlatego też często nawet głosy roz-
sądku nie mogą się przebić. A poza 
tym kraj permanentnie znajduje 
się w stanie wojny międzypartyj-
nej. To jest jakiś obłęd, który nie 
pozwala budować, jeżeli mamy 
dwóch ogromnych przeciwników 

oddziałujących na nasze życie, 
którzy nam fundują igrzyska na 
zasadzie okładania się  nawzajem. 
Nie ważne, kto co mądrego wy-
myśli, ważne, że racja musi być po 
jednej stronie.

- Jakimi przewagami Pan dys-
ponuje nad tymi, którzy kandy-
dują z partii politycznych? 

- Przede wszystkim jest nią 
bezpartyjność. Nie jestem za-
leżny od wodza. Mogę myśleć 
samodzielnie. Jestem zależny od 
mieszkańców. Ponadto posiadam 
kwalifikacje zdobyte w samorzą-
dzie. A poza tym  nie jestem przy-
niesiony w teczce z innego miasta. 
Jestem stąd i mieszkańcy wiedzą, 
że jestem ich sąsiadem.

Od red.: Sławomir Antonik 
pełnił funkcje w samorządzie 
spółdzielczym, aktualnie jest 
przewodniczącym rady osiedla 
spółdzielczego oraz burmistrzem 
Dzielnicy Targówek.

Bezpartyjni - ruch obywatelski 
Ruch Obywatelski Bezpartyjni jest 
ogólnopolski. Można o nim prze-
czytać na www.bezpartyjni.org

Ruch Obywatelski Bezpartyjni 
popiera w Warszawie 25 ugru-
powań lokalnych, 12 wicebur-
mistrzów dzielnic oraz ok. 115 
bezpartyjnych radnych dzielni-
cowych, którzy stanowią ok. 27 % 
radnych dzielnic Warszawy (37,4 
% to radni PO oraz 33,6 % to rad-
ni PiS). Nie mamy radnych bez-

partyjnych w Radzie Warszawy.
Mamy nadzieję na poprawienie 
w obecnych wyborach samo-
rządowych tych relacji dzięki 
zjednoczeniu znakomitej części 
bezpartyjnych. Naszym celem 
jest doprowadzenie do rozbicia 
obecnej dwubiegunowości poli-
tycznej między PiS a PO, która 
uniemożliwia debatę publiczną 
o sprawach warszawiaków. Trze-
cia siła zmusi ich do dyskusji, je-

śli ani PiS, ani PO nie będą mieli 
większości.

Bezpartyjni będą wystawiać 
kandydatów w wyborach samo-
rządowych do Sejmiku Wojewódz-
kiego oraz rad dzielnic i do Rady 
m. st. Warszawy. Podobnie będzie 
w całej Polsce.

Więcej informacji o komitetach 
wyborczych znajdziesz na stronie 
www.bezpartyjni.warszawa.pl

Dlaczego samorząd 
powinien być bezpartyjny
Od lat jesteśmy świadkami bezpar-
donowej walki w naszej polityce. 
Uważam, że powodem tej partyjnej 
przepychanki nie są idee ani chęć re-
alizacji własnego programu. Prawi-
cowy PiS  jest partią populistyczną, 
co na prawicy europejskiej nie jest 
niczym nowym, ale gospodarczo 
i społecznie jest socjalistyczny. Dla 
odmiany lewicowe SLD, czy wręcz 
lewacka Partia Razem są społecznie 
czuli jedynie w warstwie obyczajo-
wej, ale już w kwestiach gospodar-
czych wrażliwość lewicowa zanika.

Istnienie systemu partyjnego nie 
jest złem samym w sobie. Po zmia-
nie ustrojowej 89 roku przynależ-
ność partyjna była oczekiwana. To 
nowo powstające partie miały być 
rdzeniem rodzącej się demokracji. 
Komitety Obywatelskie były alter-
natywą, niestety wtedy niedoce-
nioną. No, ale również my wszyscy 
byliśmy wtedy „pijani” naszą wol-

nością, uważaliśmy, że ją wywal-
czyliśmy i na pewno jej nie oddamy. 
Tymczasem wybory po wyborach 
ta obywatelska wolność była nam 
przez partie odbierana i dzisiaj 
nie jesteśmy podmiotem naszych 
wolności, ale jedynie przedmiotem 
działalności partii politycznych. 
Partie nie potrafią jeszcze dzisiaj 
zagwarantować wyniku głosowa-
nia, ale to one decydują o tym, na 
co głosować możemy. Taka sytuacja 
nie jest komfortowa dla wszystkich. 

To właśnie taki system – wbrew 
pozorom – pozwala na stworze-
nie namiastki stabilności życio-
wej, bo daje możliwości działania 
w ramach jakiegoś planu gospo-
darczego.  Oceną tego planu zaj-
mujemy się raz na cztery lata. Ale 
nie wszyscy. Zajmują się nim tylko 
ci, którzy wierzą, że ich głos się li-
czy oraz ci, którzy żadnych zmian 
nie oczekują. Pierwsi, bo szukają 

pozytywnych zmian, drudzy, bo 
przeciwko zmianom głosują. Nie-
dobrze, że Komitety Obywatelskie 
do końca nie odegrały swojej roli 
w budowie demokratycznej Pol-
ski. Partie odebrały nam Państwo, 
zasadniczo odebrały Samorządy. 
Dopiero wybory w 2014 roku zmie-
niły partyjne status quo w naszej 
polityce samorządowej. Komitety 
wyborców, stowarzyszenia miesz-
kańców oraz aktywiści miejscy 
odegrali większą rolę i mają rad-
nych. Dzisiaj jesteśmy znużeni par-
tiami, ich ciągłymi kłótniami, i to 
nie zależnie czy koalicji z opozycją, 
czy opozycji z opozycją, o wszyst-
ko, o każde zachowanie, decyzję 
czy też zaniechanie. Bez żadnego 
umiaru, nie istnieją racja stanu, ani 
zwykła przyzwoitość. Nasz sprze-
ciw przeciwko temu to właśnie jest 
siła napędowa na nowo rodzącej się 
obywatelskości.

Bo chodzi o to, aby nasze małe 
ojczyzny od tej plagi partyjności 
uwolnić. W tej sprawie wszystko 
zależy od nas samych. Od naszych 
chęci, zaangażowania i poziomu 
wyobraźni. Te trzy cechy są nie-
zbędne, aby można było realizować 
idee społeczeństwa obywatelskiego. 
Potrzeba, aby powstawały obywatel-
skie programy wyborcze, niezbęd-
ne jest nasze zaangażowanie, żeby 
wybory wygrywać, i trzeba mieć 
wyobraźnię, aby widzieć  Polskę 
Samorządową podzieloną na kan-
dydatów partyjnych i bezpartyjnych.

I na koniec. Ilu jest partyjnych 
działaczy w Polsce – 200, 300 no 
góra 500 tys. osób. A ilu jest wybor-
ców – 25 mln? Ta partyjna mniej-
szość, bezwzględnie zawłaszczyła 
naszą obywatelską większość. I temu 
właśnie musimy się przeciwstawić.

Jerzy Budzyn

Żyją kosztem ogółu 

Tacy i inni
Jedni – ok. 160 tys. osób wynajmu-
je mieszkania komunalne z czyn-
szem od 6,5 do 8,0 zł za metr kw., 
choć wielu z nich się nie należą, 
bo dużo zarabiają. A inni? Około 
20 tys. osób czeka na mieszkania 
komunalne wiele lat w kolejce, bo 
im się należą, gdyż klepią biedę. 
Taką stawkę czynszu ustaliła Rada 
Warszawy, choć ustawa mówi, że 
czynsz komunalny winien wyno-
sić 12,5 zł za metr kw. Jak wiemy 
czynsz rynkowy wynosi ok. 30 
zł, więc płacą taki pozostali oby-
watele, którzy nie mają własnego 
mieszkania.

Są mieszkania komunalne o po-
wierzchni 80-100 m kw., gdzie 
mieszka jedna osoba, a inni gniotą 
się w jednym pokoju z kuchnią lub 
bez kuchni.

Są tacy, co mają za darmo 
miejsce dla dziecka w przed-
szkolu miejskim, a inni nie mają, 
choć takie prawo im ustawowo 
jest przynależne. Płacą więc za 
przedszkole prywatne średnio 
1600 zł miesięcznie. Są tacy, co 
mają za darmo miejsce dla dziecka 
w żłobku miejskim, a inni się nie 
załapali, bo trochę lepiej zarabiają 
i muszą płacić za żłobek prywatny 
też średnio 1600 zł miesięcznie. Są 
tacy, co się załapią od 1 września 
na bon żłobkowy w kwocie 400 zł 
na dziecko. Ale kto przekroczy 
normę dochodu o złotówkę do-
stanie figę.

Są tacy, co odpłatnie zameldo-
wali w strefie parkowania płatne-
go po kilka osób w mieszkaniu, 
by zameldowani mogli pobrać 
darmową kartę parkowania. Są 
tacy, co płacą za parking komórką 
tuż przed nadejściem kontrole-
rów, więc stoją prawie cały dzień 
za 2 złote. Są tacy, co budują lub 
kupują miejsca parkingowe, ale 
są i tacy, którzy parkują na ulicy 
blokując chodniki i ścieżki rowe-
rowe.

Są tacy, co zakazują wycięcia 
mojego drzewa na mojej działce, 
bo chcą cienia i zieleni, a na swo-
jej działce nic nie posadzą, bo ją 
zabudowali w pestkę.

Są wspólnoty, które są właści-
cielami budynków i gruntów pod 
budynkiem, ale podwórka, gdzie 
wspólnoty mają zieleń, śmietniki 
i miejsca parkingowe są miejskie. 
Więc oni nie płacą za to podatków. 
Miasto sprząta te podwórka, kosi, 
remontuje. To kosztuje kilkana-
ście milionów złotych rocznie 
nas, warszawiaków. Wspólnoty 
te nie chcą kupić tych podwórek 
nawet z bonifikatą 99 %. Bo po co? 

Niech ktoś inny sprząta, oni i tak 
korzystają.

Są tacy, co odprowadzają wody 
deszczowe ze swoich terenów, 
w tym z dachów i parkingów do 
kanalizacji miejskiej i nic za to 
nie płacą. Inni retencjonują wody 
i odprowadzają je do ziemi rozsą-
czając, za co muszą płacić, choć to 
ekologiczne rozwiązanie.

Jednym miasto darmo buduje 
drogi, kanalizacje i wodę, więc 
mogą sprzedawać drogo swoje 
grunty. A inni czekają na to la-
tami i może się nie doczekają. 
Jednym miasto darmo uchwala 
plany zagospodarowania pod za-
budowę, a inni mają grunty rolne 
do uprawy. Jedni mają nierucho-
mości w centrum miasta, a inni na 
peryferiach. Ale ci ostatni płacą 
taki sam podatek od nierucho-
mości choć nie mają utwardzonej 
i oświetlonej drogi, chodnika, 
wodociągu i kanalizacji miejskiej 
oraz gazu i prądu.

Jedni kupują mieszkanie na 
rynku i spłacają kredyt przez 30 
lat lub dwa pokolenia a inni żądają, 
żeby sprzedawać im mieszkania 
komunalne z bonifikatą 99 % by 
mogli je zaraz sprzedać i wynająć 
mieszkanie prywatne a potem żą-
dać od miasta ustawowej dopła-
ty do czynszu wykazując niskie 
dochody. Bo tak mówi ustawa. 
Miasto dopłaca do nich 40 mln zł 
rocznie. Są tacy co kupili mieszka-
nia spółdzielcze. Ale grunt dostali 
darmo albo za 15-25 % wartości 
w użytkowanie wieczyste. A dziś 
żądają przekształcenia użytko-
wania wieczystego we własność 
z bonifikatą 99 %.

W mieście jest mało ogólnodo-
stępnej zieleni parkowej, ale za to 
jest trzy razy więcej darmowych 
ogródków działkowych, często 
w centrum miasta.

Są tacy, co podają fałszywe dane 
do deklaracji śmieciowych, żeby 
mniej płacić, więc miasto do wy-
wozu śmieci dopłaca ok. 230 mln 
zł rocznie.

Są tacy, co dbają o swoich sta-
rych i niedołężnych rodziców 
i tacy, co kombinują, jak oddać ich 
do miejskich domów opieki, opylić 
mieszkanie i wyjechać za granicę 
zacierając ślady, by uniknąć obo-
wiązku alimentacyjnego. A opie-
ka w miejskim domu opieki to ok. 
6000 zł miesięcznie od osoby.

Są dzieci, co wychodzą z domu 
dziecka i dostają 10 000 zł wy-
prawki i muszą iść z tym w świat.

Nie może tak być, żeby odho-
lowanie na parking depozytowy 

źle zaparkowanego samochodu 
kosztowało trzy razy tyle, co cena 
rynkowa odholowania.

Nie może być tak, żeby warsza-
wiacy płacili drożej za wodę i ście-
ki, bo MPWiK obsługuje swoją 
siecią również gminy okoliczne, 
gdzie koszty eksploatacji sieci są 
dwukrotnie wyższe z uwagi na 
rzadką zabudowę, a opłaty ustala 
się solidarnie: dla tych w Warsza-
wie i tych pod Warszawą.

Nie może być tak, żeby pasażer 
komunikacji miejskiej stał w kor-
ku, a jednocześnie płacił za bilet 
czasowy i się denerwował, czy 
dojedzie o czasie, by nie zapłacić 
kary.

Taka jest Warszawa i więk-
szość Polski. Dlatego ludzie 
stąd wyjeżdżają, bo chcą żyć 
w normalnym kraju, gdzie liczy 
się uczciwa praca i gdzie dar-
mo dawno umarło. Podobno 
w Polsce większość obywateli to 
chrześcijanie, którzy regularnie 
chodzą do kościoła słuchać nauk 
Jezusa. A to przecież ludzie lu-
dziom gotują taki los.

Czy jedni mają prawo żyć kosz-
tem drugich?

Bogdan Żmijewski
Bezpartyjny warszawiak

Sławomir Antonik, kibic Legii - stoi drugi od lewej
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Powstańcy warszawscy złożyli ofia-
rę ze swojego życia i ponieśli mę-
czeńską śmierć w obronie ojczyzny 
oraz stolicy – podkreślił metropo-
lita warszawski kard. Kazimierz 
Nycz w  74. rocznicę wybuchu po-
wstania warszawskiego.

Kard. Nycz zwrócił uwagę, że 
odchodzą świadkowie i uczestnicy 
walk powstańczych, dlatego trzeba 

ich zastępować świadectwem po-
średnim. „Musimy przekazywać 
to, czego oni nas nauczyli i konty-
nuować oraz pielęgnować tę ideę,  
bo pamięć jest tu niesłychanie 
ważna, żeby w młodym pokoleniu 
rosło przekonanie, jaka jest cena 
wolności ojczyzny, jaka jest cena 
tego, żeby dbać o godność Polski” 
– powiedział.

Met ropol i t a  wa rsz awsk i 
wskazał - o czym poinformował 
sekretariat Konferencji  Episko-
patu Polski - że chrześcijaństwo 
nakazuje modlitwę za zmarłych, 
a w szczególny sposób za tych, 
których życie było związane 
z ofiarą i męczeńską śmiercią 
w obronie ojczyzny.

„1 sierpnia 1944 r. w Warszawie 
wydarzyła się ogromna hekatom-
ba, powstanie było nieporówny-
walne do niczego innego w Eu-
ropie i świecie. Ludzie poderwali 
się do nierównej walki, po to, żeby 
zapewnić ojczyźnie i stolicy Polski 
wolność od okupantów tych, co 
byli przez całą wojnę i tych, któ-
rzy stali po drugiej stronie Wi-
sły i czekali na zajęcie naszego 
miasta. Jest drugorzędną sprawą 
pod względem aksjologicznym, 
wartościującym to, że to powsta-
nie nie przyniosło takich efektów, 
które założyli sobie ci, którzy je 
przygotowywali. Tamten zryw 
stał u podstaw tego, co później 
pozwoliło nam przetrwać czasy 
komunistyczne i pozwoliło nam 
wrócić do wolnej ojczyzny” – 
podkreślił.

Fundacja złożyła projekt ustawy i petycję

Na ratunek  
powstańczym grobom 
1 sierpnia 2018 r. Fundacja Pamię-
ci o Bohaterach Powstania War-
szawskiego złożyła w Kancelarii 
Sejmu petycję podpisaną przez 
Powstańców Warszawskich oraz 
projekt ustawy ratujący m.in. po-
wstańcze groby przed likwidacją. 
Mogiły powstańców warszaw-
skich oraz tych, którzy walczyli 
o niepodległość i suwerenność 
Państwa Polskiego, coraz częściej 
oznaczane są informacją „grób do 
likwidacji”. Fundacja oraz Zwią-
zek Powstańców Warszawskich 
przygotowały ustawę, która będzie 
chronić groby bohaterów.  

Możliwość likwidacji grobu po-
jawia się najczęściej po 20 latach 
od pochówku, gdy do zarządcy 
cmentarza nie zgłosi się osoba 
gotowa uiścić opłaty cmentarnej 

lub zarządca nie uzna grobu za 
pamiątkę historyczną. 

- Brak wiedzy na temat działal-
ności niepodległościowej osoby 
pochowanej, może spowodować 
likwidację grobu przez zarządcę 
cmentarza i wykorzystanie grobu 
do ponownego pochowania – pod-
kreśla Rafał Szczepański, prezes 
Fundacji Pamięci o Bohaterach 
Powstania Warszawskiego - Prze-
pisy dotyczące zarządzania cmen-
tarzami pochodzą z lat 50-tych, 
a więc z okresu głębokiego PRL-u, 
kiedy szacunek dla bohaterów 
narodowych nie był przedmio-
tem większego zainteresowania 
władzy. Czas przywrócić pamięć  
i godność naszym bohaterom.

Według autora projektu ustawy, 
dr hab. prof. UW Marcina Wiącka, 

W autobusie Miejskich Zakładów Autobusowych 

Mobilna wystawa  
o uczestnikach walk 
63 dni – dokładnie przez tyle 
można obejrzeć mobilną wysta-
wę dedykowaną powstańcom 
warszawskim. Od 1 sierpnia do 
2 października niezwykła eks-
pozycja „Pamiętam - Pomagam” 
będzie ulokowana w wybranym 
autobusie linii 222, należącym 
do Miejskich Zakładów Auto-
busowych. W ten oryginalny 
sposób stołeczny przewoźnik 
miejski oraz Fundacja Pamięci 
o Bohaterach Powstania War-
szawsk iego chcą uczcić 74. 
rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego i zachęcić do 
pomocy na rzecz powstańców. 

- Decyzja o współpracy Miej-
skich Zakładów Autobusowych 
i Fundacji Pamięci o Bohate-
rach Powstania Warszawskiego 
zapadła niemal natychmiast. 
Fundacja, powstała w 2017 roku,  
inicjuje działania, które z jed-
nej strony pomagają godnie żyć 
bohaterom wojennym, z drugiej 
natomiast dbają o pamięć i na-

grobki nieżyjących powstańców. 
MZA w Warszawie jako współ-
organizator wystawy użycza bez-
płatnie przestrzeń w autobusie 
oraz monitory UrbanINFO.tV. 
Linia 222, w której znajduje się 
ekspozycja. To popularna trasa 
turystyczna, która przejeżdża 
przez takie miejsca jak Aleje 
Ujazdowskie, Trakt Królew-
ski czy Stare Miasto. Wystawa 
będzie dostępna w autobusie 
przez 63 dni, czyli tyle, ile trwa-
ło powstanie – poinformowała 
Monika Sarnecka , dyrektor 
Fundacji - Miejskie Zakłady 
Autobusowe to firma kontynu-
ująca niemal 100-letnią trady-
cję transportu autobusowego 
w Warszawie, który towarzyszył 
mieszkańcom stolicy również 
podczas burzliwych wydarzeń 
historycznych. 

Promowanie inicjatyw spo-
łecznych jest nam wyjątkowo 
bliskie, a gdy dotyczą one pomo-
cy osobom, które kształtowały 
historię naszego miasta, czuje-

my wręcz obywatelski obowią-
zek zaangażowania się w ten 
projekt. Jako największy prze-
woźnik transportu miejskiego 
w Polsce każdego roku obsługu-
jemy ponad 450 mln pasażerów, 
którzy spędzają w autobusie od 
kilku do kilkudziesięciu minut. 
Przestrzeń pojazdu jest dosko-
nałym sposobem dotarcia do 
ludzi z określonymi komunika-
tami – mówi Grzegorz Rogólski, 
Kierownik Działu Promocji i Re-
klamy MZA.  

Wystawa „Pamiętam-Poma-
gam” przedstawia fotograf ie 
walk z powstania warszawskiego 
zestawione z aktualnymi zdjęcia-
mi ich uczestników. Grafiki zo-
stały opatrzone krótkimi teksta-
mi, zachęcającymi do wspierania 
działań Fundacji i kultywowania 
pamięci o wydarzeniach sprzed 
ponad 70 lat. Ekspozycja została 
zaaranżowana tak, by podczas 
przejazdu wszyscy pasażero-
wie mieli możliwość zetknięcia 
się ze zdjęciami. Dodatkowym 
elementem jest 30-sekundowy 
pokaz slajdów wyświetlany na 
monitorach dostępnych w auto-
busach. Nagranie przygotowano 
na podstawie filmu, w którym 
Fundacja zachęca do włączenia 
się do pomocy na rzecz powstań-
ców. 

Przeglądając archiwalną do-
kumentację z powstania war-
szawskiego można zauważyć, że 
autobusy były wykorzystywane 
przez żołnierzy jako barykady. 

- Dzisiaj po 74 latach historia 
wraca do autobusów. To właś-

Sukces tancerzy 
z „Dorożkarni”

Początek lipca to święto tańca 
w stolicy Czech. W tym roku 
międzynarodowy New Prague 
Dance Festival odbył się już po 
raz dwudziesty drugi . Do Pragi 
zjechały najlepsze młodzieżowe 
zespoły ze szkół tańca z całego 
świata (Australia, Belgia, Izrael, 
Francja, Malta, Nowa Zelandia, 
Panama, Republika Południowej 
Afryki, Singapur, USA).  Polskę 
reprezentował Teatr Tańca Jazz 
z mokotowskiego Domu Kultury 
Dorożkarnia. 

Festiwal trwał tydzień, zaś 
tancerze kilkakrotnie musieli za-
prezentować się w różnych cho-
reografiach na deskach Teatru 
Narodowego w Pradze. Mieli też 
okazję wziąć udział w warsztatach 
modern, pilates, hip-hop, klasyka 
– prowadzonych przez światowej 
klasy choreografów i nauczycieli 
tańca. Ciekawostką tego festiwalu 
jest fakt, że jury ocenia nie tylko 
prezentację zespołu na scenie. Ju-
rorzy z ukrycia obserwują tance-
rzy w czasie prób, ich zachowanie, 
reakcje na polecenia instruktora, 

a nawet to, w jakim stanie zespoły 
zostawiają garderoby. 

Teatr Tańca Jazz pojechał na ten 
festiwal po raz pierwszy  i od razu 
zdobył nagrodę Dancing Hand 
New Prague Dance Festival Prix 
(równorzędną nagrodę zdobyła 
jeszcze Akademia Tańca z Malty). 
Specjalną Osobistą Nagrodę Dy-
rektora NPDF otrzymała Izabella 
Borkowska – choreograf, która na 
co dzień (wspólnie z Darkiem Si-
korskim) prowadzi w Dorożkarni 
Studio i Teatr Tańca Jazz oraz Te-
atr Tańca Test. 

Jeśli ktoś chciałby trafić pod 
skrzydła Izy i Darka, tych niezwy-
kle utalentowanych pedagogów, 
zapraszamy. Dodajmy jeszcze, że 
to nie pierwszy międzynarodo-
wy sukces tego duetu: wspólnie 
z Teatrem Tańca Test zdobyli już 
nagrody w Austrii, Hiszpanii i we 
Włoszech.

Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 
28,  tel. 22 841 91 22

www.dorozkarnia.pl;: 
biuro@dorozkarnia.pl

Dorożkarnia Dom Kultury, ul. Siekierkowska 28
Kino letnie na Siekierkach zawsze w niedzielę, zawsze o 21.00. Wstęp 
wolny.

19 sierpnia –  film „Jutro będziemy szczęśliwi”, reżyseria Hugo Gélin, 
Francja, Wielka Brytania. Występują: Omar Sy, Clemence Poesy, An-
toine Bertrand i in.

26 sierpnia – film „Czarny kot, biały kot”, reżyseria: Emir Kusturica, 
Austria, Francja, Grecja, Niemcy, USA, Federalna Republika Jugosławii. 
Występują: Bajram Severdžan, Florijan Ajdini, Branka Katić.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5 (metro Służew) Wstęp bezpłatny.
10 sierpnia, godz. 21.00 - dziedziniec Cztery Pory Roku - Victoria | 
Wieczne lato: przygoda. Rozgrywający się na ulicach nocnego Berli-Rozgrywający się na ulicach nocnego Berli-
na, nakręcony w jednym ponaddwugodzinnym ujęciu thriller, który 
trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Pokaz odbywa się 
z wykorzystaniem bezprzewodowych słuchawek. Do ich wypożyczenia 
niezbędny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem. Słuchawki będą 
wydawane od godziny 20:00. Liczba słuchawek jest ograniczona (190). 
Zachęcamy do zabrania ze sobą koców, środków odstraszających ko-
mary.  W razie deszczu pokaz zostanie przeniesiony do sali. 

16 sierpnia godz. 20.00 - sala Ziemia Obiecana. Jan Młynarski - 
Wieczne lato: muzyka. Choć Młynarski kojarzony jest z muzyką przed-
wojennej Warszawy, ukończył prestiżową nowojorską szkołę dla per-
kusistów. W takim właśnie charakterze wystąpi na koncercie w FINA. 
Do wstępu upoważniają bezpłatne wejściówki, które będą wydawane od 
godziny 19.30. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 wejściówki. 

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Tyniecka 40a 
Bezpłatne, wakacyjne poranki filmowe dla dzieci i młodzieży od ponie-
działku do piątku, o godz. 10.30 oraz popołudniowe kino familijne we 
wtorki o godz. 17.00. Seanse będą się odbywać w sali kinowej Biblioteki 
Repertuar dostępny na stronie biblioteki: mbddim.pl, zakładka Reper-
tuar kina. Zapisy w kalendarzu wydarzeń. 

nie w tych środkach transportu, 
którymi codziennie podróżuje 
tysiące pasażerów chcemy przy-
pominać o tym, że współcześ-
nie odpowiedzialność za pamięć 
o powstaniu i losy jego uczest-
ników są w naszych rękach. Tę 
ideę zawarliśmy w krótkim, 
ale bardzo sugestywnym haśle 
„Pamiętam-Pomagam”. Wie-
rzymy, że dzięki wystawie rea-
lizowanej we współpracy z MZA 
uda nam się przekonać ludzi do 
działania – podsumowuje Rafał 
Szczepański, prezes Fundacji 
Pamięci o Bohaterach Powstania 
Warszawskiego.

Mobilna wystawa jest do-
stępna w autobusie linii 222 
o numerze taborowym 1912, 
od 1 sierpnia do 2 październi-
ka 2018 r. Więcej informacji 
o działa lności Fundacji Pa-
mięci o Bohaterach Powstania 
Warszawskiego można znaleźć 
na stronie organizacji, pod adre-
sem: www.fpbp.pl oraz w kana-
łach mediów społecznościowych 
www.facebook.com/FundacjaP
amieciPowstancow/?ref=br_rs 

Z ostatniej chwili:
Fundacja Pamięci o Bohate-

rach Powstania Warszawskiego 
zebrała ponad 73 tys. zł na reno-
wację zabytkowego grobu, w któ-
rym spocznie generał Zbigniew 
Ścibor-Rylski obok swojej żony, 
bohaterki II wojny światowej, 
Zofii Rapp-Kochańskiej-Ści-
bor-Rylskiej ps. Marie Springer. 
Zbiórka prowadzona była od po-
nad 2 miesięcy w celu renowacji 
grobu żony generała. 

INFORMATOR KULTUR ALNY

sytuacja, w której groby bohaterów 
narodowych zagrożone są likwi-
dacją ma charakter zaniechania 
ustawodawczego. 

- Państwo Polskie oraz jego 
obywatele mają obowiązek oka-
zywania wdzięczności bohaterom 
powstania warszawskiego i innym 
bohaterom narodowym, którzy 
ryzykowali i często poświęcali 
swoje życie w walce o suwerenną 
i niepodległą Polskę. Obowiązek 
taki wynika z preambuły Konsty-
tucji RP. Likwidacja grobu boha-
tera narodowego jest działaniem 
naruszającym godność całego 
społeczeństwa polskiego. Celem 
projektu ustawy jest naprawa sta-
nu prawnego prowadzącego do ta-
kich skutków – zaznacza Marcin 
Wiącek.

Kardynał: Pamięć 
jest niesłychanie 
ważna
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Mieszkańcy Warszawy poprą Bezpartyjnych
Rozmowa z Andrzejem Rogińskim, redaktorem naczelnym „Południa”

- Jak pan ocenia udział obywa-
teli w życiu miasta?

- Mieszkańcy Warszawy są 
chętni, a byliby istotnie bardziej 
zainteresowani udziałem w życiu 
miasta, gdyby mieli rzeczywisty 
wpływ na decyzje. Wszędzie 
tam, gdzie coś zależy od ludzi, 
to oni się angażują. Przykłada-
mi aktywności jest działalność 
organizacji pozarządow ych, 
partnerstw, dni sąsiada, budżet 
obywatelski. Pozostawienie oby-
watelom wyłącznie prawa do od-
dania głosu w wyborach,  to zbyt 
mało.

- Przecież istnieją samorządy 
osiedli.

- Przyznane radom osiedli 
uprawnienia są iluzoryczne, co 
spowodowało nikłe zaintereso-
wanie mieszkańców. W efekcie 
jedynie w około 30 spośród 160 

możliwe było przeprowadzenie 
wyborów. 

- Co jest przyczyną tego stanu 
rzeczy?

- Korporacyjnym interesem 
partii politycznych jest centrali-
zacja władzy. Jeśli radny partyjny 
opowie się za przyznaniem kom-
petencji radzie osiedla, to uderzy 
w zasadę centralizacji władzy. Za 
to może nie zostać wstawiony na 
listę wyborczą. Po co rady osiedli 
miałyby się wtrącać do zarządza-
nia dzielnicą? 

- Czy jest szansa na zmianę?
- Tak. Wspólnie z Bogdanem 

Żmijewskim przygotowaliśmy pe-
tycję do Rady Warszawy w sprawie 
zmiany statutów dzielnic w celu 
doprowadzenia ich do zgodności 
z prawem, rozszerzenia katalogu 
opinii rad dzielnic do uchwał Rady 
Warszawy, wprowadzenia katalo-

gu spraw do zaopiniowania przez 
rady osiedli.

Najbardziej skutecznym in-
strumentem dbałości o sprawy 
mieszkańców osiedli jest zdobycie 
mandatów radnych dzielnic i Rady 
Warszawy przez bezpartyjnych 
mieszkańców. Ich przełożonym 
będzie społeczność, która go wy-
brała, a nie partia.

- Czy proponuje pan usunąć 
partie z samorządu?

- Nie jestem za wykluczeniem 
partyjniaków z samorządu, ale 
jestem przeciwny wykluczaniu 
bezpartyjnych. Konieczne staje 
się pospolite ruszenie obywateli 
posiadających czynne prawo wy-
borcze. Pospolite ruszenie jako od-
ruch solidarności przeciw zawłasz-
czaniu samorządu przez partie.

- Jak pan zachęci do kandydo-
wania?

- Ludzi łączą miejsce za-
mieszkania, wspólna historia, 
tradycja, więzi sąsiedzkie… 
Jeśli w Was, Czytelnicy,  jest 
wiara, że można wspólnie zmie-
niać standard zamieszkania 
oraz standard odnoszenia się 
ludzi do siebie nawzajem, to nie 

bądźcie obojętni na to, co dzieje 
się wokół. Zamiast się wkręcać 
w walkę korporacji partyjnych 
lepiej kandydować, a przynaj-
mniej oddać głos w wyborach 
samorządow ych na sąsiada. 
Po to, by samorząd należał do 
obywateli.

- Jak bezpartyjni mogą pora-
dzić sobie z ordynacją wyborczą, 
która premiuje partie?

- Skoro partie mają swoje komi-
tety wyborcze, to załóżmy ogól-
nopolski komitet bezpartyjnych. 
19 maja odbyła się Ogólnopolska 
Konwencja Ruchu Samorządowego 
Bezpartyjni. Wysłała ona impuls  
do bezpartyjnych. We wszystkich 
województwach, powiatach i gmi-
nach organizują się struktury bez-
partyjnych. Także w Warszawie, 
w tym we wszystkich dzielnicach. 
Wysuną one swoich kandydatów 
na radnych. Liczę na to, że miesz-
kańcy Warszawy nie dadzą sobie 
dmuchać w kaszę. Wskażą swoich 
sąsiadów na kandydatów do rad-
nych, a w dniu wyborów oddadzą 
na nich głosy. Będę aktywny w tej 
sprawie.

Rozmawiał Kuba Janicki 

Program wyborczy Bezpartyjnych dla 
Dzielnicy Mokotów

Odpartyjniamy miasto 
dla mieszkańców
To wynika z programu ogólnomiejskiego:
1. Umożliwienie zagospodarowania terenów Łuku Siekierkowskiego 

poprzez budowę infrastruktury technicznej i drogowej.
2. Budowa dzielnicowego ratusza.
3. Inspirowanie powstania rad osiedli jako jednostek pomocniczych 

samorządu dzielnicy, przyznanie im szerszych, niefasadowych 
kompetencji.

4. Transmisje on-line z obrad Rady Dzielnicy Mokotów.
5. Ogłoszenia publiczne, w tym prasowe, o pracach Rady Dzielnicy 

i jej komisji.
Pozostałe elementy programu przygotowują mieszkańcy poszczególnych 
osiedli Mokotowa.

Andrzej Rogiński, pełnomocnik Bezpartyjnych na Mokotowie

Populizm królem programów wyborczych

Obiecanki cacanki
Składanie obietnic populistycznych 
bez pokrycia stało się metodą pozy-
skiwania przychylności wyborców 
przez Patryka Jakiego. To jest szkod-
nictwo i oszukiwanie ludzi. 

Z wykształcenia politolog, a nie 
prawnik, chociaż takiego udaje, peł-
niąc funkcje wiceministra sprawied-
liwości i przewodniczącego komisji 
reprywatyzacyjnej, wymyśla kolejne 
fajerwerki wyborcze. Dla przypo-
mnienia: dotychczas były to m. in. 
3 mosty i 50 żłobków i parkingi 
podziemne w centrum razem za 3 
mld zł. Zapowiada to bankructwo 
Warszawy, gdyż realizacja tych po-
mysłów przekroczy ustawową skalę 
zadłużenia budżetu Miasta.

Teraz deklaruje, że zlikwiduje ja-
nosikowe. W wywiadzie dla „Gazety 
Prawnej” z 5 czerwca obiecywał, że 
wszystkie 1700 pieców na węgiel 
w budynkach komunalnych zastąpi 
ciepłem systemowym, czyli gazem 
lub miejskim c.o. Ale tam, gdzie te 
budynki stoją, to najczęściej nie ma 
sieci gazowej ani ciepłowniczej. Po-
nadto w tych budynkach są głównie 
piece kaflowe, więc poza wymianą 
pieca trzeba wybudować całą insta-
lację. A to duży koszt i długi czas re-
alizacji. Ale Pan Jaki mówi, że zrobi 
to w rok. Chciałbym zobaczyć, jakie 
on ma doświadczenie w tym wzglę-
dzie. Odnoszę wrażenie, że albo jest 
oszustem, albo nie wie, co mówi. Nie 
wiadomo, co gorsze. Na pewno obie 
oceny są groźne dla Warszawy. Nie 
powiedział też, skąd ci biedni ludzie 
wezmą pieniądze na pokrycie droż-
szego ogrzewania gazowego czy c.o.

Patryk Jaki chce dbać o ekologię 
i chce alternatywnie zastąpić piece 
pompami ciepła. I znowu nie wie, co 
mówi, bo gdyby wiedział, co to jest 
pompa ciepła i jak działa ten system, 
to by nie gadał takich głupot.

Patryk Jaki obiecuje wymianę 
w krótkim czasie co najmniej 10 % 
taboru autobusowego na niskoemi-
syjny, który - cytuję - „najbardziej 
się zutylizował”. Widać, że nie ma 
pojęcia, co to jest utylizacja. Śpie-
szę poinformować, że w Warszawie 

w znakomitej większości autobusy 
są prawe nowe i spełniają najwyższe 
w Europie normy spalania Euro 6, 
a tylko kilkadziesiąt ma normę Euro 
5. Myślę, że Patryk Jaki nawet nie 
wie, ile jest autobusów w Warsza-
wie, więc plecie, co mu ślina na język 
przyniesie. Nie wie też, ile to będzie 
kosztować i jaki to ma sens. Chce on 
bowiem wymienić sprawne 10-cio 
letnie i młodsze autobusy, choć po 
Warszawie jeżdżą średnio po 15 lat. 
Sugeruje też wymienić wszystkie na 
gazowe. Koszt takiej wymiany, to 
ok. 4 mld złotych. A to już nie jest 
fajerwerk wyborczy, tylko atomowy 
humbug.

Patryk Jaki ma pretensje do Mia-
sta i głośno krzyczy, że miasto już 
dawno powinno przejść na autobusy 
niskoemisyjne, czyli np. gazowe, ale 
zapomniał dodać, że na dziś to się 
nie opłaca, bo licząc łącznie koszt 
gazu i autobusu na gaz wyszłoby 
25 % drożej niż diesel. Jak Minister 
Finansów obniży akcyzę na gaz, to 
będzie można ponownie przekal-
kulować ten biznes, bo jest on wart 
uwagi z powodów ekologicznych. 
Problem w tym, żeby Ministrowi się 
za chwilę nie odmieniło w momen-

cie, gdy Warszawa kupi autobusy na 
gaz. A tak już było.

Ten Pan podaje, że autobusy 
w Warszawie przejeżdżają 100 mln 
km i zużywają z tego powodu 40 
mln litrów ropy. To by oznaczało, 
że spalają 100 litrów ropy na 100 km, 
a w rzeczywistości Solaris Urbino 
długości 18 m przegubowy pali 40-
45 l/100 km, a Solaris długości 12 
m pali 30-35 l/100 km. Czyli mamy 
do czynienia albo z durniem albo 
z oszustem. 

Jedno, za co go należy podziwiać, 
to tupet i łatwość wypowiedzi. Języ-
kiem jak smykiem.  Wspomagają go 
w tym media publiczne. A przecież 
kampania się jeszcze nie zaczęła, 
więc inni kandydaci na prezydenta 
nie mają takiej możliwości prezen-
tacji, jak on.

Dlatego uważam, że Patryk Jaki 
stanowi zagrożeniem dla mieszkań-
ców Warszawy.

Bogdan Żmijewski
PS Nie ujawnił czy podatki płaci 

w Opolu czy w Warszawie. Kam-
panię wyborczą prowadzi w go-
dzinach pracy jako wiceminister 
sprawiedliwości.

Program Bezpartyjnych 
dla Warszawy
Pierwsza część

Szanowni Państwo przed nami nowe wybory samorządowe. W ciągu tego czasu zmieniła się Polska, zmieniły 
się nasze małe, samorządowe Ojczyzny. W tym czasie również Warszawa znacząco się rozwinęła, choć dalej 
stoi przed kolejnymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą XXI wiek i bycie stolicą jednego z większych krajów 
Unii Europejskiej oraz jakie niosą przede wszystkim oczekiwania mieszkańców Warszawy.

Do dalszego znaczącego rozwoju Warszawy potrzebne nowe pomysły - systemowe i programowe, a nie 
fajerwerki wyborcze. Potrzebne są działania innowacyjne i nowe technologie. Należy dla rozwoju w szerszym 
zakresie wykorzystywać możliwości prawne. Naszym hasłem jest: Lepiej i taniej, bo mądrze!

Zasady podstawowe: 
Pierwszą zasadą funkcjonowa-

nia samorządu powinno być, że 
jedni nie mogą żyć kosztem dru-
gich, a zatem należy ograniczyć 
rozdawnictwo do sytuacji spo-
łecznie niezbędnych.

Drugą zasadą winno być wa-
riantowe badanie sposobów roz-
wiązania problemu w kontekście 
efektu ekonomicznego i społecz-
nego.

Trzecią, że w kosztach przed-
sięwzięć gminnych choć w części 
powinni partycypować również ci, 
którzy z nich korzystają.

Czwartą winna być komplekso-
wość i kompatybilność działania. 

Piątą, że przy ograniczonych 
środkach finansowych należy 
najpierw rozwiązać nawarstwio-
ne problemy, zanim zacznie się 
realizować nowe przedsięwzięcia 
trzeba dokończyć stare, np. odkor-
kować zatory w komunikacji, bo 
droga, która kończy się ślepo, nie 
spełnia swojego zadania. Przykła-
dem ul. Wawelska blokująca Trasę 
Łazienkowską. 

Szóstą, nie uważać dotychcza-
sowych koncepcji za święte, bo 
życie często wymaga weryfikacji 
wielu założeń z uwagi na postęp 
i zjawiska społeczne. 

Siódmą, wszystkich należy ak-
tywizować i umożliwiać im działa-
nie oraz jak najmniej przeszkadzać 
według maksymy „dawać wędkę, 
a nie rybę”. 

Ósmą, stosować zasadę party-
cypacji społecznej przy rozstrzyg-
nięciach spraw ważkich dla mia-
sta/ dzielnicy.  

Dziewiątą, być transparen-
tnym w działaniu. 

Poniżej pierwsze  z dziesięciu 
zadań priorytetowych:

1. Warszawa bez korków 
i smogu!

Główne źródło zanieczysz-
czenia powietrza oraz korków to 
ok. 1 miliona samochodów jeż-
dżących po Warszawie każdego 
dnia, z tego około 400 000 przy-
jeżdżających spoza Warszawy.

· Należy zmniejszyć ruch 
samochodowy poprzez metro-
politalny system parkowania 
i transportu, tj. darmowe par-
kingi Parkuj i Jedź realizowane 
poza miastem wspólnie z gmina-
mi mazowieckimi przy stacjach 
kolejowych i przystankach au-
tobusowych na trasach dojazdo-
wych. Marzymy, żeby było 200 
tys. miejsc postojowych. 

· Kierowców należy zachęcić 
do skorzystania z komunikacji 
publicznej przez jej wysoki stan-
dard i odpowiednią cenę biletów 
oraz dogodną częstotliwość kur-
sowania, co oznacza potrzebę 
zwiększenia liczby autobusów 
podmiejskich.

· Uważamy za zbędną i szkod-
liwą budowę 12 parkingów wielo-
poziomowych w centrum miasta, 
10 razy droższych niż te poza 
Warszawą i kosztujących blisko 
pół miliarda złotych. Dodatkowe 
parkingi nie zlikwidują korków 
i smogu, tylko zwiększą. 

· Należy kontynuować w roz-
sądnej skali rozwój popularnej 
komunikacji rowerowej, ale uwa-

żamy, że wystarczy jedna kładka 
przez Wisłę, a nie trzy. 

· Trzeba natomiast poszerzyć 
most Śląsko–dąbrowski o ciąg 
pieszo rowerowy. Inne mosty 
już to zapewniają. 

· Należy ograniczyć wjazd do 
miasta, szczególnie do centrum, 
samochodów o niskiej normie 
emisji Euro 0 do Euro 2, tj. sta-
rych, szczególnie z silnikami die-
sel, bo te emitują wielokrotnie 
więcej pyłu niż benzynowe. 

· Należy zweryfikować system 
i podnieść opłaty za parkowanie 
w Śródmieściu.

· Proponujemy zorganizować 
tanie lub darmowe parkingi 
komunalne dla mieszkańców 
Śródmieścia, tzw. przechowal-
nie samochodów, poza centrum, 
by uwolnić miejsca parkingowe 
w Śródmieściu.

· Chcemy wprowadzić więcej 
buspasów z prawem poruszania 
się dla motocykli oraz samocho-
dów przewożących co najmniej 
4 pasażerów i wynajmowanych 
na godziny. 

· Wprowadzimy darmowe 
przejazdy komunikacją miej-
ską i pociągami podmiejskimi 
w dniach przekroczenia norm 
smogowych. 

· Będziemy promować wpro-
wadzenie autotrolejbusów za-
miast tramwajów, bo są tańsze 
i cichsze oraz autobusów na 
gaz, bo elektroautobusy są bli-
sko 2-krotnie droższe od spali-
nowych i potrzeba ich 2,5 razy 
więcej. 

dokończenie na stronie 6
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lanych przez wojewodę z tego 
powodu. 

3. Warszawie potrzebne jest 
sprawne funkcjonowanie urzę-
dów miasta!

 Warto skończyć z dotychcza-
sową praktyką przenoszenia biur 
z budynku do budynku i rozpro-
szenia tych biur po całym mieście. 
To utrudnia życie mieszkańcom 
i generuje wysokie koszty oraz ob-
niża sprawność działania urzędu.

Miastu potrzebny jest JEDEN 
ratusz (dla 5-6 tys. urzędników). 

Sugerujemy lokalizację róg. ul. 
Marszałkowskiej i Al. Jerozolim-
skich przy wyjściu ze stacji metra 
lub ul. Marszałkowskiej i Święto-
krzyskiej w rejonie dawnych pawi-
lonów, bo są to lokalizacje najlepiej 
skomunikowane. Potrzebny jest 
też ratusz na Mokotowie. Dotych-
czasowe budynki urzędu miasta 
należy sprzedać lub wynająć, by 
zbilansować koszt budowy ratusza.  

Nasz cel to obywatel bliżej 
władzy, a pomocna władza bliżej 
obywatela.

· Należy przekazać dzielnicom 
więcej zadań, szczególnie z za-
kresu gospodarki zielenią oraz 
zarządzania drogami lokalnymi, 
zgodnie z ustawą o ustroju mia-
sta.

· Przekażemy dzielnicom wyda-
wanie decyzji o warunkach zabu-
dowy w większej skali, by odciążyć 
Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego, by intensywniej 
zajęło się planami miejscowymi.

· Zaproponujemy zmianę go-
dzin funkcjonowania urzędów 
od 8.30 do 16.30 oraz Wydziałów 
Obsługi Mieszkańców od 8.00 do 
18.00 by sprawniej obsługiwać 
obywateli.

· Poprawimy współpracę mia-
sta z dzielnicami przez zmianę 
statutu miasta, a w szczególności 
w zakresie:

- obowiązku opiniowania przez 
dzielnice szerszego rodzaju uchwał 
Rady Warszawy,

- rozszerzenie prawa głosu bur-
mistrzów na sesji Rady m. st. War-

szawy na sprawy ogólnomiejskie, 
a nie tylko dzielnicowe,

- wprowadzimy obowiązkowe 
ogłoszenia w prasie lokalnej o pra-
cach rady miasta i dzielnic i ich ko-
misji, szczególnie w zakresie prawa 
lokalnego. 

· Potrzebna jest większa par-
tycypacja społeczna w podejmo-
wanych decyzjach oraz polityka 
informacyjna poprzez szerszą 
współpracę z prasą lokalną.

· Usprawnimy funkcjonowanie 
budżetu partycypacyjnego, by 
dotyczył tylko spraw lokalnych 
z ograniczeniem kwotowym. 

· Chcemy uaktywnić Rady 
Osiedli dając im więcej kompe-
tencji opiniodawczych i wspie-
rając ich obsługę. Złożono już 
taką petycję do Rady Warszawy 
/szczegóły w artykułach progra-
mowych/.

· Będziemy dążyć do powstania 
większej liczby rad osiedli.

· Jeżeli zostanie wybrany na 
Prezydenta m. st. Warszawy kan-
dydat rekomendowany przez Bez-
partyjnych, to zobowiążemy go, 
by przekazał do dzielnic maksy-
malny prawnie zakres upoważnień 
do realizacji przez dzielnicę zadań 
lokalnych. 

· Wprowadzimy na szerszą ska-
lę cyfryzację urzędu, by poprawić 
obsługę obywateli.

· Docelowo będziemy optować 
za nowym ustrojem miasta, by 
dzielnice przekształcić w gminy 
metropolitalne, a miasto w jed-
nostkę metropolitalną, wykonu-
jącą zadania powiatowe i ogólno-
miejskie w sferze komunikacji, 
infrastruktury technicznej i spo-
łecznej ogólnomiejskiej.  

5. Proponujemy przeformuło-
wanie polityki socjalnej

Zamiast budowy 50 żłobków 
każdy po 10-12 mln, czyli za 500-
650 mln zł, które będą za 4-5 lat, 
proponujemy system, który spo-
woduje, że powstaną tanie żłobki 
i przedszkola prywatne. Wycho-
dzimy z założenia, że wszystkie 
dzieci nasze są!

Proponujemy realny bon żłob-
kowy, bo w kwocie 600-1000 zł 
i wzrost dotacji do przedszkoli 
do 1200 zł. 

· Będziemy w szczególności pro-
mować i dotować prywatne i ko-
munalne miniprzedszkola i żłob-
ki do 5 dzieci prowadzone przez 
opiekunów dziecięcych w małych 
lokalach gminnych lub prywat-
nych. To tanie i szybkie, bo mało 
lub bezinwestycyjne rozwiązanie 
braku miejsc w przedszkolach 
i żłobkach, szczególnie na nowych 
osiedlach /szczegóły w artykułach 
programowych/.

· Niedopuszczalne jest, by 
żłobki i przedszkola dyżurowały 
w wakacje tylko przez 2 tygodnie. 
Pracujący rodzice nie wiedzą, co 
w wakacje zrobić z dziećmi. 

Jeśli oczekujemy, by było wię-
cej dzieci, to trzeba się nimi zająć 
i pomóc rodzicom. Wtedy będzie 
więcej rąk do pracy, których bra-
kuje. 

· Będziemy likwidować domy 
dziecka i zastępować je rodzinami 
zastępczymi i rodzinnymi doma-
mi dziecka. 

Więcej o nas i naszym programie:

www.bezpartyjniwarszawiacy.pl  
www.bezpartyjni.org 
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Program Bezpartyjnych dla Warszawy
Gdyby chcieć wymienić spali-

nowe na elektryczne byłby to koszt 
ok. 20 mld zł – to więcej niż roczny 
budżet Warszawy. To koszt 2 linii 
metra. 

· Oprócz obwodnic wykonamy 
budowę połączeń międzydzielni-
cowych, szczególnie tuneli i wia-
duktów pod lub nad szklakami 
kolejowymi i drogowymi.

Wawelska nad al. Krakowską;
Nowo-Rzeczna na Grochowie 

w ciągu od Ronda Wiatraczna do 
Zabranieckiej;

Ciąg ul. Nowo-Kowalskiego nad 
Trasą Armii Krajowej;

Nowo-Lazurowa nad koleją do 
Poznania;

Płocka od Prądzyńskiego do Al. 
Jerozolimskich;

Woronicza;
Nowo-Chełmżyńska albo Trasa 

Olszynki Grochowskiej;
Nowo-Racławicka;
Sporna nad koleją Radomską. 
· Popieramy pomysł Mokotowa 

dotyczący tunelu drogowego pod 
Polem Mokotowskim, szczególnie 
dla tramwajów albo autotrolejbu-
sów.

· Poszerzymy strefy parkowania 
płatnego obejmując nimi np. Słu-
żewiec Przemysłowy.

· Wesprzemy budowę dworców 
autobusowych dla linii krajowych 
i mazowieckich przez planowanie 
przestrzenne i obsługę drogo-
wą.  

· Można zlikwidować kolejne 
źródło smogu poprzez zapo-
bieganie biedzie energetycznej, 
w tym celu:

Zmienimy 75 % dotacji na 75 
% pożyczki, celem finansowa-
nia wymiany pieców węglowych 
na gazowe lub na pelety, bo nie 
wszędzie jest gaz. Dla osób ubo-
gich dodatkowe wsparcie na 
pokrycie 25% wkładu własnego. 
Nisko oprocentowana pożyczka 
zabezpieczona na hipotece będzie 
spłacana w momencie sprzedaży 
nieruchomości, bo jest to ulepsze-
nie nieruchomości (wysoka dota-
cja nie jest etyczna). Zmienimy też 
zasady rozliczeń i udzielonych już 
dotacji na przyjazne dla obywatela. 
Chcemy też wprowadzić dotacje 
do zmiany pieców węglowych na 
elektryczne, bo w mieście jest wiele 
pieców kaflowych i nie da się ich 
zmienić na gazowe bez robienia 
całej instalacji, a to jest zbyt kosz-
towne. 

· Proponujemy dopłaty do róż-
nicy w kosztach ogrzewania wę-
glem i gazem, bo inaczej ludzie 
niezamożni nie dokonają wymia-
ny pieców.

· Ponieważ wszelkie zmiany 
instalacji są długotrwałe i kosz-
towne -

Wprowadzimy dopłaty socjal-
ne do zmiany spalania marnej 
jakości węgla na drewno i  pelety, 
bo one dają 20-30 razy mniejszą 
emisję pyłu i mniej substancji 
szkodliwych. Rozważamy dopła-
tę za zmianę węgla na Ekogroszek 

o małej emisji siarki i pyłów. 
· Wprowadzimy nisko oprocen-

towane pożyczki dla osób ubogich 
na termomodernizację (ocieplenia) 
z ich spłatą w momencie sprzedaży 
nieruchomości oraz premie ter-
momodernizacyjne, tj. dotacje na 
spłatę odsetek od bankowych kre-
dytów termomodernizacyjnych. 
Najtaniej jest bowiem oszczędzać, 
a przy okazji może być ładniej 
i czyściej). 

· Zwiększymy ilość nasadzeń 
roślin, szczególnie drzew i krze-
wów.

· Należy ograniczyć spalanie 
śmieci przez kupowanie od ludzi 
dobrze posortowanych śmieci, 
szczególnie z tworzyw sztucznych. 
Wtedy nie będą ich palić. Za te 
śmieci można wydawać bony do 
zakupu zieleni w sklepach, z któ-
rymi miasto podpisałoby umowy. 

CZYLI ZIELEŃ ZAMIAST 
ŚMIECI. 

Jak widać można rozwiązać za-
sadniczy problem smogu bardzo 
szybko i niedrogo – SMOG w ROK 
lub DWA!

2. Nasze priorytety kierunków 
rozwoju Warszawy!

Doprowadzenie do umożliwie-
nia inwestorom zagospodarowa-
nia placu Defilad przez budowę 
infrastruktury miejskiej i wykup 
roszczeń, a potem sprzedaż miej-
skich terenów. Nie wykluczamy 
też wspólnych przedsięwzięć PPP.

Umożliwienie zagospodaro-
wania Siekierek, bo to najbliższy 
centrum miasta teren budowlany. 

Trzeba jednak wybudować tam 
infrastrukturę i warto wzmocnić 
wały wiślane membraną przeciw-
powodziową.

Przygotowanie planów zago-
spodarowania i infrastruktury 

w celu umożliwienia zabudowy 
terenów po likwidacji Lotniska 
Chopina. 

Rozważenie lokalizacji na Pra-
dze instytucji publicznych istotnej 
rangi, by zmienić charakter Pragi 
na wielkomiejski. 

Należy promować takie przed-
sięwzięcia jak Koneser np. tzw. 
Blaszankę. Należy aktywować 
Pragę w tym przez wdrożenie 
programu rewitalizacji.

Oczywiście należy dokończyć 
budowę II linii metra i rozważyć 
budowę III linii metra. 

Należy pamiętać o lepszym 
skomunikowaniu Białołęki z Cen-
trum. 

Należy wypracować i poddać 
publicznej dyskusji projekt prze-
dłużenia II linii tunelem w kie-
runku ul. Mehoffera lub połącze-
nia II linii metra z tzw. Zieloną 
Białołęką szybkim tramwajem 
oraz innymi środkami komuni-
kacji.

Sprywatyzujemy te przedsię-
biorstwa i spółki miejskie, które 
nie wykonują zadań publicznych, 
bo nie przynoszą żadnych docho-
dów – są źle zarządzane i prze-
jadają majątek oraz stanowią 
synekury dla polityków z partii 
rządzących. My jesteśmy bez-
partyjni.

Doprowadzenie do jak naj-
szybszego pokrycia planami za-
gospodarowania przestrzennego 
Warszawy. 

Wprowadzenie obowiązku 
wykładania koncepcji i miejsco-
wych planów zagospodarowania 
do dyskusji społecznej przed ich 
wysłaniem do uzgodnień.

Wprowadzenie zasady audy-
towania projektów planów pod 
względem zgodności z prawem 
przez podmioty zewnętrzne, 
bo jest zbyt dużo planów uchy-

· Wprowadzimy zwiększenie 
dotacji dla rodzin zastępczych 
i rodzinnych domów dziecka, bo 
to lepsze rozwiązanie i tańsze niż 
dom dziecka.  

Inne innowacyjne elementy 
polityki socjalnej:

Podniesiemy wsparcie finanso-
we do prywatnych domów opieki 
i dziennego pobytu o 20-25% by 
było ich więcej, bo są dużo tańsze 
od komunalnych, a potrzeby są 
ogromne i dynamicznie rosną.

Proponujemy mniejszy odpis 
od emerytury na koszt pobytu 
w domu opieki przy zwolnieniu 
mieszkania komunalnego /szcze-
góły w artykułach programowych 
/.

Potrzebujemy radykalnego 
zwiększenia wydatków na pomoc 
dla osób starszych.

Pierwszeństwo dla kombatan-
tów w domach opieki, szczególnie 
powstańców warszawskich. 

Poza tym proponujemy: 
Większą pomoc repatriantom 

oraz w usamodzielnieniu się dzieci 
z domów dziecka. 

Aktywizację zawodową bezro-
botnych.

Pomoc samotnym matkom – 
domy pomocy.

Realne stypendia dla dzieci 
i młodzieży.

Większą pomoc dla osób nie-
pełnosprawnych.

Nowe ośrodki pomocy dzie-
ciom. 

Rodzinne domy dla osób star-
szych.

Istotnym problemem jest zdro-
wie obywateli: 

Chcemy doprowadzić do 
zmniejszenia kolejek w przychod-
niach i szpitalach oraz kosztów ich 
utrzymania przez ich moderniza-
cję oraz wyposażenie w nowoczes-
ny sprzęt. 

Kolejki można zmniejszyć np. 
poprzez centralną bazę obłożenia 
szpitali w danym dniu. Często 
w jednym szpitalu są duże kolejki, 
a w innym mniejsze.

Można rozważyć zamawianie 
przez Miasto usług medycznych 
nierealizowanych przez NFZ po 
konsultacji z ekspertami.

Na pewno trzeba rozszerzyć 
skalę i zakres badań profilaktycz-
nych, szczególnie w zakresie on-
kologii, bo lepiej zapobiegać i wy-
krywać wcześniej niż ratować. 

Docelowo należy budować 
nowe szpitale i likwidować stare, 
nienowoczesne oraz korzystać 
z usług zewnętrznych. Np. stoi na 
Mokotowie nowy, ale pusty szpital 
św. Elżbiety. 

Widzimy potrzebę zwiększenia 
pomocy w zakresie opieki palia-
tywnej, by ludzie mogli godnie 
odchodzić z tego świata. 

Zorganizujemy oddziały geria-
tryczne w szpitalach miejskich. 

Patryk Jaki udowodni swoją skuteczność gdy namówi kolegę ministra spraw wewnętrznych do przekazania niszczejącej nie-

ruchomości na cele sportowe. Ta tajemnicza państwowa niegospodarność rządowa swój rodowód wywodzi z klubu „Gwardia”. 

Póki co dziur w ogrodzeniu pilnuje załoga radiowozu.
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Naczelni  
i pełnomocnicy 
P a n i  P r e z y d e n t  H a n n a 
Gronkiewicz – Waltz ma chyba 
kilkunastu pełnomocników. Od 
rowerów, osób niepełnospraw-
nych, przemocy, równoupraw-
nienia, dzieci, starców, chorych, 
od Wisły i od zawracania Wisły 
kijem. 

Wszystko na potrzebę PR. Jak 
jest problem, to powołuje się peł-
nomocnika i po problemie. To 
może by tak powołać pełnomoc-
nika Prezydenta do wszystkich 
spraw i problemów, by ich nie 
było, a Prezydent byłby wtedy 
szczęśliwy i mógłby się poświęcić 
z przyjemnością władzy. Wyjaz-
dy zagraniczne celem zacieśnia-
nia współpracy, rauty, delegacje, 
otwarcia, kongresy itp.. itd. No i ja 
bym był spokojniejszy, bo nie mu-
siałbym słuchać jej bzdur.

Podobny pomysł na sprawo-
wanie władzy w Warszawie ma 
Patryk Jaki. 

Obiecał właśnie, że jak wygra 
wybory prezydenckie, to powoła 
naczelnego lekarza Warszawy, by 
usprawnić służbę zdrowia. Myślę, 
że potem powoła naczelną pie-
lęgniarkę od opieki, naczelnego 
ogrodnika od zieleni, naczelnego 
dozorcę od sprzątania i porządku 

i kilku innych naczelnych oraz 
głównego naczelnego nad naczel-
nymi. Wtedy będzie mógł pleść, co 
mu silna na język przyniesie, jak to 
czyni obecnie.

Genialne pomysły ma też 
Jan Śpiewak. Chce wybudować 
w Warszawie 50 tys. eleganckich 
mieszkań komunalnych (z ni-
skim, tj. dotowanym czynszem). 
Twierdzi, że wygoni z miasta de-
veloperów, bo zakaże sprzedaży im 
gruntów miejskich. Pomimo tego, 
że są one sprzedawane ustawowo 
w otwartych i ustnych przetargach 
publicznych, gdzie każdy może 
przyjść i kupić.

Zatem jego pomysły są niezgod-
ne z prawem, ale władza podobno 
może wszystko.

Oświadczył, że będzie budował 
tanio, bo według niego koszt budo-
wy (bez gruntu) i w stanie wykoń-
czonym do wynajmu wynosi 2,7-3 
tys. zł/m2. Przy takiej cenie ja bym 
mu powierzył moją budowę, bo 
z wycen i przetargów wynika, że 
koszty budowy w stanie developer-
skim wynoszą minimum 4,5 tys. 
zł, a czasem przy nieco lepszym 
standardzie przebijają 5 tys. zł.

Jan Śpiewak wycenił koszt swo-
jego programu mieszkaniowego 

na 5-7 mld złotych, co przy jego 
cenach oznaczałoby budowę 100 
tys. mieszkań, a nie 50 tys. To tyle, 
co program rządowy mieszkanie 
+. No cóż, socjolog nie musi być 
matematykiem.

Powiedział, że sfinansują to dzię-
ki kredytowi z Europejskiego Ban-
ku Inwestycyjnego oraz poprzez li-
kwidację dziury z PIT (?). Ale EBI 
nie udziela kredytów na taki cel, 
a w ogóle to udziela na programy 
rządowe, a ściąganie podatków 
nie jest w kompetencji Prezydenta 
Warszawy, lecz Ministra Finansów. 

Superpomysły ma też Rafał 
Trzaskowski. Zamiast 3 mostów 
będzie budował 3 kładki rowerowe 
przez Wisłę. 

Zamiast 50 przedszkoli będzie 
budował po dwa żłobki w dzielnicy 
(nawet w Śródmieściu, gdzie jest 
mało dzieci, a  żłobki i przedszkola 
się zamyka).

Ostatnio wstał ze swojej ławecz-
ki, bo wymyślił gospodarską wizy-
tę samochodem w 18 dzielnicach 
w ciągu 18 godzin. Wszędzie wi-
tano go chlebem i solą. Wszędzie 
zapoznał się i pochylił nad prob-
lemami. Zagadką jest, w której 
dzielnicy zdążył się wysikać. Te-
raz inni kandydaci będą próbowali 

dokończenie ze strony 1
w Warszawie i obciąża ono war-

szawskie władze i samorząd, który 
do tego dopuścił. 

Polityka miejska, odpowie-
dzialna za ten stan rzeczy, latami 
dopuszczała wyłącznie budowę 
krytych pływalni obok szkół, czy-
li głównie na potrzeby edukacji, 
a jedynie pobocznie - na potrzeby 
rekreacyjne mieszkańców. Doty-
czy to także niedawno oddanej 
do użytku pływalni przyszkolnej 
na Służewcu, przy ul. Niegociń-
skiej. Cenna to inwestycja jednak 
w niczym nie rozwiązała problemu 
braku odkrytych terenów rekreacji 
w wodzie oraz przegrzania bloko-
wisk, jaki nadal występuje na tere-
nie Górnego Mokotowa i najlicz-
niej zamieszkałych osiedli: Starego 
Mokotowa i Wierzbna. Włodarze 
miasta i dzielnicy dotąd ignorują, 
że wystarczy spacer latem na Pole 
Mokotowskie, by przekonać się, 
że zdesperowani ludzie zażywają 
w upały kąpieli w sadzawce dla 
ptaków, w brudnej wodzie, często 
pełnej szkieł i odpadów na dnie 
zbiornika. Urąga to przyzwoitym 
standardom miasta. Niestety przy 
wielotygodniowych, ponad 30 stop-
niowych upałach miasto stołeczne 
XXI-wieku ma do zaoferowania 
głównie poidełka (jak dla ptaków?) 
i kurtyny wodne na szlakach tury-
stycznych. A co dla mieszkańców?

Inną koncepcją zastępczą, czy 
też typową, tzw. fasadową, polityką 
władz miasta i dzielnicy Mokotów 
na rzecz rekreacji na wolnym po-
wietrzu, jest tendencja do zastę-
powania ludziom obiektów wypo-
czynku w wodzie projektami typu: 
spacer bulwarem nad Wisłą, albo 
kąpiel w naturalnych warunkach, 
czyli w Jeziorku Czerniakowskim. 
Oczywiście, jeśli akurat nie jest za-
mknięte przez Sanepid. W efekcie, 
ludzie od lat topią się w Wiśle i nie-
legalnie kąpią się na niestrzeżonych 
kąpieliskach (na Czerniakowie też 
nie zawsze jest ratownik).

Trudno uwierzyć, żeby władze 
prężnie rozwijającego się miasta, 
aspirującego do grona najbardziej 
przyjaznych stolic Europy, nie 
zdawały sobie sprawy z żenujące-
go poczucia erzacu w przypadku 
tych rozwiązań. A skutki?

Mieszkańcy Powiśla przerażeni 
są hałasem, brudem i śmieciami 
jakie pozostawia po weekendach 
najazd tabunów mieszkańców. Sy-
tuację pogorszyła sprzedaż alkoho-
lu i dopuszczenie do jego nieogra-
niczonej konsumpcji na wolnym 
powietrzu na Bulwarach. Ta chęć 
schlebiania młodszej części elek-
toratu wskazuje, że miasto sank-
cjonuje rekreację nad wodą… przy 
alkoholu! Absurd. Wbrew logice 
i wymogom bezpieczeństwa. Ba, 
pojawili się radni, którzy postulują 
kolejne strefy swobodnego picia na 
wolnym powietrzu... także w in-
nych dzielnicach, aby rozładować 
jakoś te tłumy. Niewiarygodne! Na-
prawdę nikt w ratuszu nie wpadł, 
że w mieście potrzeba więcej miejsc 
kulturalnej (i bezalkoholowej!) 
rekreacji nad wodą i publicznych 
kąpielisk? Że ustawa o przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, że całe wy-

chowanie pokoleń Polaków służyć 
miało zachęcaniu do sportu i re-
kreacji, a nie jak dziś - do publicz-
nego spożywania alkoholu? Zysk 
z koncesji na sprzedaż procentów 
nie zyska politykom akceptacji ze 
strony mieszkańców, a raczej ich go 
pozbawi. (O sytuacji na bulwarach 
wiślanych pisaliśmy w „Południu” 
11 maja „Pijane bulwary” i 26 maja 
„Ile kosztuje picie na bulwarach” – 
przyp. red.) 

Aktualne jest pytanie, czy 
nasze podatki nie mogą choć 
w części służyć zaspokajaniu 
elementarnych potrzeb miesz-
kańców, a nie wyłącznie strate-
gicznych koncepcji polityków, 
kiedy powietrze niemal się go-
tuje od wysokich temperatur?

Również Jeziorko Czernia-
kowskie nie jest w stanie zapew-
nić ochłody mieszkańcom jednej 
z najgęściej zaludnionej dziel-
nic Warszawy. Trudno zresztą 
oprzeć się złośliwemu wrażeniu, 
że ochroną środowiska, ptactwa 
i zwierząt tego akwenu powierzo-
no w mieście celowo niedoroz-
winiętej komunikacji miejskiej. 
Przecież z wielu miejsc górnej 
części Mokotowa nie ma dogod-
nej komunikacji miejskiej do 
tego akwenu (podobnie jak nad 
Wisłę), a połączenia drogowe od 
dawna uznane są za niedostatecz-
ne czy zapchane niemiłosiernie. 
Polecam urzędnikom i rajcom 
miejskim przejazd w godzinach 
szczytu ulicą Dolną, Idzikow-
skiego, albo Dolinką Służewie-
cką wprost z ul. Gintrowskiego 
(d. Rzymowskiego). Od czasu 
wyburzenia odkrytych basenów 
na Wierzbnie, Wyględowie oraz 
na Polu Mokotowskim przy ul. 
Wawelskiej nie zbudowano ani 
jednego połączenia drogowego 
przez skarpę pomiędzy Górnym 
i Dolnym Mokotowem! Cóż, ła-
twiej było zniszczyć baseny.

Zarzuty braku rentowności 
odkrytych kąpielisk w mieście 
w okresie zimy, jakie padają 
niekiedy ze strony urzędników, 
są żenujące. Takie baseny funk-
cjonują we wszystkich niemal 
europejskich miastach i w wie-
lu mniejszych miejscowościach 
w Polsce. W przedwojennej War-
szawie basen znajdował się nawet 
w Ogrodzie Saskim. I nikt się go 
nie wstydził. 

Czasem więc wydaje się, że 
władze miasta w ostatnich la-
tach uparcie dążyły do zmienie-
nia miasta w piękny, ale sztuczny 
i nudny salon. Co roku wymie-
niane są tam jakieś meble i ta-
pety: kafelki, donice i kwiatki. 
Tylko na pokaz. Cud, że jeszcze 
pozwalają tam wchodzić zwy-
kłym mieszkańcom. Chyba tylko 
dlatego, że do tamtejszych, dro-
gich knajp i butików przeciętny 
mieszkaniec i tak nie ma po co 
chodzić! W ten sposób kawałek 
po kawałku odbiera się warsza-
wiakom ich własne miejsce do 
życia. Badania opinii publicznej 
wskazują, że za nieprzyjazne 
do życia uważają je już nawet 
przyjezdni. Czy to nie świadczy 
najdobitniej o błędnej polityce 

miejskiej? Dlaczego stolica to tyl-
ko miejsce pracy, a nie wygodna 
przystań do życia? 

Może warto by samorządy 
powróciły do koncepcji swojej 
roli służebnej wobec mieszkań-
ców tak, jak to ma miejsce w wie-
lu mniejszych miastach w Polsce, 
a które dzięki temu ładnie rozwi-
jają się i stają coraz piękniejsze. 
Może warto przekazać dzielni-
com budżet i te wszystkie kom-
petencje, które nie muszą być 

realizowane na poziomie całego 
miasta, a które pozwolą lepiej za-
spokajać lokalne potrzeby. Warto 
słuchać mieszkańców, przywra-
cać dawne, dobre rozwiązania, 
a usuwać niedociągnięcia, za-
miast wdrażania na siłę obcych 
i nie sprawdzonych rozwiązań, 
na które czasem brak polskiej 
nazwy (np. woonerfy).

Także na temat odkrytych 
basenów nie raz wypowiadali 
się politycy, warszawscy radni 

i władze Mokotowa. Czas by 
zabrali głos również bezpar-
tyjni, czyli zwykli mieszkańcy 
Warszawy i Mokotowa. Gazety 
codziennie donoszą o wzroście 
zgonów spowodowanych przez 
upały. Obniżenie o kilka stopni 
temperatury powietrza wśród 
nagrzanych blokowisk na wy-
sokiej skarpie Warszawy, po-
zbawionych naturalnych zbior-
ników wodnych ulżyłoby wielu 
chorym z przegrzania oraz po-

prawiłoby komfort życia tysięcy 
mieszkańców, przez dodatkowo 
zbudowane, odkryte zbiorni-
ki wodne, które pełniłyby też 
funkcję rekreacyjną (publiczny 
basen latem, zimą ślizgawka). 
Pilnie brakuje odkrytych ba-
senów na Górnym Mokotowie. 
Dodatkowo należy je uzupeł-
nić przez wodne place zabaw 
i małe brodziki na podwórkach 
i w ogrodach jordanowskich. 
Właśnie tak wykorzystać trze-
ba lepiej tereny publiczne. Dla 
ludzi, a le także dla ochrony 
wolno żyjących zwierząt, pta-
ków i zieleni, która usycha na 
naszych oczach.

Może nowy warszawski sa-
morząd weźmie to pod uwagę?

Elżbieta Wróbel,  
mieszkanka osiedla Wierzbno

Od redaktora: Gdyby radni 
czytali prasę lokalną to znaliby 
potrzeby i oczekiwania miesz-
kańców. O upadających obiek-
tach sportowych, o sposobach 
zaradzenia temu „Południe” 
wielokrotnie pisało przez lata. 
Mijają kolejne kadencje, a upar-
tyjniony samorząd za nic ma 
mieszkańców. Radni nie wyka-
zują należytego zainteresowa-
nia zdaniem obywateli. Nawet 
dyżury pełnią w ratuszu przy 
Rakowieckiej „po uprzednim 
zgłoszeniu”. Taka to   fasadowa 
demokracja partyjniaków.

Andrzej Rogiński 

Górny Mokotów usycha

Dotkliwy brak odkrytych basenów

pobić ten rekord. Przyjmuję na tę 
okoliczność zakłady bukmacher-
skie. Stawiam 1:2 na Jakiego, bo 
ten będzie poruszał się komuni-
kacją miejską i 1:3 na Śpiewaka, 
bo ten pojedzie rowerem. Ja będę 
szedł pieszo. Z tej perspektywy 
lepiej widać bałagan.

Pozostali kandydaci niewiele 
mówią o programie dla Warsza-
wy, choć słyszałem to i owo, że 
byłoby się z czego pośmiać. No 
cóż. Właśnie leci kabarecik, więc 
przez trzy miesiące będzie wesoło. 
Przewiduję następujące propozy-
cje: darmowe bilety komunikacji 
miejskiej za 1 mld zł, podwojenie 
dotacji na teatry miejskie o 100 
mln zł, trawniki w torach tram-
wajowych, rozbudowę lotniska 
Okęcie za 10 mld zł, metro nad 
Zalew Zegrzyński za 10 mld zł, 
obniżki czynszów komunalnych 
o 0,5 mld zł, polonizację dawne-
go SPEC-u za 2 mld zł, sprzedaż 
mieszkań komunalnych z bonifi-
katą 90 % za 1-2 mld zł, bonifikatę 
za przekształcenie użytkowania 
wieczystego we własność za 0,5 
mld zł. Będzie też głębsza restruk-
turyzacja zatrudnienia w urzędzie. 
Czyli wymiana na swoich. 

BŻ

Na zlasowanym od starości betonie wyrósł zagajnik. To partyjny spośób na walkę ze smogiem.
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Głos warszawiaków

Wyremontowali lokal  
gdzie powstał Festiwal Grzesiuka
ANNA TOMASIK

Podchorążych 39 na Dolnym 
Mokotowie, wielu powiedziało-
by na Czerniakowie. W czasach 
PRL-u mieściły się tutaj legendar-
ne Konsumy, czyli sklep dla pra-
cowników MSW z artykułami de-
ficytowymi. Blisko sześć lat temu 
zadomowił się tutaj Teatr BAZA. 
Foyer, scena z widownią i kilka 
mniejszych pracowni teatralnych. 
Już w progu czuje się klimat bajko-
wego świata. Mój wzrok przykuwa 
tętniący życiem… artystyczny nie-
ład. Ktoś coś szyje na maszynie, 
w kącie stoi pianino, w tle sączy 
się muzyka, a na podłodze frag-
menty przeróżnych materiałów, 
z których za chwilę powstaną re-
kwizyty i scenografia do kolejnych 
spektakli …  

Twórcą i dyrektorem Teatru 
BAZA jest Tomasz Zadróżny, 
pedagog, reżyser i animator kul-
tury. Już jako nastolatek związany 
był z amatorską grupą teatralną. 
Absolwent Wydziału Wiedzy 
o Teatrze na Akademii Teatralnej 
w Warszawie (2001). Ukończył 
Akademię Praktyk Teatralnych 
w Gardzienicach. Aktorstwo 
i reżyserię studiował w Akademii 
Teatralnej w Petersburgu, gdzie 
wyjechał w ramach stypendium 
ufundowanego przez Ministra 
Kultury. W legendarnym duńskim 
zespole „Odin Teatret” Eugenia 
Barby odbył staż aktorski, zaś 
w Moskwie staż aktorsko-reżyser-
ski w Workcenter of  Jerzy Grotow-
ski and Thomas Richards. Laureat 
Nagrody Południa za zbudowanie 
Teatru Baza na Mokotowie.

Począwszy od 2006 r. przez pięć 
lat przy Domu Kultury „Doroż-
karnia” prowadził własne Studio 
Teatralne oraz Stowarzyszenie Te-
atralna Chata. Tam jednak – jak 
sam przyznaje – realizowali małe 
projekty. A marzył o większej 
przestrzeni dla swojej działalno-
ści i tym samym większej nieza-
leżności. Do szczęścia brakowało 
mu więc siedziby z prawdziwego 
zdarzenia.

– Prawie pięć lat szukałem 
na Mokotowie lokalu dla Teatru 
BAZA. Ten, przy Podchorążych 39, 
stał pusty, był bardzo zaniedbany 
i do generalnego remontu. Pani 
Bożena Kosińska, wtedy naczel-
nik wydziału kultury w dzielnicy 
Mokotów, powiedziała mi, że są 

trzy lokale w konkursie i jeśli bur-
mistrz zdecyduje się jeden z nich 
wycofać z tego konkursu to zosta-
nie on przeznaczony na „lokal na 
kulturę”. I tak się stało. W maju 
2012 roku podpisaliśmy umowę 
na wynajem lokalu przy ulicy Pod-
chorążych 39, a we wrześniu już 
zaczęliśmy działać. Remont nie 
mógł trwać długo, bo trzeba było 
czynsz płacić. Zrobiliśmy warszta-
ty i bajki dla pracowników Leroy 
Merlin, a w zamian otrzymaliśmy 
od nich farbę, podłogę, wyposa-
żenie łazienki, czyli to wszystko, 
co mają w swojej ofercie, a co było 
nam niezbędne do przeprowadze-
nia remontu. Wszystko wykonali-
śmy własnoręcznie  – wspomina 
dyrektor Tomasz Zadróżny. 

Teatr BAZA, który zrodził 
się z pasji tworzenia sztuki, to 
dzisiaj swoiste nowoczesne Cen-
trum Kultury. Działają tutaj: Te-
atr Baza, Stowarzyszenie Teatr 
Baza (dawne Stowarzyszenie Tea-
tralna Chata) oraz Studio Teatral-
ne, czyli dwuletnia szkoła aktor-
ska i reżyserska, jedyna w Polsce 
wzorowana na  rosyjskiej szkole 
teatralnej.

– Sto lat temu rosyjski reży-
ser teatralny, Konstanty Stani-
sławski, zwrócił uwagę na nowe 
środki techniki aktorskiej oparte 
na psychologii postaci. I nastąpił 
czas jego uczniów, którzy zakładali 
szkoły studyjne, w których ważne 
były zachowania, stosunek jednej 

osoby do drugiej, szanowanie sie-
bie nawzajem i wspieranie się, sza-
cunek do tego zawodu i odpowiedź 
na pytanie: „Po co ja chcę to robić? 
Czy dla swojego ego czy chcę coś 
przekazać innym?”. To brzmi pate-
tycznie, ale są to naprawdę ważne 
rzeczy, o których dzisiaj mało się 
mówi. A potem, w latach 20-tych 
emigrowali z Rosji uczniowie tych 
szkół do Stanów Zjednoczonych 
i tam powstawało Actors Studio, 
gdzie uczyła się Marylin Monroe, 
Al Pacino i wielu innych sławnych 
aktorów. Studiując w Petersbur-
gu poznałem tajniki tzw. metody 
Stanisławskiego. Po powrocie po-
stanowiłem przeszczepić ją tutaj 
i uczyć jej od podstaw – opowiada 
dyrektor Teatru BAZA.  

Nauka w Studiu Teatralnym 
trwa dwa lata, ale istnieje możli-
wość przedłużenia jej o rok trzeci. 
Studenci uzyskują solidne podsta-
wy: jak tworzyć postać, jak działać 
na scenie i jak się na niej zacho-
wywać. Rozwijają głos, ruch. Mają 
lekcje dykcji, akrobatyki, tańca.  

– W pierwszym roku studenci 
poznają system Konstantego Sta-
nisławskiego, na którym opiera się 
teatr psychologiczny. Te doświad-
czenia  stają się główną bazą dla 
dalszego rozwoju aktora. Potem 
poznają techniki pracy Czechowa, 
Meyerholda, Jerzego Grotowskie-
go, Odin Teatret, Teatru Gardzie-
nice. Lekcje aktorstwa zaczynają 
się od prostych etiud tematycz-

nych: „milczenie we dwoje” czy 
„jedno słowo”. Zajęcia prowadzo-
ne są systemem warsztatowym, na 
nie zapraszamy także ekspertów 
poszczególnych technik teatral-
nych. Ważne są nie tylko ćwi-
czenia, improwizacja, zbliżające 
studentów do kreowanych potem 
ról, ale i uchwycenie klimatu, 
dlatego wychodzimy w plener. 
Gdy pracowaliśmy nad „Mewą” 
Czechowa, aby przybliżyć akto-
rom przestrzeń, w której dzieje 
się akcja sztuki, pojechaliśmy na 
Suwalszczyznę. Próby odbywały 
się tam na pomoście, studenci mó-
wili przyciszonym i lekko drżącym 
głosem, zupełnie inaczej niż na 
scenie. Potem ten klimat z pleneru 
przenosili już na scenę i odgrywa-
li swoje role tak, jakby wciąż byli 
na pomoście. Edukacji kończy się 
spektaklem dyplomowym i oczy-

wiście wydaniem zaświadczenia 
ukończenia Studia – tłumaczy 
Tomasz Zadróżny.

Na zajęcia do Studia uczęszczają 
zarówno osoby stawiające na sa-
morozwój i mające silną potrzebę 
obcowanie ze sztuką, z teatrem, jak 
i młodzież, która swoją przyszłość 
wiąże z aktorstwem i chce zdawać 
do państwowych szkół teatralnych. 
– W tym roku z dwudziestu osób, 
które zdawały do szkół państwo-
wych siedem się dostało. Uważam, 
że jest to bardzo dobry wynik – nie 
kryje dumy twórca Teatru BAZA. 
Co ważne, nauka w Studiu liczona 
jest jako wymagany staż w teatrze. 
Jego absolwenci mogą też zdawać 
egzamin eksternistyczny przed 
komisją z ZASP-u.   

Pierwsze ostrogi aktorskie 
w szkole Tomasza Zadrożnego zdo-
bywali m.in.: Agata Trzebuchowska 
(odtwórczyni tytułowej roli w oska-
rowym filmie „Ida” w reż. Pawła 
Pawlikowskiego),  Kamila Kamiń-
ska (nagroda w tym roku za debiut 
aktorski na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w  Gdyni) 
i Paweł Tomaszewski  (w Teatrze 
Narodowym gra rolę księcia Mysz-
kina w „Idiocie” F. Dostojewskiego 
w reż. Pawła Miśkiewicza).

Przestrzeń Teatru BAZA udo-
stępniana jest także na inne ini-
cjatywy. Kiedy nie odbywają się 
próby teatralne spotykają się tutaj 
seniorzy, odbywają się warsztaty 
dla dzieci. – Od poniedziałku do 
piątku w godzinach 17-22 odbywa-
ją się zajęcia dla studentów Studia 
Teatralnego. W weekendy rano 
przygotowujemy się do spektaklu. 
Wieczorem pracownie zamieniają 
się w scenę i widownię, bo wtedy 
gramy dla publiczności. Na te spek-

takle przychodzi około 60 osób  – 
podkreśla Tomasz Zadróżny.

Dzisiaj wiadomo, że utworzenie 
Teatru BAZA na mokotowskich 
Sielcach to strzał w dziesiątkę. Bo 
Sielce było kulturalną pustynią. 
Na próżno było szukać tu domu 
kultury, teatru. W zamierzchłych 
czasach jedyną rozrywkę stanowi-
ło kino „Czajka”, ale po transfor-
macji i ono zniknęło. Dzięki To-
maszowi Zadróżnemu to miejsce 
wreszcie ożyło. Od kilku lat Sielce 
kojarzą się, i to nie tylko okolicz-
nym mieszkańcom, z festiwalem 
barda Czerniakowa, Stanisławem 
Grzesiukiem.

– Naszym flagowym projektem 
jest Festiwal Grzesiuka, który się 
rozrasta i powoli robi się festiwa-
lem warszawskim. W tym roku 
odbyła się jego trzecia edycja. Na 
Sielcach jest mały park, do którego 
przed wojną Stanisław Grzesiuk 
przychodził na potańcówki, a te-
raz próbujemy to reaktywować dla 
mieszkańców Sielc, zwłaszcza, że 
potańcówki pod chmurką cieszą 
się ogromną popularnością – 
mówi Tomasz Zadróżny.

Instytucja finansowana jest 
ze sprzedaży biletów, wpływów 
z czesnego studentów Studia Te-
atralnego, także z warsztatów ak-
torskich i szkoleń dla firm, gran-
tów, dotacji. Działania lokalne 
wspierane są przez Partnerstwo 
„Moje Sielce”. Niektóre projekty 
– zwraca uwagę dyrektor Teatru 
BAZA – finansowane są z budże-
tu partycypacyjnego. Mieszkań-
cy głosują na nie, bo chcą mieć na 
Sielcach np. gimnastykę, potań-
cówki i spektakle dla siebie. 

FOT. ARCHIWUM TEATRU BAZA

dokończenie ze strony 2
Aby przybywało dzieci, to 

trzeba stworzyć warunki przy-
jazne d la rodziców. Należy 
wprowadzić opiekę szkolną/ 
świetlicową dla dzieci w klasach 
1-3 w dniach roboczych, kiedy 
szkoły są zamykane np. na eg-
zaminy i dni między świętami. 
Takich dni jest ok. 10 w roku i ro-
dzicie muszą się wtedy zwalniać 
z pracy. Należy także poszerzyć 
zakres dyżurów wakacyjnych 
w przedszkolach i żłobkach oraz 
objąć szczególną opieką dzieci 
klas 1-3 w tym okresie.

Proponujemy obniżenie czyn-
szu osobom, które same wyre-
montują mieszkania komunalne.

Sugerujemy obniżenie opłat 
za użytkowanie wieczyste za bu-
dynki zabytkowe, jeśli właściciel 
przeznaczy ulgę na remont.

Widzimy potrzebę promo-
wania wychowania przez sport. 
Mamy szereg pomysłów, jak do 
tego młodzież zachęcić i jak im 
to umożliwić.

Uważamy, że samorząd powi-
nien ograniczyć swoją działal-
ność gospodarczą i część inwe-
stycji na rzecz zamawiania usług 
quasi komunalnych.

Trzeba unowocześnić szpitale 
i przychodnie, by zmniejszyć ko-
lejki i koszty.

Trzeba obniżyć podatki od 
nieruchomości z dużą ilością zie-
leni, proporcjonalnie do jej skali.

Mamy też prosty i uczciwy 
pomysł na dekret warszawski. 
Oczywiście, po stronie par-
lamentu  jest jak najszybsze 
uchwalenie ustawy reprywaty-
zacyjnej, ale nim do tego dojdzie 
należy nie oddawać nieruchomo-

ści odbudowanych przez miasto 
i nieruchomości z lokatorami. 
Za prawidłowo udokumentowa-
ne i zweryfikowane roszczenia 
wypłacać odszkodowania w for-
mie oprocentowanych obligacji 
10-20-letnich, ale według wy-
ceny ich wartości na dzień wy-
właszczenia, a nie na dziś, lecz 
z uwzględnieniem waloryzacji 
oraz potrącenia obciążeń hipo-
tecznych tych nieruchomości. 
Wzięli przecież kredyt na budo-
wę w Banku Warszawskim i ni-
gdy go nie spłacili.

Innowacyjnych i mało kosz-
townych pomysłów mamy dużo 
w wielu dziedzinach, ale potrze-
ba by kilku stron, by je opisać. 
Można zrobić dużo i oszczędnie, 
ale używając rozumu i jeśli się 
stosuje zasadę, że jedni nie mogą 
żyć kosztem drugich.

Warszawskie Innowacje Bezpartyjnych

Lepiej i taniej, 
bo mądrze

Słuchanie bajki


