
Czyją zasługą była nadzwyczajna 
frekwencja wyborcza w Warsza-
wie? Dlaczego w rejestrze wy-
borczym nagle przybyło około 
20 tys. osób? 

Nastąpiła  mobilizacja dwóch 
zwalczających się korporacji 
pol it ycznych. Warszaw iac y 
w większości mają poglądy li-
beralne. Gdy Patryk Jaki zaczął 
składać deklaracje bez pokrycia, 
opowiadać, że ma gwarancje 
rządowe sypnięcia pieniędzmi 
pod warunkiem wybrania go na 
prezydenta miasta, w ludziach 
się zagotowało. Warszawiacy są 
przeciwni reformom prokuratu-
ry i sądownictwa w wykonaniu 
Zbigniewa Ziobry, partyjnego 
i służbowego przełożonego Pa-
tryka Jakiego. Gdy podwładny 
podczas debaty telewizyjnej 
zrezygnował z przynależności 
do Solidarnej Polski, a następ-
nie wsiadł do autobusu z napi-
sem PiS, w ludziach ponownie 
zawrzało. Gdy tuż przed ciszą 
wyborczą zaczął porównywać 
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WYJĄTKOWE TAPETY

Kompromitacja państwa partyjnego
ANDRZEJ ROGIŃSKI

wybory do powstania warszaw-
skiego czara goryczy się przelała. 
Dlatego PiS dostał baty. Jaki wraz 
z Ziobrem skompromitowali PiS.

Frekwencja wyborcza w tego-
rocznych wyborach samorządo-
wych była wyższa niż zwykle. Ale 
w Warszawie była rekordowa. 
Dwie partie polityczne zasia-
dające w Sejmie  wykorzystały 
wszelkie możliwości, by uzyskać 
prezydenturę Warszawy. Wyko-
rzystały do tego wszystkie narzę-
dzia, którymi dysponuje aparat 

państwowy i samorządowy, swo-
je telewizje, a nawet w pewnej 
mierze władzę sądowniczą. Myli 
się jednak ten, kto sądzi, że ich 
głównym celem było zaspokaja-
nie potrzeb wspólnoty samorzą-
dowej, a więc naszych. Ich celem 
było udowodnienie, kto jest górą. 
Zbliżają się bowiem wybory do 
parlamentu, a kto tam zdobędzie 
większość, ten będzie uchwalał 
prawo i miał swój partyjny rząd.

Odbyło się głosowanie, ale 
wyborów nie było. Większość 

głosowała nie tyle za Rafałem 
Trzaskowskim, co przeciwko Pa-
trykowi Jakiemu. Przestraszeni 
wyborcy dostrzegli perspekty-
wę rządów tzw. małpy z brzytwą, 
więc zwiększyli nadmiarowo fre-
kwencję. W rezultacie udział po-
zostałych komitetów wyborczych 
spadł poniżej progu biorącego 
mandaty. Rada Warszawy będzie 
więc w całości złożona wyłącznie 
z radnych z nadania partyjnego. 

Składki partyjne w Polsce płaci 
80 tys. osób, a więc poniżej jedne-

go procenta uprawnionych do gło-
sowania. Oznacza to, że 99 procent 
wyborców Warszawy nie ma ani 
jednego przedstawiciela w Radzie 
Warszawy, ani jednego w Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego,  
nieliczni zostali radnymi dzielnic. 
A przecież bezpartyjne komitety 
przygotowały programy i wyłoniły 
kandydatów na radnych. Ludzie 
ci zostali odepchnięci od udziału 
w podejmowaniu decyzji o swoich 
wspólnotach samorządowych. 

dokończenie na stronie 3

Magiczny 1%
Za oknem już złota polska jesień. 
Do końca roku jest już zdecydo-
wanie bliżej niż dalej. Za chwilę 
pojawi się temat rocznego rozli-
czenia podatkowego każdego pra-
cującego. Zaczną do nas docierać 
zewsząd prośby o wpłatę 1 % po-
datku. 

Co to takiego ten 1 % podatku? 
Urszula Dymek, mama 16 letniego, 
niepełnosprawnego Bartka, wielo-
krotnie spotkała się z opiniami, że 
to pieniądze, które uszczuplają nas 
budżet domowy poprzez wpłatę na 
rzecz organizacji pożytku publicz-
nego. Nic bardziej mylnego.

Każda osoba osiągająca legal-
ne dochody na terenie Polski płaci 

państwu podatek od zarobionych 
pieniędzy. Oznacza to w praktyce, 
że ze skarbem państwa podzieli 
się zarówno student pracujący 
na umowę zlecenie, jak i etatowy 
pracownik korporacji czy rencista 
lub emeryt. To rząd i parlament 
zdecydują na co przeznaczone zo-
staną podatki, które im zapłacimy. 
Jednak, zgodnie z obowiązującym 
prawem, dostaliśmy jako obywate-
le możliwość zadecydowania, jak 
zostanie wykorzystany 1 % pła-
conego państwu podatku. Jak to 
należy rozumieć? Jeżeli mój roczny 
podatek, który wpłacam do urzędu 
skarbowego wynosi 3000 złotych 
to oznacza, że ja mogę wybrać na 
co przeznaczam 30 złotych z mo-

jego podatku (1 % od 3 tysięcy 
złotych). Pozostałą kwotą 2970 
złotych zarządzi państwo. Jeśli 
w PIT rocznym nie wskażę orga-
nizacji pożytku publicznego, która 
skorzysta z moich pieniędzy, pań-
stwo otrzyma pełne 3000 złotych 
i wyda je wedle własnego uznania.

Dla porządku przyjrzyjmy się 
co oznacza status organizacji po-
żytku publicznego. Są to organiza-
cje pozarządowe (stowarzyszenia 
i fundacje, a także spółki akcyjne 
i spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością) niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku. Wszystkie 
fundusze zebrane przez te orga-
nizacje są wydatkowane na cele 
zgodne z ich statutem i, co więcej, 

podlegają ścisłej kontroli urzędu 
skarbowego.

W przypadku fundacji bądź sto-
warzyszenia pomagającego oso-
bom niepełnosprawnym zebrane 
środki przeznaczone są najczęściej 
na turnusy rehabilitacyjne (koszt 
rzędu 7000 złotych), zajęcia reha-
bilitacyjne (miesięczny koszt rzędu 
2000 złotych), sprzęt rehabilita-
cyjny (wózek -12 000 złotych, łu-
ski ortopedyczne - 3000 złotych), 
nierefundowane przez państwo 
leki i operacje ratujące życie lub 
zdrowie.

Wiemy już komu i w jaki sposób 
możemy pomóc. O to, dlaczego ta 
pomoc jest bardzo ważna zapyta-
liśmy 3 odważne mamy.

Wyniki

Ocena  
politologa
„Są dwaj zwycięzcy wybo-
rów samorządowych – PiS, 
bo to jest jedyna partia, która 
zwiększyła stan posiadania 
w stosunku do 2014 r. i - całe 
szczęście - zwycięzcami są tak-
że Bezpartyjni Samorządowcy, 
którzy po raz pierwszy wejdą 
do sejmików, co jest bardzo 
pocieszające, ponieważ wy-
bory samorządowe powinny 
być domeną bezpartyjnych. 
Wszystkie pozostałe partie: 
PSL, PO, SLD poniosły stra-
ty” - powiedział PAP politolog  
prof. Kazimierz Kik.

Urszula Dymek, mama 16-let-
niego, niepełnosprawnego Bart-
ka: - Każdego roku to wielka nie-
wiadoma, czy na konto Fundacji 
wpłynie wystarczająca kwota, 
która pozwoli pokryć zakup naj-
potrzebniejszych rzeczy. Dzieci 
cały czas rosną, zmieniają się ich 
warunki fizyczne i ciągła zmia-
na specjalistycznego sprzętu jest 
konieczna. Oczywiście można się 
starać o dofinansowanie z WCPR 
lub z PFRON. Te instytucje są 
w stanie dopłacić maksymal-
nie 25 % wartości sprzętu, jeśli 
wniosek zostanie rozpatrzony 
pozytywnie. Niestety resztę po-
krywa rodzic. 

dokończenie na stronie 5

Komunikacja należy do największych problemów Warszawy, którego rozwiązanie leży w gestii samorządu. Bezpartyjni Samorządowcy zaproponowali budowę parkingów aglomeracyjnych, 
dzięki czemu można by było pozostawić 200 tys. samochodów przed wjazdem do miasta. Zmniejszył by się smog a więcej z nas jeździło by transportem publicznym.

FOT . JAN KURZAWA

Frekwencja: Polska 54,96 %, 
Mazowsze 61,02 %, Warszawa 
66,81 %. Najwyższa frekwen-
cja w południowych dzielni-
cach miasta: Wilanów 75,61 
%, Ursynów 72,50 %, Mokotów 
66,60 %.

Sejmik Województwa Ma-
zowieckiego: 34,04 % manda-
tów zdobył PiS, 27,66 % PO.N, 
13.15 % PSL i 6,24 % Bezpar-
tyjni samorządowcy. W rezul-
tacie: PiS 24 mandaty, PO.N + 
PSL 26 mandatów, Bezpartyj-
ni Samorządowcy 1 mandat. 
Z okręgu Mokotów, Ursynów, 
Wilanów, Śródmieście, Ocho-
ta 5563 głosy uzyskał Wojciech 
Matyjasiak a znajdująca się na 
drugiej pozycji Małgorzata 
Sobczak 3887 głosów.

Rada Warszawy: Po 40 man-
datów, PiS 19 mandatów, SLD 
1 mandat.
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Opieka nad osobami starszymi w rodzinie

Zajmujesz się rodzicami?  
Opiekujesz się bliską osobą starszą?

Jeśli Twoi bliscy się starzeją, mają problemy z pamięcią lub demencję  
(ch. Alzheimera), a Ty nie wiesz co robić?

Jesteś przemęczony, wyczerpany  
i szukasz pomocy dla siebie i swoich bliskich.

 
Stowarzyszenie Syntonia zaprasza na

 bezpłatne 
warsztaty szkoleniowe

październik – listopad 2018

Informacje i zapisy: 792  765  790 lub zapisy@syntonia.org.pl
Miejsce: Warszawa- Śródmieście, ul. Zielna 39

 Projekt Blisko Bliskich jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014-2020 ASOS oraz ze środków m.st. Warszawy. 

Wybory samorządowe 2018

Wola
MARCIN KALICKI

Wybory samorządowe nie przy-
niosły praktycznie zmian w Radzie 
Dzielnicy Wola. W poprzedniej 
kadencji samodzielnie rządziła 
Platforma Obywatelska mając pięt-
nastu radnych. Po weekendowym 
głosowaniu wiemy, że mieszkańcy 
nadal ufają włodarzom i dzielnico-
wym radnym. Choć część obec-
nych radnych nie wywalczyła 
mandatów, to i tak PO utrzymało 
w radzie 15 miejsc, 8 mandatów 
wywalczyli przedstawiciele PiS, 
a 2 Stowarzyszenie Wola Miesz-
kańców. 

Wola została podzielona na 5 
okręgów wyborczych: Koło, Odo-
lany i Ulrychów, Młynów, Czyste 
i Mirów oraz Muranów i Powąz-
ki. W okręgu Koło trzy mandaty 
wywalczyli przedstawiciele Koa-
licyjnego Komitetu Wyborczego 
Platforma Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska, a dwa Komitet Wy-
borczy Prawo i Sprawiedliwość. 
Radnymi kadencji 2018-2023 zo-
stali: Kamil Piotr Giemza, Urszula 
Anna Kęcik-Staniszewska, Tomasz 
Marek Kruszyński, Aleksandra 
Prorok oraz Maciej Paweł Wy-
rzykowski, który uzyskał najlep-
szy wynik w okręgu - 2166 głosów. 
Do Rady Dzielnicy nie dostała się 
natomiast dotychczasowa radna 
Platformy Obywatelskiej Bożena 
Krupińska. 

W okręgu nr 2 także wygrała 
Koalicja Obywatelska zdobywając 
trzy mandaty, po jednym uzyskali 
przedstawiciele PiS i Woli Miesz-
kańców. Na Odolanach i Ulrycho-
wie najlepsze wyniki i mandaty 
zdobyli: Joanna Tracz-Łaptaszyń-
ska, Krystian Maciej Wilk oraz 
Agata Monika Pruszczyńska. 
Dotychczasowa przewodnicząca 
Rady Dzielnicy Ewa Statkiewicz 

wyprzedziła Urszulę Małgorzatę 
Uranowską-Muszyńską zaledwie 
o… jeden głos. Piątym radnym 
z tej części Woli został znany ak-
tywista Kamil Kociszewski. 

Podobna sytuacja jak w po-

przednich okręgach miała miej-
sce na Młynowie. Rajcami zostali: 
Adam Paweł Matusik, Magdalena 
Urszula Huszno i Anna Rudziak 
(Koalicja Obywatelska), Karol 
Wojciech Jankowski (Prawo i Spra-

Wygrała partiokracja 
BOGDAN ŻMIJEWSKI

Przełączam pilota na TVP, po-
tem na TVN i za każdym razem 
jestem w innym kraju. Wygrani 
są co i rusz inni.

PiS uzyskał 32 % tj. ok 100 tys. 
więcej głosów niż w poprzednich 
wyborach samorządowych, ale ok 
100 tys. mniej (5 %) niż w poprzed-
nich parlamentarnych i niewiele 
mu to dało. Kiedyś wygrał w 5 sej-
mikach, a miał władzę w 1. Teraz 
wygrał w 8, a będzie miał władzę 
w 3, bo nie ma zdolności koalicyj-
nej, ani z PSL-em, ani z Bezpartyj-
nymi Samorządowcami. W dużych 
miastach też niewielkie zmiany. 
Można powiedzieć, że utrzyma-

ne zostało status quo, choć każdy 
mówi, że wygrał. 

Walec wyborczy PiS się zatrzy-
mał na marzeniach. O 50 % by mieć 
większość konstytucyjną należy za-
pomnieć. To nie były wybory sa-
morządowe tj. programowe, tylko 
plebiscyt PiS kontra PO i pomiędzy 
TVP a TVN. Polsat siedział cicho 
jakby wyborców nie było, bo był 
biznesowo przestraszony. Biorąc 
pod uwagę uruchomione przez 
PiS środki to PiS poniósł klęskę. 
W kampanii brał przecież udział 
premier, ministrowie, posłowie, 
część kościoła, upartyjniona TVP 
i ogromna kasa na kampanię. Kasa 

wiedliwość) oraz Aneta Skubida 
(Wola Mieszkańców). W radzie 
nowej kadencji nie zasiądą dotych-
czasowi rajcy: Piotr Grudziński 
oraz Piotr Milowański. Najwięcej 
głosów na Młynowie otrzymała 
Magdalena Urszula Huszno - 2252. 

W okręgu nr 4 aż czterech z pię-
ciu nowych radnych otrzymało po-
nad 1000 głosów mieszkańców. Po-
dobna sytuacja miała miejsce tylko 
na Kole. Czworo rajców wybrano 
na kolejną kadencję. Są to: Dariusz 
Jan Puścian, Blanka Zienkiewicz 
i Bartłomiej Dariusz Kubicki (Ko-
alicja Obywatelska) oraz Jarosław 
Krzysztof Lewandowski (Prawo 
i Sprawiedliwość). Nowym przed-
stawicielem mieszkańców w wol-

skim organie uchwałodawczym jest 
Patryk Wyczółkowski (PiS). 

Największe zmiany są w piątym 
okręgu. Reelekcję wywalczyło 
tylko dwoje radnych: Ewa Maria 
Widenka (KO) oraz Jan Kazimierz 
Nowak (PiS). Nowymi przedsta-
wicielami mieszkańców w radzie 
zostali przedstawiciele Koalicji 
Obywatelskiej: Marcin Włodzi-
mierz Hoffman i Anna Monika 
Nowakowska oraz reprezentant 
Prawa i Sprawiedliwości - Piotr 
Kaliszewski. 

Dysponując piętnastoma z dwu-
dziestu pięciu mandatów w radzie 
Koalicja Obywatelska może samo-
dzielnie rządzić Wolą kolejną już 
kadencję. 

była głównie publiczna, bo z diet 
posłów i radnych oraz synekur par-
tyjnych różnych członków zarzą-
dów i rad nadzorczych spółek skar-
bu państwa lub samorządowych. Po 
stronie PO było tak samo. Dlatego 
innym trudno było zaistnieć, ale 
byli tacy, którzy nie przestraszyli się 
tej machiny. Szczególnie Bezpartyj-
ni Samorządowcy. Choć niewiele 
mandatów uzyskali, to osiągnęli 
znaczący wynik poparcia w całym 
kraju. W Warszawie trochę manda-
tów zdobyli ich koalicjanci, którzy 
szli do wyborów w dzielnicach pod 
lokalnymi nazwami komitetów wy-
borczych. 

Nie przestraszyli się też wybor-
cy, że jak nie zagłosują na PiS to 
nie będzie kasy dla ich gmin. 

W tych wyborach były spek-
takularne zwycięstwa i porażki. 
PiS dużych miast nie odwojował. 
Trzaskowski utrzymał Warszawę. 
Ale generalny wynik koalicji PO 
Nowoczesna jest słaby 24,7 %. To 
tyle co poprzednio, ale bez No-
woczesnej. Czyli Nowoczesna nie 
dała im nowych wyborców, a ode-
brała mandaty. Teraz Nowoczesna 
może być im ciężarem, bo ich rad-
ni będą myśleć po swojemu.

SLD nadal istnieje i teoretycznie 
ma się jako tako (5,7 %), choć li-

czyli na więcej, jak każdy, a mają 6 
miejsce w szeregu i chyba żadnego 
mandatu nie zdobyli. Inna lewica 
(Razem i Zieloni itp.) nie zaistnia-
ła, bo uzbierała 1-1,5 %. Podobnie 
Narodowcy. Kukiz powoli, acz 
systematycznie gaśnie, choć teo-
retycznie ciągle jest czwarty, ale 
mandatów nie zyskał.

Na piątym miejscu Bezpartyj-
ni Samorządowcy (5,8 %). O nich 
się mało mówi. W ogólnie nie 
pokazywano ich w kampanii. Bo 
są groźną konkurencją dla PiS 
i PO, to głównie oni odebrali im 
głosy. 

dokończenie na stronie 8
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Krajobraz po bitwie
JERZY KARWELIS

Partyjny plebiscyt popularności, 
dla zmylenia obywatela nazwa-
ny wyborami samorządowymi, 
właśnie dobiegł końca. Już w dniu 
ogłoszenia wyników spełniło się 
to, co prorokowało wielu – temat 
samorządów odszedł na dalszy 
plan – partie, najpierw półsłów-
kami, a potem już całymi frazami 
mówiły o pierwszym kroku w wy-
borczym maratonie. Tematy sa-
morządowe zniknęły jak zdmuch-
nięte, partyjni eksperci, niedawni 
specjaliści od samorządności te-
rytorialnej, zaczęli już wymądrzać 
się na tematy europejskie.

Cały ten plebiscyt okazał się 
grą o sumie zerowej. Miał prze-
cież wykazać poparcie lub regres 
dobrej zmiany, a w końcu wyniki 

samorządów można tłumaczyć na 
sto sposobów, więc każde z plemion 
uznało się za zwycięzcę. Koalicja 
Obywatelska wygrała w wielkich 
miastach, PiS wygrał w sejmikach, 
ale miał nie być zdolny do utwo-
rzenia koalicji. Znowu powtórzył 
się cykliczny rytuał – w 70 % gmin 
wygrali niezależni i bezpartyjni sa-
morządowcy, zaś plemienne media 
ekscytują publiczność sprzecznymi 
wynikami dającymi zwycięstwo 
faworyzowanym obozom. I po co 
w ogóle był ten plebiscyt? Odbyty 
w dodatku kosztem samorządu. 
Dlaczego kosztem?

Prekampanie, czyli rozpoczę-
cie promocji kandydatów jeszcze 
przed wyborami, festiwal sprzecz-
nych i kuriozalnych sondaży 

kompletna polaryzacja przekazu 
medialnego wytworzyły w pub-
liczności fałszywe poczucie, że 
poza wojną PiS i anty-PiS nie ma 
już żadnego życia. Trudno było 
zobaczyć w telewizji kogokolwiek 
spoza dwójpolówki podziału poli-
tycznego kraju. 

Największą ofiarą tego boju 
o wszystko stała się Warszawa, 
upatrzona przez oba plemiona jako 
spektakularne pole starcia dobra 
ze złem, ciemności ze światłością. 
Warszawiacy tak przestraszyli się 
agresywnej kampanii PiS-u, że 
pobili rekord frekwencji głosując 
w odruchu obronnym za ich zda-
niem najsilniejszego antagonistę 
największego zła. Znowu zagrały 
emocje (te negatywne), znowu nikt 

nie pytał się o programy czy środ-
ki na ich realizację. Warszawiacy 
zagłosowali za mniejszym złem, 
czyli przyjęli wybór polityczny, nie 
samorządowy.

W rezultacie Warszawa nie wie, 
jak będzie zarządzane miasto, ja-
kie programy będą realizowane. 
Wie tylko, że w mieście nie będzie 
rządził PiS. Czy to wystarczy, by 
być spokojnym o losy stolicy? Czy 
to wystarczy, by rozliczać nowe 
władze z obietnic, a częściej z za-
niechań?

Festiwal polityki krajowej odby-
ty w sercu Polski szybko odejdzie 
w niepamięć. Zostanie prozaiczne 
życie, pragmatyzm miejskiego za-
rządzania. Na szczęście dzielnice 
w dużej mierze udało się ochronić 
przed monopolem plemiennym, 
jednak wyższy pozom samorzą-
du stolicy - Rada Warszawy jest 
upartyjniony w stopniu zmonopo-
lizowanym przez Koalicję Obywa-
telską. Relacje dzielnic z Ratuszem 
będą dowodem na prawdziwość 
deklaracji zmiany stylu rządzenia 
w wykonaniu PO i Nowoczesnej. 
Następna partia uzyskała mo-
nopol, a to wyzwanie – widzimy 
przecież przeszłe i obecne skutki 
niepodzielnej władzy. Partie dążą 
do bezwzględnej większości, z którą 
najczęściej sobie nie radzą zaraz po 
jej uzyskaniu. Na szczęście element 
dialogu i kompromisu pozostał 
w zróżnicowanych dzielnicach – 
zobaczymy więc jak sobie poradzi 
zwycięzca z największym wyzwa-
niem demokracji jakim jest porozu-
mienia dla dobra wspólnego. 

Autor jest szefem ogólnopol-
skiej kampanii KWW Bezpartyjni  
Samorządowcy

Podziękowanie Bezpartyjnych 
Samorządowców 

Dziękuję wszystkim osobom, któ-
re w tych wyborach kandydowały 
z list KWW Bezpartyjni Samo-
rządowcy do Sejmiku Wojewódz-
kiego, Rady m.st. Warszawy i rad 
dzielnic, oraz wszystkim innym 
osobom zaangażowanym w naszą 
kampanię wyborczą. Największe 
podziękowania należą się jednak 
naszym wyborcom. 

Gdy piszę te słowa, Państwowa 
Komisja Wyborcza nie opubliko-
wała jeszcze oficjalnych wyników 
wyborów. Wiemy jednak, że w Sej-
miku Mazowieckim będzie zasia-
dał jeden radny wybrany z listy 
Bezpartyjnych Samorządowców 
– Konrad Rytel, jeden z liderów 
Mazowieckiej Wspólnoty Samo-
rządowej, obecny zastępca burmi-
strza Piastowa, który kandydował 
w okręgu nr 7 obejmującym tereny 
ośmiu podwarszawskich powia-
tów. Serdecznie gratulujemy Kon-
radowi wyboru do Sejmiku. 

Gratu lujemy też w yboru 
wszystkim popieranym przez 
Bezpartyjnych Samorządowców 
kandydatom na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, oraz 
naszym radnym, wybranym do 
innych sejmików wojewódzkich. 

Wiemy, że na naszych kandyda-
tów do Rady Dzielnicy Mokotów 
oddano łącznie 5132 głosy, a do 
Rady Dzielnicy Wilanów – 660 
głosów. Za każdy z nich jesteśmy 
Państwu bardzo wdzięczni. Nie-
stety uzyskane wyniki nie prze-
kładają się na mandaty radnych. 
W Radzie Dzielnicy Mokotów 
będą teraz zasiadali przedstawi-
ciele dwóch ugrupowań partyj-
nych: Koalicji Obywatelskiej (19 
radnych) i PiS-u (8 radnych) oraz 
jedna osoba z Komitetu Wyborcze-

go Wyborców Miasto Jest Nasze 
– Ruchy Miejskie. Dzielnica Mo-
kotów, gdzie 99 % mieszkańców 
to bezpartyjni,  będzie więc miała 
w nowej kadencji przynajmniej 
jednego radnego bezpartyjnego. 
Na Wilanowie będzie trochę le-
piej – tam w Radzie, na 21 osób, 
będzie zasiadało aż sześciu bezpar-
tyjnych. Wszystkim bezpartyjnym 
radnym z Mokotowa i Wilanowa 
serdecznie gratulujemy wyboru. 

Gratulujemy też Rafałowi Trza-
skowskiemu zwycięstwa – już 
w pierwszej turze – w wyborach 
na urząd Prezydenta m.st. War-
szawy. Z Pana prezydenturą wy-
borcy wiążą duże oczekiwania. 
Jako Bezpartyjni Samorządowcy 
deklarujemy gotowość do dyskusji 
nad realizacją oczekiwań wybor-
ców bezpartyjnych. 

Mimo że wybory samorządowe 
zostały w Warszawie zakończo-
ne, Bezpartyjni Samorządowcy 
nie kończą swojej aktywności. 
Będziemy zabiegali o realizację 
wysuniętych przez nas postulatów 
programowych. Będziemy także 
aktywnie uczestniczyć w obywa-
telskiej kontroli działań samorzą-
du Warszawy.

Jeszcze raz dziękujemy Państwu 
za pomoc i wsparcie w okresie 
kampanii wyborczej. 

Wojciech Matyjasiak -  
Szef Sztabu Wyborczego KWW 

Bezpartyjni Samorządowcy

Warszawa,  
23 października 2018 r.

Wybory samorządowe 2018

Ochota
MARCIN KALICKI

Mieszkańcy Ochoty wybrali w nie-
dzielnych wyborach samorządo-
wych 23 dzielnicowych radnych. 
Najwięcej głosów zyskali kandy-
daci Koalicyjnego Komitetu Wy-
borczego Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska - 10. W Ra-
dzie zasiądą również przedstawi-
ciele Prawa i Sprawiedliwości (6 
mandatów), Ochockiej Wspólnoty 

Samorządowej (4) i Stowarzysze-
nia Ochocianie (3). 

Dzielnica podzielona została 
na trzy okręgi wyborcze: Stara 
Ochota, Szczęśliwice i Rakowiec. 
Najwięcej niespodzianek było 
w okręgu nr 1. Do Rady Dzielnicy 
nie dostali się m.in.: dotychczaso-
wy przewodniczący Witold Karol 
Dzięciołowski, wiceburmistrz 

Grzegorz Wysocki 
czy radny Marek 
Krukowski. Trzy 
mandaty na Sta-
rej Ochocie wy-
walczyła Koalicja 
Obywatelska, dwa 
Prawo i  Spra-
wiedliwość, a po 
jednym Ochocka 
Wspólnota Samo-
rządowa i Ochocia-
nie. Mieszkańców 
w nowej kadencji 
r e p r e z e n t o w a ć 
będą: Ewa Kac-
przak-Szymańska, 
Agata Małgorzata 

Solecka, Jan Pluta, Łukasz Tadeusz 
Kwaśniewski, Agata Małgorzata 
Nowacka, Aleksander Adam Ko-
piński i Dorota Stegienka. 

W obszarze Szczęśliwice wy-
branych zostało ośmioro radnych, 
z czego troje: Lech Barycki, Sylwia 
Anna Mróz i Anna Alicja Chojnacka 
to przedstawiciele Koalicji Obywatel-
skiej. Po dwóch radnych wprowadzi-

ły komitety: Prawa i Sprawiedliwości 
- Seweryn Damian Portas i Krzysztof 
Ryszard Wojciechowski oraz Ocho-
ckiej Wspólnoty Samorządowej 
- Krzysztof Adam Kruk i Barbara 
Krystyna Laszczkowska. Jeden man-
dat przypadł także wiceprzewodni-
czącemu rady - Łukaszowi Karolowi 
Gawrysiowi z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Ochocianie. 

Najwięcej głosów na Rakowcu 
zdobył szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych 
Jan Józef Kasprzyk (PiS) - 1891, co 
przełożyło się na 13,39 % głosów 
w całym okręgu. Niewiele mniej 
- 1878 głosów (13,30 %) uzyskała 

Cecylia Barbara Aleksandrowicz 
(KO). Do Rady dostali się także 
Tomasz Michał Fazan, Piotr Kras-
nodębski i Tomasz Cwyl (KO), 
Małgorzata Julia Żuk (PiS), Daniel 
Stanisław Zalewski (Ochocianie) 
oraz Cezary Jarosław Król (OWS). 

Aby uzyskać większość w dwu-
dziestotrzyosobowej Radzie Dziel-
nicy Ochota radni Platformy Oby-
watelskiej i Nowoczesnej będą 
musieli zawrzeć koalicję. Najpraw-
dopodobniejszym scenariuszem, 
jaki może się wydarzyć będzie 
współpraca z Ochocką Wspólnotą 
Samorządową w zamian za stano-
wisko wiceburmistrza.  

dokończenie ze strony 1
Wybrani radni zaś nie repre-

zentują społeczeństwa w jego 
zróżnicowanym przekroju. Na 
tym polega klęska państwa par-
tyjnego.

Zawiodły wszelkie instytucje 
państwa: władza ustawodaw-
cza, wykonawcza i sądownicza. 
Polska oddaliła się od państwa 
demokratycznego, mamy par-
tiokrację. Wina leży zarówno 
po stronie PiS jak i PO. Partie te 
nie dość, że dzielą Polaków, to 
jeszcze nie dają im możliwości 
współuczestniczenia w sprawo-
waniu władzy, nawet samorządo-
wej. To jest działalność na szkodę 
Narodu. 

Andrzej Rogiński

PS A tak przy okazji: czy ktoś 
widział w Konstytucji RP, by oby-
watelowi przysługiwało bierne 
prawo wyborcze?

Kompromitacja 
państwa  
partyjnego
ANDRZEJ ROGIŃSKI

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży, ul. Tyniecka 40a 

26 października, godz. 17.00, FILMOWY PIĄTEK w Kinie na Ty-
nieckiej, seans dla dzieci, wstęp wolny, szczegóły i zapisy na stronie  
www.mbddim.pl   

26 października, godz. 17.00, KLUB MISIA TYNKA – warsztaty dla 
dzieci w wieku przedszkolnym z książką „Pomelo rośnie”, wstęp wolny, 
szczegóły i zapisy na stronie www.mbddim.pl
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 
ze zm.) – dalej u.t.k., informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji 
inwestycji polegającej na:
budowie przystanku osobowego Warszawa Powązki zlokalizowanego na linii kolejowej 20 (Warszawa Główna Towarowa 
– Warszawa Praga).

Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmują nieruchomości na terenie woj. mazowieckiego, powiat m.st.  
Warszawa, miejscowość Warszawa, dzielnica Wola, stanowiące własność Skarbu Państwa (oddane w użytkowanie wieczyste), 
przeznaczone w całości na pas gruntu pod linię kolejową, wskazane poniżej:

Dzielnica Wola
obręb ewidencyjny 6-03-01 – działka ewidencyjna nr 5;
obręb ewidencyjny 6-03-03 – działka ewidencyjna nr 27.

W związku z planowaną inwestycją przewidywane są ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 
9q ust. 1 pkt 6 u.t.k.: w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym 
dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia 
na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 
urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do 
korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii, dotyczące 
w całości lub części następujących nieruchomości:

Dzielnica Wola
obręb ewidencyjny 6-03-01 – działka ewidencyjna nr 9, 79/2 (część), 1 (część);
obręb ewidencyjny 7-03-03 – działka ewidencyjna nr 2 (część), 4 (część);
obręb ewidencyjny 7-03-06 – działka ewidencyjna nr 2 (część).

Akta sprawy, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1257 ze zm.) – dalej k.p.a., który stanowi, że „organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny 
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów 
i materiałów oraz zgłoszonych żądań”, znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,  
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 7 POK, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski, w terminie 7 dni, od daty 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. 

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 k.p.a., uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia  
w niniejszej sprawie. 

Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu 25 października 2018 r.
Z dniem doręczenia zawiadomienia o wszczęciu niniejszego postępowania administracyjnego w odniesieniu do nieruchomości  

objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, do czasu ostatecznego zakończenia postępowania  
w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się  
postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej(art. 9o ust. 12 u.t.k.).

W przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decy-
zji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia  
sprzeciwu od zgłoszenia (art. 9o ust. 13 u.t.k.).

Powyższych warunków nie stosuje się do postępowań dotyczących inwestycji celu publicznego, których przygotowanie  
i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowej (art. 9o ust. 14 u.t.k.).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji  
publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 pkt § 1 i § 2 k.p.a.).

WI-II.747.2.17.2018.NT

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie 9 i 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) dalej Kpa, oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2117 ze zm.), w związku z wszczętym w dniu w dniu 25 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie 
udzielenia, na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z  2018 r., poz. 1202 ze zm.), pozwolenia na budowę:

inwestor:  Miasto Stołeczne Warszawa, 
 pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
inwestycja: „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia  
Janusza” do torów odstawczych za stacją C4 w zakresie budowy stacji C4 z torami odstawczymi (wyznaczonej pikietażami: tor 
lewy od 46+51,303 do 52+46,459, tor od 46+47,846 do 52+45,900), rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej – 
wynikające z budowy metra”.

Adres zamierzenia: 
jednostka ew. 146502_8, Dzielnica Bemowo, w m. Warszawa,
obręb 6-11-03, działki o nr ew.: 78/1cz., 78/2cz., 78/6cz., 135/2, 147/4, 150, 151, 153/25cz., 153/27cz., 153/28cz.,153/29cz., 
154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/8, 154/11, 154/12, 154/26cz., 154/27, 154/28, 154/29, 154/30, 154/31, 
154/32, 154/33, 154/34, 154/35, 154/36, 154/37, 154/38, 154/39, 154/40, 154/41, 154/42, 154/43, 154/44, 154/45, 
154/46cz., 154/47, 154/48, 156, 160/1, 160/2;
obręb 6-11-04, działki o nr ew.: 25/2cz., 142/10cz.;
obręb 6-11-06, działki o nr ew.: 15/7cz., 15/9cz., 22/3, 22/4, 22/5, 23/2cz., 23/4,23/5cz., 24/3, 24/4cz., 25/2cz., 30/2cz., 31cz., 
32cz., 41/10cz., 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 53cz., 54,55/2cz.;
obręb 6-11-10, działki o nr ew.: 1/2, 1/3cz., 1/10cz., 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 
1/24, 1/25, 3/81cz., 3/83, 3/84, 5/11cz., 5/31, 5/32, 5/35cz., 5/36cz., 5/37cz., 5/38cz., 5/40cz., 5/79cz., 5/95, 5/96, 5/97, 
5/98, 23/3cz., 23/5cz., 23/7, 23/8cz., 25cz.;
obręb 6-11-11, działki o nr ew.: 1/4cz., 1/5cz., 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22cz., 2/1cz., 3/1, 3/20cz., 
3/21cz., 3/22cz., 3/23cz., 3/29, 3/30, 3/31, 3/32cz; 

zawiadamia się,
że w dniu 11.10.2018 r. Wojewoda Mazowiecki postanowieniem Nr 968/II/2018 postanowił podjąć z urzędu, postępowa-

nie administracyjne zawieszone postanowieniem Wojewody Mazowieckiego Nr 916/II/2018 z dnia 26 września 2018 r. znak:  
WI-II.7840.9.10.2018.MP, w przedmiotowej sprawie, a następnie w dniu 15.10.2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję  
Nr 542/II/2018 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę.

Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy 
nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania 
inwestycji.

Od ww. postanowienia stronie nie służy zażalenie, zaś od ww. decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania 
w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody 
Mazowieckiego. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu  
administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem doręczenia Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury  Mazowieckiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 13, wejście F, w godzinach przyjęć interesan-
tów: w poniedziałki w godz. 13-16; w środy w godz. 8-12; w piątki w godz. 8-12).

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej 
sprawie. 

Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 25 października 2018 r.

WI-II.7840.9.10.2018.MP

Wybory samorządowe 2018

Włochy
MARCIN KALICKI

Wygrywający od lat we Wło-
chach Komitet Wyborczy Prawa 
i Sprawiedliwości w tym roku 
musiał uznać wyższość Koali-
cyjnego Komitetu Wyborczego 
Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska. Do Rady Dzielnicy 
dostali się także przedstawiciele 
dwóch lokalnych Stowarzyszeń: 
Kocham Włochy burmistrza Mi-
chała Wąsowicza oraz Wspólno-
ty Mieszkańców Dzielnicy Wło-
chy. Mandatów nie wywalczyli 
kandydaci skupieni wokół komi-
tetów: SLD Lewica Razem oraz 
Impuls dla Włoch. 

We Włochach o mandat wal-
czyło 133 kandydatów w trzech 
okręgach wyborczych. Najwięcej 
głosów - 6 983 uzyskała Koali-
cja Obywatelska, dzięki czemu 
zdobyła 9 mandatów, a na Prawo 
i Sprawiedliwość zagłosowało 5 
258 osób (5 mandatów). Komitet 
Wyborczy Wyborców Michała 
Wąsowicza Kocham Włochy 
zyskał poparcie 4 627 miesz-
kańców (4 mandaty), natomiast 
Wspólnota Mieszkańców Dziel-
nicy Włochy - 3 026 głosów i 3 
mandaty. 

W okręgu 1 największe za-
ufanie mieszkańców zyskał Se-
bastian Piotr Piliński (WMDW). 
Do Rady dostali się także: Sylwia 
Barbara Ciekańska, Mateusz Za-
łęski, Halina Teresa Berłowska 
(Koalicja Obywatelska), Łukasz 
Jarosz (Prawo i Sprawiedliwość), 
Konrad Sebastian Walerzak (Ko-

cham Włochy) oraz Katarzyna 
Siedlecka (Wspólnota Mieszkań-
ców Dzielnicy Włochy). 

Siedmiu radnych wybierali 
mieszkańcy także w okręgu nr 2. 
Z najlepszego wyniku w central-
nej części Włoch mógł cieszyć się 
burmistrz dzielnicy Michał Ja-
nusz Wąsowicz - 10,19 % głosów 
z całego okręgu. Radnymi zostali 
także dotychczasowy przewod-
niczący Rady, Andrzej Krupiń-
ski oraz były wiceburmistrz 
Christian Młynarek (obaj PiS). 
W nowej kadencji nie zabraknie 
także nowych twarzy, bowiem 
rajcami zostali: Mariusz Czapla 
i Rafał Łukasz Trojan (KO), Mi-
chał Hausman (Kocham Włochy) 
oraz Magdalena Kaźmierowicz-
-Młot (WMDW). 

W ostatnim, trzecim okręgu 
skupionym w okolicach lotniska 
Okęcie, aż cztery mandaty przy-

padły Koalicji Obywatelskiej. 
Zdobyli je: Dominik Krzysztof 
Wymysłowski, Sławomir Miko-
łaj Sosnowski, Magdalena Anna 
Bauer oraz Mahbub Hossein 
Siddique-Olesiejuk. Dwa man-
daty wywalczyli przedstawiciele 
Prawa i Sprawiedliwości: Adam 
Leszek Siek i Radosław Tadeusz 
Sosnowski, a jeden przypadł To-
maszowi Pisarkowi z komitetu 
Kocham Włochy. 

We Włochach najprawdo-
podobniej koalicję rządzącą 
stworzy dziewięciu radnych 
Platformy Obywatelskiej i No-
woczesnej oraz czterech z komi-
tetu Kocham Włochy, natomiast 
burmistrzem na czwartą z rzędu 
kadencję może zostać wybrany 
Michał Wąsowicz. Jeżeli tak by 
się stało, byłby to ewenement na 
skalę miasta. 

Wybory samorządowe 2018

Ursus
MARCIN KALICKI

Tylko trzy spośród pięciu komi-
tetów wyborczych będą miały 
swoich reprezentantów w Radzie 
Dzielnicy. 23 radnych wybierano 
w czterech okręgach. Ursus jest 
jedną z niewielu dzielnic w War-
szawie, gdzie wszystkie czołowe 
komitety ścigały się do końca 
o wygraną. 

O zwycięstwo w dzielnicy, po-
dobnie jak w poprzednich wybo-
rach samorządowych, walczyły 
trzy podmioty. Próg wyborczy 
w Ursusie przekroczyły: Koalicyj-
ny Komitet Wyborczy Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatel-
ska, Komitet Wyborczy Stowa-
rzyszenie Obywatelskie w Ursu-
sie oraz Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość. Co ciekawe Plat-
forma Obywatelska i Nowoczesna 
uzyskała tylko 113 głosów więcej 

od lokalnego stowarzyszenia. Na 
Koalicję Obywatelską zagłosowało 
8 922 mieszkańców dzielnicy, zaś 
na Stowarzyszenie Obywatelskie 
w Ursusie - 8 809. Trzeci z komi-
tetów - Prawo i Sprawiedliwość 
zyskał przychylność 7 746 miesz-
kańców. Głosy te przekładają się 
kolejno na 8 mandatów dla PO 
i .N, 8 mandatów dla SOwU oraz 
7 mandatów dla PiS. 

Progu wyborczego nie prze-
kroczyły Komitet Wyborczy Wy-
borców Kukiz ‚15 oraz Komitet 
Wyborczy Wyborców Jana Śpie-
waka - Wygra Warszawa. Do Rady 
Dzielnicy nie dostało się kilkoro 
radnych mijającej kadencji m.in.: 
Jolanta Małgorzata Dąbek, Rafał 
Patryk Włodarczyk, Robert Rafał 
Faliszewski czy też Irena Anna 
Jarzębak. 

Nowymi radnymi w Ursusie 
zostali: Aneta Wachnicka, Jacek 
Lesiak, Maciej Rafał Jakaczyński, 
Kazimierz Szczepan Markowski, 
Maria Małgorzata Miszkiewicz, 
Dawid Kacprzyk, Dariusz Pa-
stor, Marianna Teresa Jaguścik 
z Koalicji Obywatelskiej; Wanda 
Kopcińska, Adam Chmielewski, 
Anna Kałużna, Wiesław Krze-
mień, Anna Hanna Lewandow-
ska, Piotr Igor Adamus, Paweł 
Piotr Dilis oraz Kazimierz Sternik 
reprezentujący Stowarzyszenie 
Obywatelskie w Ursusie, a tak-
że Grzegorz Ryszard Puchalski, 
Matek Mucha, Stanisław Jasiński, 
Urszula Łucja Bodych, Łukasz 
Krzysztof Nejman, Dariusz Sła-
womir Grylak i Michał Krzysz-
tof Osiński przedstawiciele Prawa 
i Sprawiedliwości. 

Najwięcej głosów indywidual-
nie zdobyli: wiceburmistrz Wie-
sław Krzemień (1251 głosów) 
w okręgu nr 3 oraz Dariusz Pastor 
(1018) i Dariusz Sławomir Gry-
lak (1018) w okręgu nr 4. Zarząd 
Dzielnicy, mimo że jeszcze nie 
wybrany, nie powinien znaczą-
co się różnić od tego z mijającej 
kadencji, bowiem wszystko na 
to wskazuje, że w Ursusie będzie 
kontynuacja dotychczasowego 
porozumienia Platformy Oby-
watelskiej i Stowarzyszenia Oby-
watelskiego w Ursusie. 
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Kwoty sprzętów dostępnych 
dla osób niepełnosprawnych są 
zawrotne. Bez możliwości finan-
sowania ich ze zbiórek z 1 % zakup 
ich będzie niemożliwy. Często jest 
tak, że kwoty zebrane z 1 % są zbyt 
małe. Doprowadza to do sytuacji, 
gdy rodzic musi zdecydować co 
jest najpotrzebniejsze. Koniecz-
ność takiego wyboru oddala za-
kup innych rzeczy niezbędnych 
do normalnego funkcjonowania 
osoby chorej. Najczęściej jest to re-
zygnacja z rehabilitacji lub zajęć ze 
specjalistami. Kwoty zebrane z 1 
% to często jedyne źródło finan-
sowania wszystkiego co kryje się 
pod pojęciem niepełnosprawność.

Anna Piechna, mama niepeł-
nosprawnego 13-letniego Dawida: 
- Rehabilitacja to nie przyjemno-
ści. To ciężka praca dla dzieci, któ-
rej często towarzyszy dyskomfort, 
ból, żal do losu, że zgotował im tak 
trudna drogę życiową. Męczą się 
po to, aby osiągnąć choć niewielki 
sukces, zrobić choć mały krok do 
przodu. Dla rodziców zdrowych 
dzieci normalne jest to, że dziecko 
zaczyna chodzić, mówić, biegać – 
tutaj trzeba o to walczyć. Trzeba 
walczyć o każdy krok, o każde 

słowo. I zdobyć na to potrzebne 
środki finansowe. Często jedynym 
źródłem jest 1 % podatku. 

Beata Niewiarowska, mama 
niepełnosprawnego 18-letniego 
Szymona: - Operacje, których nie 
chce dofinansować NFZ - ratują-
ce życie, lub pozwalające żyć bez 
bólu to koszt dwupokojowego 
mieszkania w Warszawie. Sprzęt 
do rehabilitacji w domu to kolejne 
tysiące. Dofinansowania do turnu-
sów, wózków itp. są ograniczane 
dochodem rodziny. Nieważne, że 
spłacasz kredyt, że pracuje jedna 
osoba, że masz więcej dzieci, które 
również wymagają finansowania 
np. zajęcia dodatkowe w szkole, 
obiady, wyjazdy itp. Musisz sobie 
poradzić. Jedynym oficjalnym 
wsparciem jest 1 % podatku.

28 sierpnia Rząd przyjął pro-
jekt nowelizacji Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
(PIT). Przewiduje on między in-
nymi, że to urzędnicy Krajowej 
Administracji Skarbowej (KAS) 
przygotują wypełnione roczne ze-
znanie podatkowe za 2018 rok bez 
konieczności składania przez po-
datnika jakiegokolwiek wniosku.

W praktyce może to oznaczać 
dużo mniejsze wpłaty 1 % podat-

ku na rzecz OPP.
Nowe l i z a c j a 

przewiduje, że 
KAS wypełni za 
podatnika PIT, 
bazując na informacjach z zeznań 
podatkowych z lat ubiegłych. Naji-
stotniejszy dla OPP będzie fakt, że 
KAS, wypełniając PIT, przepisze 
numer KRS organizacji pożyt-
ku publicznego, której podatnik 
w ubiegłym roku przekazał 1 % 
(o ile którejś przekazał). Wiele 
wątpliwości budzi jednak to, jak 
będą rozstrzygane szczegółowe 
sytuacje. Podatnik będzie mógł 
zdecydować, czy chce skorzystać 
z tak przygotowanego PIT, czy też 
wypełnić i złożyć go samodzielnie 
do Urzędu Skarbowego.

- Z jednej strony jest to do-
bre posunięcie, ale każdy kij ma 
dwa końce. - mówi Anna Piech-
na, mama niepełnosprawnego 
13-letniego Dawida. - Jest duże 
prawdopodobieństwo, że część po-
datników szybko zapomni o moż-
liwości przekazania 1 % wybranej 
organizacji pożytku publicznego. 
Co za tym idzie, podatek za dany 
rok trafi do „wspólnego worka” 
budżetu państwa.

Bądźmy świadomymi i trosk-
liwymi obywatelami. Niech nasz 
1 % podatku będzie magiczny 
i uratuje albo zmieni czyjeś życie 
na lepsze. Jesteśmy wolnymi ludź-
mi, nie pozwólmy sobie odebrać 
możliwości wyboru. Pomoc jaką 
ofiarujemy w ten sposób, poza 
czasem poświęconym na wypeł-
nieniem formularza PIT, nic nas 
nie kosztuje.

Fundacja Akacja 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o -

o k . c o m / F u n d a c j a - A k a -
cja-562281737549388/

Od redaktora:
Los dzieci niepełnosprawnych, 

z uwagi na ogromne wydatki, 
w znaczącej mierze zależy od 
wskazania w deklaracji podat-
kowej organizacji pożytku pub-
licznego. Podatnik, który zrobi 
to sam, będzie miał pewność, że 
środki finansowe na wsparcie nie-
pełnosprawnych dzieci dotrą na 
pewno. Nie pozostawiajmy sprawy 
urzędnikom podatkowym. 

Andrzej Rogiński

Sukces  
Razem Dla Bielan
WŁADYSŁAW ADAMSKI

Napięcie wyborcze już za nami. 
Nie obyło się bez niespodzianek. 
Jedną z nich jest niewątpliwie suk-
ces  Komitetu Wyborczego stowa-
rzyszenia „Razem dla Bielan”.

Z list stowarzyszenia startowały 
osoby bezpartyjne, ale za to ściśle 
związane ze swoim miejscem za-
mieszkania i doskonale zoriento-
wane w sprawach lokalnych. Wielu 
z kandydatów było inicjatorami 
akcji społecznych i sąsiedzkich. 
Być może to zadecydowało o wy-
niku. 

Na bezpartyjny komitet zagło-
sowało prawie 22 tysiące wybor-
ców. Udział w wyborach wzięło 
natomiast 67.999 osób. Oznacza to, 
że „lokalsi” zdobyli ponad 30 pro-
cent wszystkich oddanych głosów. 
Przełożyło się to na 9 mandatów 
w 25 osobowej Radzie Dzielnicy 
Bielany. Dla porównania Koalicji 
Obywatelskiej przypadło 10, a PIS  
tylko 6 mandatów. Radnymi ze 
stowarzyszenia „Razem dla Bie-
lan” zostali: Ewa Turek, Marcin 
Włodarczyk, Monika Szadkow-
ska, Krystian Lisiak, Grzegorz 
Pietruczuk, Anna Czarnecka, 
Włodzimierz Piątkowski, Iwona 

Walentynowicz i Radosław Sro-
czyński.

- Sukces zawdzięczamy ogrom-
nej pracy i  wsłuchiwaniu się 
w głos mieszkańców Bielan – mówi 
Grzegorz Pietruczuk, przewodni-
czący stowarzyszenia „Razem dla 
Bielan”. – Dziękuję wszystkim 
, którzy oddali na nas głosy i za-
pewniam, że zrobimy wszystko, 
aby tego zaufania nie zawieść.  Za-
pewniam również, że  na otwartość 
z naszej strony  mogą liczyć wybor-
cy innych ugrupowań. Bielany po-
winniśmy zmieniać razem. 

Mokotów
Na Koalicję Obywatelską głos od-
dało aż 46,15 proc. mokotowian 
co dało jej 19 mandatów i zdol-
ność do wybrania burmistrza. 
Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 
23,34 proc. co przełożyło się na 
8 mandatów. Miasto Jest Nasze 
zdobywając 8,52 proc. uzyskało 
tylko jeden mandat. SLD - 8,27 
proc. i 0 mandatów, Bezpartyjni 
Samorządowcy - 4,70 proc. - 0 
mandatów co jest bardzo dobrym 
wynikiem jak na ugrupowanie, 
które powstało 2 miesiące przed 
wyborami.

Wygra Warszawa - 4,63 proc. - 0 
mandatów. Parlamentarna partia 
Kukiz’15 - 4,39 proc. - 0 mandatów

W składzie Rady Dzielnicy 
znajdziemy: Koalicja Obywa-
telska: Joanna Balińska, Izabella 
Czaplińska, Monika Czerniewska, 
Joanna Dembowska, Jacek Fałek, 

Miłosz Górecki, Bożena Kosińska-
-Krauze, Hanna Kosowska, Patry-
cja Laskus, Michał Mycka, Maciej 
Ostapkowicz, Jan Ozimek (w mi-
jającej kadencji zastępca burmi-
strza Dzielnicy), Natalia Polubiec, 
Krzysztof Sosnowski, Marcin Stę-
pień, Małgorzata Szczęsna, Joanna 
Szymańska, Łukasz Tkacz, Kinga 
Wróblewska; Prawo i Sprawied-

liwość: Janusz Cieszyński, Irena 
Gajewska, 

Remigiusz Grodecki, Anna 
Milewska, Radosław Sosnowski, 
Tomasz Szczegielniak, Arkadiusz 
Słodkowski, Witold Wasilewski; 
Miasto Jest Nasze: Melania Łu-
czak. 

(aro)

Wybory samorządowe 2018

Śródmieście 
MARCIN KALICKI
Do niezwykle ciekawej sytua-
cji doszło podczas niedzielnych 
wyborów samorządowych. Śród-
mieście po raz pierwszy od kilku 
lat opanowały dwie największe 
partie polityczne w kraju: Pra-
wo i Sprawiedliwość  i Platforma 
Obywatelska.

Ponad 61 % mieszkańców 
wzięło udział w wyborach do 
Rady Dzielnicy. Zdecydowali 
oni, że w nowej kadencji repre-
zentować ich będą przedsta-
wiciele dwóch komitetów. We 
wszystkich pięciu okręgach po 
trzy mandaty zdobył Koalicyjny 
Komitet Wyborczy Platforma.
Nowoczesna Koa l ic ja Oby-
watelska (42,28 % wszystkich 

głosów ważnych), a pozostałe 
dwa przypadły przedstawicie-
lom Komitetu Wyborców Prawo 
i Sprawiedliwość (26,56 % waż-
nych głosów).  

W nowej Radzie Dzielnicy 
Śródmieście zasiadać będzie kil-
kunastu doświadczonych samo-
rządowców. Znalazło się także 
miejsce dla nowych twarzy w lo-
kalnej polityce. Radnymi zo-
stali: Marcin Bronisław Rolnik, 
Katarzyna Anna Magdzińska, 
Katarzyna Joanna Wiśniewska, 
Daniel Mieczysław Łaga, Anna 
Marta Jannasz-Banasiewicz, Ra-
fał Jan Urzędowski, Anna Zofia 
Kałuska-Bolek, Małgorzata Że-
browska, Aleksander Rafał Fe-

rens, Danuta Rudke, Agnieszka 
Maria Gierzyńska-Kierwińska, 
Elżbieta Małgorzata Kasprzak, 
Grzegorz Andrzej Rogólski, 
Ba r t łomiej  Ma rci n Tyszk a 
i Anna Maria Wielowieyska 
(Koalicja Obywatelska) oraz Pa-
tryk Palczewski, Helena Łopiń-
ska, Wojciech Maciej Chojnow-
ski, Mariusz Robert Rusiecki, 
Tomasz Piotr Woźniak, Alicja 
Florentyna Nowak, Paweł Ro-
bert Puławski, Agnieszka Anna 
Soin, Łukasz Warsicki oraz Kry-
stian Dominik Suchecki (Prawo 
i Sprawiedliwość). 

Koalicja Obywatelska mając 
piętnastu z dwudziestu pięciu 
radnych będzie mogła rządzić 
dzielnicą samodzielnie. 

Gratulacje dla PiS i PO  

za brak ratusza
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l Hydraulika, gaz - Zenek,  
691-718-300

l Elektryk kuchnie 507 153 734

l Malowanie, hydraulika, remon-
ty, tel. 501 050 907

l OKIEN - NAPRAWA, SERWIS 
Regulacja, doszczelnianie, wymia-
na uszkodzonych części, każdego 
typu okien. Tel. 502 431 461

l Remonty, budowlane, ogro-
dzenia, 513 137 581

l Remonty kompleksowe glazura 
hydraulika 22/240 36 56

l Tanie pranie dywanów, wy-
kładzin , tapicerki 605 726 258

l Tapicer 501 283 986

l Tapicerskie u klienta, 
503-300-924

ZDROWIE
l 22 848 99 99 Ag. Masaże i nie 
Tylko Puławska/Madalińskiego

l Gimnastyka seniorów 
505 122 514

l Zatrudnię mężczyznę do sprzą-
tania osiedle zamknięte Ursynów 
606 73 76 78

USŁUGI
l Cyklinowanie, 787 726 963

l CYKLINOWANIE 692 920 192

l Cyklinowanie, malowanie 
601 652 879

l Cyklinowanie parkie-
tu, bezpyłowe. Układanie. 
Profesjonalnie z gwarancją. 
Tel. 601 347 318

l Dezynsekcja, pluskwy, prusaki 
606 652 601

l DEZYNSEKCJA, skutecznie,  
22 642-96-16. 

l Docieplanie budynków, 
poddaszy, malowanie elewacji, 
kilkunastoletnie doświadczenie, 
501 62 45 62

l Docieplanie budynków, szyb-
ko, tanio, solidnie, 502 053 214

l Elektroawarie 507 153 734

AGD - RTV
l ANTENY TV , SAT. Profesjo-
nalne usługi RTV. Zadzwoń  501 
700 315

l Lodówek naprawa,  22 842-97-
06, 602-272-464.

l Lodówek, pralek naprawa  - 
603-047-616, 502-562-444

KUPIĘ
l AAA Kupię płyty winylowe 
609 155 327

l Antyki za gotówkę, obrazy, 
platery, militaria, srebra, zegarki, 
bibeloty i inne. Antykwariat  ul. 
Dąbrowskiego 1, 22 848-03-70; 
601-352-129

l Antyczne meble, obrazy, 
srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, 
601 336 063

l Antyki, meble, obrazy, porcela-
nę, platery, srebro, płatne gotów-
ką Antykwariat ul. Narbutta 23; 
502 85 40 90, 22 646 32 67

l Filatelista znaczki  

516 400 434

l Kupię przedmioty z likwidowa-
nych mieszkań i znaczki, monety 
22 235 38 79, 601 235 118

l Kupię znaczki, monety 
22 235 38 79, 601 235 118

l Skup książek, 22 826-03-83, 
509-548-582

NAUKA
l MATEMATYKA, fizyka, ma-
tury, gimnazjalne, ośmioklasisty, 
605 783 233

NIERUCHOMOŚCI
l Bezpośrednio Sprzedam Dom 
(możliwość zamiany) 250/1000; 
Ursynów, Puławska/Żołny 
601 20 40 73

l Działki budowlane 800-1200 
m2 Prażmów, 602 770 361

l Działki rekreacyjno - bu-
dowlane, leśne, Prażmów, 
602 770 361

PRACA - dam
l Ag. Dzienna 22.848 99 99 
- Duże Zarobki! ( Panie 18-40l ) 
Puławska 43 m 1.

l Agenta do Biura Nierucho-
mości na Mokotowie. Mile 
widziane doświadczenie, dyspozy-
cyjność, umiejętność współpracy, 
wiek pow. 30 lat. Bezpłatne 
szkolenie. Praca od zaraz.  
tel. 602 77 81 44, e-mail:  
akacprzak@adampolski.pl

l Zatrudnię kierowców 
kat.B, kat.C, kat.C+E, Janki, 
530 477 796

OGŁOSZENIA DROBNE

Ul. Puławska 26a - tel. 22 849 23 89

INFORMATOR POŁUDNIA
POLICJA - 997  i 112

STRAŻ MIEJSKA - 986

STRAŻ POŻARNA - 998  i 112

POGOTOWIE - 999  i 112
l Całodobowa informacja pogotowia ratunkowego 197 90

HANDEL
u Społem WSS Śródmieście, Warszawa, ul. Nowy Świat 53
www.wss.spolem.org.pl
SDH Hala Mirowska pn-pt 7-20 sob 7-18 pl. Mirowski 1*
Sklepy spożywcze: Foksal 12/14, Koszykowa 24, Koszykowa 31,  Kra-
kowskie Przedmieście 16/18, Miodowa 23, Mokotowska 67,  Nowy Świat 
53, Rzeczypospolitej 14, Solec 46, Solec 66,  Solidarności 83, Widok 16, 
Wiejska 20, Wspólna 41, Wyki 11

Sklepy przemysłowe: Andersa 25, Długa 8/14, Mokotowska 67

BIURA OGŁOSZEŃ: 
l Ogłoszenia Południe
  ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl, tel. 608 041 653
l ul. Na Uboczu 3 (NOK) „Continental”, tf. 22 648-29-41 
l ul. Grzybowska 39 „atco”, 22 652-25-30,  22 620-17-83, 
22 654-90-77 
l  Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 18, „Barcik"  tel. 22 

213-85-85, 601-213-555

NAPRAWA MASZYN DO SZYCIA
DOJAZD GRATIS
TEL. 508 08 18 08

KANCELARIA PORAD PRAWNYCH,  PODATKO-
WYCH I PRAKTYCZNYCH

Warszawa, ul. Korzenna 13 c tel. 22 842-81-32
Klientów i telefony przyjmujemy wyłącznie w godzinach: 

Pon., śr., czw. 16.00 – 19.00 wt. 8.00- 14.00

 Spadkowe i małżeńskie spory majątkowe, rozwody
 Zniesławienia (cywilne) i pomówienia (karne)
 Obrona przed fiskusem i komornikiem
 Zasiedzenia, dział gruntów, odszkodowania
 Reprezentacja w procesach gospodarczych,   
cywilnych i rodzinnych

Specjalistyczna Przychodnia Fundacji 
Armii Krajowej  na co dzień leczy pacjentów 

w zakresie chorób:
- układu krążenia, zawały serca, udary mózgu, - 
zakrzepica układu żylnego, miażdżyca tętnic

Wykonujemy badania EKG, Echo Serca, EKG metodą  Holtera-
24h, badania analityczne krwi i moczu, USG Kości, USG Dopplera 

(badanie służące do jak najwcześniejszego wykrywania nawet 
drobnych schorzeń tętnic i żył, które w konsekwencji mogą 
prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy zatorowości 

płucnej, badanie spirometryczne (ocena czynności płuc), badanie 
dermatoskopem (urządzenie do diagnostyki zmian skórnych w tym 

onkologicznych)

Lekarze specjaliści:
l kardiolog (choroby serca), l chirurg naczyniowy, l chirurg 

ortopeda (układ kostny), l diabetolog (cukrzyca), l dermatolog 
(choroby skórne), l onkolog (choroby nowotworowe), l 
pulmonolog (choroby układu oddechowego), l neurolog 
(choroby Alzheimera, Parkinsona, powikłania błędnikowe, 
stwardnienie rozsiane, padaczka, migrena, zaburzenia snu), 

l reumatolog (układ kostno-stawowy), l gastrolog (schorzenia 
układu pokarmowego), l dietetyk (nadwaga).

Polecamy również masaże urządzeniem Aquavibron  – 
sprawdzony w szpitalach i sanatoriach – pozwala pozbyć się 

wielu drobnych, ale uciążliwych dolegliwości typu: nerwobóle, 
reumatoidalne zapalenie stawów, stany pourazowe.

W środy przyjmuje chirurg naczyniowy specjalista 
od skutecznego leczenia ran pochodzenia cukrzycowego  
(leczący przewlekłe rany, w tym stopę cukrzycową) Godziny 

przyjęcia od 14.00 do ostatniego pacjenta.

We wtorki przyjmuje specjalista  od USG kostno-stawowego, 
oraz mięśni (uda, ramiona, barki)

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska nr 1 Fundacji 
Armii Krajowej

 ul. Mariańska 1 (parter-róg Pańskiej)
22-654-55-05   22-654-65-29

Pon. – pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00
Przychodnia nie współpracuje z NFZ

USŁUGI SZKLARSKIE
w zakładzie i u Klienta

ul. Puławska 115a
pon. - pt. 10.00 - 18.00
soboty 10.00 - 14.00
tel. 22 843-04-88 

al. Zjednoczenia 13
pon. - pt. 9.00 - 17.00

tel. 22 834-09-82 

690 618 634
www.vitroflex-warszawa.com          vitroflex@gmail.com

Ceny netto w zł. za jedno słowo na stronie Ogłoszenia drobne
2,00 czcionka standardowa
2,50 czcionka standardowa wytłuszczona
2,50 CZCIONKA STANDARDOWA WERSALIKI
3,00 CZCIONKA WERSALIKI WYTŁUSZCZONE
4,00 czcionka kolorowa 

słowo w ramce + 100% do wyżej wymienionych
Dział reklamy POŁUDNIE

608 041 653   ogloszeniadrobne@poludnie.waw.pl
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Zakład Pogrzebowy Amabilis
Całodobowo

Tel. 667 130 899
Warszawa - Powiśle

ul. Dobra 1

Lokale biurowe Promocja !   

36 – 51 m2 do wynajęcia,  

tel. 795-486-414

POŁUDNIE na 
Instagram www.instagram.com/poludnienews/

POŁUDNIE na 
Facebook http://www.facebook.com/Poludnie.Gazeta
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Głos warszawiaków

Moja popularność bywa zabawna
Z Ewą Konstancją Bułhak rozmawia Rafał Dajbor

- Jest Pani aktorką Teatru Na-
rodowego. Czy Pani zdaniem 
występowanie w teatrze o takim 
statusie znaczy dla aktora coś 
szczególnego?

- To zależy co rozumie-
my przez „coś szczególnego”. 
Oczywiście, że warszawski Te-
atr Narodowy ma wyjątkowe 
znaczenie dla kultury, ale dla 
mnie etos pracy w każdym te-
atrze jest taki sam. bez względu 
na to, czy jest to teatr offowy, 
czy Teatr Narodowy. Wszędzie, 
gdzie pracuję, robię to jak najle-
piej umiem. To moja generalna 
zasada. Natomiast na pewno an-
gaż do Teatru Narodowego był 
dla mnie wielkim przeżyciem 
i spełnieniem. Znalazłam się we 
wspaniałym zespole. Wśród nie-
bywałych osobowości. Obok byli 
sami Mistrzowie, mogłam uczyć 
się i chłonąć ten świat.

- Pierwsze swoje aktorskie 
kroki stawiała Pani w Teatrze 
Polskim, a także w Teatrze Ate-
neum, w którym miała Pani 
swój recital. Jak wspomina Pani 
tamten czas?

- Ateneum to był teatr, o którym 
marzyłam. Jako studentka z nim 
wiązałam swoją przyszłość. Życie 
weryfikuje, jak wiemy, wiele spraw 
i po szkole tam nie trafiłam. Na 
rozmowie z dyrektorem Januszem 
Warmińskim usłyszałam, żeby 
przyjść później, bo etatów brak. 
Trzeba było walczyć dalej i tak 
znalazłam się w Teatrze Polskim, 
wygrywając casting do „Kramu 
z piosenkami”. Etat przyjęłam 
po roku. Bardzo bałam się, że 
etat mnie „wchłonie”, „usadzi”. 
W moim przypadku tak się nie 
stało. Pamiętam moje rozmowy 
z panią Seniuk, kiedy nie wiedzia-
łam co robić. „Chcą cię, to bierz 
i graj” – powiedziała. „Ucz się rze-
miosła, zawodu, ćwicz”. I tak zro-
biłam. Grałam w Teatrze Polskim 
wszystko. To były bardzo pracowi-
te lata. Spotkałam się z Andrzejem 
Łapickim, Wojciechem Pszonia-
kiem, Damianem Damięckim, 
Grażyną Barszczewską, Ignacym 
Gogolewskim, Wieńczysławem 
Glińskim, Wiesławem Michni-
kowskim. Ważne jest, by pamię-
tać, że aktor powinien rozwijać się 
i uczyć cały czas. A nie siedzieć na 
ławce rezerwowej i czekać na właś-
ciwy moment. Później przyszedł 
czas zmiany. Kiedy zrozumiałam, 
że muszę iść dalej, szukać niezna-
nego –   trafiłam do teatru Jerzego 
Grzegorzewskiego.

- Jest Pani laureatką kilku 
nagród, w tym także Festiwalu 
Piosenki Aktorskiej we Wroc-
ławiu. Formuła tego festiwalu 
budzi kontrowersje. Występu-
ją na nim nie tylko aktorzy, re-
pertuar wykonawców także nie 
zawsze związany jest z piosenką 
literacką… Czym według Pani 
jest piosenka aktorska?

- Krótką historią człowieka za-
wartą w małej scenicznej formie. 
Zaczyna się w momencie braku ar-
gumentów. Ponieważ nie umiesz 
wyrazić tego, co czujesz, wybierasz 
inną drogę porozumienia. Śpie-
wając budujesz nieznany świat, 
wchodzisz na inną płaszczyznę, 
używasz nowej formy przekazu. 
Słowo i muzyka. Zawsze kojarzą 
mi się z pytaniem, co ważniejsze, 
nad czym należy się skupić, żeby 
oddać wszystko, niczego nie po-
minąć. Tak postrzegam śpiewa-
nie. Piosenka aktorska w tytule od 
razu kładzie nacisk na przymiot-
nik „aktorska”. A dla mnie klu-
czowa jest interpretacja, człowiek, 
który śpiewa. O czym śpiewa, do 
jakiego świata mnie zaprasza. 
I czy ten świat mnie pochłania. 
O tym rozmawiam ze studenta-
mi, tak ich uczę. Nie wyobrażam 
sobie możliwości zmiany w zapi-

sanej partyturze. Jest to dla mnie 
niedopuszczalne. Szanuję autora 
i kompozytora. Napisali utwór 
tak, a nie inaczej, nie mam prawa 
zmieniać bez ich wiedzy czegokol-
wiek, ucinać nut, nie wyśpiewywać 
zapisanych dźwięków, przekręcać 
słów. Moja interpretacja to odszy-
frowanie tego utworu na nowo.

- W jednym z wywiadów po-
wiedziała Pani: „zagrać małą 
rolę od A do Z to też wielka 
sztuka”. Ceni Pani granie ról 
drugoplanowych i epizodycz-
nych?

- Cenię przede wszystkim pra-
cę z ciekawymi ludźmi, którzy 
mają coś widzowi do zapropono-
wania. To jest kluczowe. Wielo-
krotnie grałam duże role w tzw. 
„knotach”, o których wolałabym 
nie pamiętać. I mniejsze role, 
które wspominam z wielkim 
sentymentem.  Zawsze jakość, 
nie ilość.

- Reżyserowała Pani dwa 
przedstawienia oparte na twór-
czości Jerzego Wasowskiego. To 
także Pani Mistrz?

- Jerzy Wasowski od zawsze 
był moim Mistrzem Wycho-
wałam się na jego piosenkach. 
Wielokrotnie pracowałam ze 
studentami na tym materia-

le. Teksty Jeremiego Przybory, 
Wojciecha Młynarskiego z mu-
zyką Wasowskiego są dla mnie 
jak kanon nadrzędnych spraw. 
Nauką o istocie słowa i ważno-
ści każdego dźwięku. Jeśli wy-
śpiewasz prawidłowo zapis tego 
kompozytora, uzyskasz krwistą 
całość. Nic nie zostanie pominię-
te. Udało mi się wyreżyserować 
trzy spektakle z muzyką mistrza:  
„Siodło  Pegaza” w Warszawie 
i „Szarp pan bas” w Lublinie, 
później zrealizowałam na pod-
stawie mojego scenariusza  wi-
dowisko muzyczne dla  dzieci. 
Mało kto wie, że Jerzy Wasowski 
napisał około 200 piosenek dla 
dzieci, miałam w czym wybierać. 

- Miała Pani okazję wielo-
krotnie występować w sztukach 
Słowackiego, Mickiewicza, Wy-
spiańskiego, Fredry, Moliera… 
Jak wg Pani powinno się dziś 
grać klasykę?

- Wszystko zaczyna się od po-
mysłu. Nie ma znaczenia czy grasz 
klasykę czy utwory współczesne. 
Zawsze podstawowym pytaniem, 
które sobie zadaję jest „po co” 
i „o czym”. Co z tej mojej opowie-
ści wyniknie dla widza. On w tej 
sprawie jest najistotniejszy. Reży-
ser, który zabiera się za klasykę, 
musi mieć na nią pomysł. Wielką 
przygodą było dla mnie czytanie 
„Pana Tadeusza” w Teatrze Na-
rodowym podczas uroczystości 
250-lecia Teatru. Dzięki Piotrowi 
Cieplakowi na nowo, a może po 
raz pierwszy dostrzegłam piękno 
tego utworu, sens i całą naszą hi-
storię w niej opisaną. Obraz Pol-
ski i człowieka, ze swoim pięknem 
i ciemniejszą stroną ludzkiej natu-
ry. Pamiętam tłumy ludzi uczest-
niczących w naszych czytaniach, 
niesamowitą aurę tych spotkań. 
Wiele osób wraz z nami z pamięci 
mówiło fragmenty Mickiewicza. 
Niesamowite. 

- Jest Pani pedagogiem Aka-
demii Teatralnej. Co Pani czu-
je patrząc na swoich studentów 
i przypominając sobie siebie 
z czasów studiów?

- Zazdroszczę im otwarcia 
na świat. Wielkich możliwości, 
które są przed nimi. Znajomości 
języków obcych. Wyjazdów na 
stypendia, możliwości pracy za 
granicą bez wstydu, ze jesteśmy 
gorsi. Młodzieńczego „poweru”. 
Pracując z nimi zawsze myślę, co 
by tu jeszcze zrobić by ten szkol-
ny, akademicki czas jak najle-
piej wykorzystać. Chciałabym 
nauczyć ich odpowiedzialności, 
szacunku dla pracy swojej i in-
nych. Rzetelnej roboty nad sobą. 
Rzemiosła. Za każdym razem 
powtarzam im, że wspaniale wy-
brali, ale że to ciężki zawód więc 
muszą mieć na niego dużo siły. 
Samodzielności i kreatywności. 
Determinacji. Wiary, że marze-
nia się spełniają a rzetelną pracą 
można wiele zdziałać. Gdy patrzę 
na nich przypominam sobie sie-
bie. Dlatego dobrze rozumiem, że 
gdy nadchodzi wiosna i jej zapach 
czuć wszędzie, nie chce im się Sło-
wackiego. Idziemy wtedy napić 
się piwa i porozmawiać o niczym.

- Mówiliśmy o Mistrzach… 
A kto był Pani Mistrzem 
w okresie studiów w szkole te-
atralnej?

- Miałam wielu Mistrzów. 
Trafiłam na wspaniałych peda-
gogów. Anna Seniuk, Mariusz 
Benoit, Zbigniew Zapasiewicz, 
Daria Iwińska. Każdy inny, 
wspaniały. Dzięki nim pozna-
wałam, że teatr jest i musi być 
różnorodny. Każdy z nich uczył 
inaczej, malował inny świat. Ale 
i każdy uczył szacunku do pracy, 
słowa, drugiego człowieka.

- W serialu „Blondynka” jest 
Pani policjantką, a w „Ojcu 
Mateuszu” – żoną policjanta. 

Czy ma Pani dzięki temu jakieś 
„fory” u funkcjonariuszy?

- Wcale nie mam! Raz nawet 
zostałam zatrzymana przez 
drogówkę, policjant wypisał mi 
mandat, ja się podpisałam i do-
piero wtedy, gdy wszystko już 
było „na papierze” i nic nie dało 
się zrobić, policjant powiedział 
„ja panią skądś znam”. Zaczę-
liśmy się śmiać. W ogóle moja 
popularność bywa zabawna, bo 
czasem ludzie na mnie patrzą 
i mówią „to ona? Nie, co ty, to  
nie ona”, a gdy się jednak oka-
zuje, że to ja, to słyszę, że w ży-
ciu wyglądam młodziej i lepiej 
niż na ekranie (śmiech). Uwiel-
biam grać w „Ojcu Mateuszu”, 
serial jest dobrze napisany, to 
świetny materiał do pracy i daje 
duże możliwości na budowanie 
postaci. Bardzo lubię tę naszą 
serialową rodzinę, a dla mnie 
najważniejsi są ludzie, oni sta-
nowią o jakości pracy.

- Czy Ursynów, na którym 
Pani mieszka to Pani mała 
ojczyzna, czy tylko miejsce za-
mieszkania?

- Myślenie o Ursynowie jako 
o „sypialni Warszawy” jest już 
dawno nieaktualne. Choć ko-
cham Żoliborz, na którym się 
wychowałam, choć bliskie mi 
jest Śródmieście, w którym 
mam zawsze tak wiele swoich 
spraw, to nie wyobrażam sobie, 
żebym mogła mieszkać gdzie 
indziej niż na Ursynowie. To 
jedna z najpiękniejszych dzielnic 
Warszawy. W ogóle Warszawa 
jest miastem, którego rozwój 
nieustannie mnie zachwyca. Me-
tro, nowe muzea, które powstały 
w ostatnich latach, wreszcie Wi-
sła, do której Warszawa w końcu 
się zbliżyła i idący za tym rozwój 
Powiśla i Saskiej Kępy. Miasto 
idzie w fantastycznym kierunku 
i oby tak dalej!

dokończenie ze strony 2
Dlatego była i jest zmowa milcze-

nia. To ich duży sukces, tym bar-
dziej, że dopiero powstali i prowa-
dzili kampanię wyborczą w okresie 
prawem przewidzianym. W przeci-
wieństwie do partii.

Bezpartyjni Samorządowcy lokal-
nie zdobyli trochę mandatów i bywa-
ją języczkiem u wagi w koalicyjnych 
układankach. Czy przetrwają? Czy 
zbudują mocne struktury? A może 
niektórzy staną się przystawką? 
Czy skupią wokół siebie więcej bez-
partyjnych środowisk, szczególnie 
samorządowych? Co najmniej tak 
powinni czynić by „pokonać” wy-
borczą regułę D’Hondta promującą 
duże partie.

Sukces odniósł PSL uzyskując 
13,6 %, choć poprzednio miał 20 
%. Ale PiS nie zdobył wsi, choć taki 
był plan strategiczny (wieś i duże 
miasta).

W Warszawie Patryk Jaki prze-
holował z obiecankami i wręcz się 
ośmieszył, a Piotr Guział go pogrą-
żył, a nadto wytykano mu gruszki 

na wierzbie. To Jaki spowodował 
ogromną frekwencję w Warszawie 
70 %. To więcej niż było w 1989 r. (60 
%). Ludzie po prostu przestraszyli 
się niedouczonego faceta z brzytwą. 
Tylko Bezpartyjni Samorządowcy 
się go nie przestraszyli i zaskarżyli za 
kłamstwa wyborcze. Choć sąd umo-
rzył wygrali moralnie. Sąd uznał, że 
można obiecywać gruszki na wierz-
bie, a rozmowę z premierem przy 
kawie uznać za rządową gwarancję 
sfinansowania obietnic wyborczych, 
mimo braków środków w budżecie. 

Największym przegranym 
w Warszawie jest moim zdaniem 
Jan Śpiewak. Zamiast zjednoczyć ru-
chy miejskie to je rozproszył i stracił 
markę pogromcy handlarzy rosz-
czeń na rzecz Jakiego, a jego ruchy 
miejskie prawie nic nie zdobyły.

Ciekawym przypadkiem był Pa-
weł Tanajno, czyli pizza hawajska 
plus i Krystyna Krzekotowska na ko-
lanach przed wyborcami. Ta „hawaj-
ska+” nawet zdobyła dużo głosów, 
szczególnie wśród młodzieży, mimo 
opowiadanych bzdur, że aplikacją 

na telefon zlikwidują korki. A ludzie 
często w to wierzyli.

Zachodzi pytanie, czy wynik PO 
umocnił liberalną demokrację, bo 
przetrwała, czy raczej ludzie głoso-
wali na PO do samorządu, celem 
osiągnięcia równowagi z rządową 
władzą PiS i bali się, że PiS chce wy-
prowadzić Polskę z Unii Europejskiej 
po ostatnich ruchach Ziobry.

Pytanie co zatrzymało walec PiS? 
Taśmy Morawieckiego, film Kler, 
Kaczyński Developer, Trybunał 
w Luksemburgu, afera Ziobry z są-
dami, a może spot z uchodźcami, czy 
przegrana Morawieckiego w sądzie 
w sprawie dróg. Pewnie wszystko po 
trochu, bo PiS po prostu przegiął. Te-
raz będą rozliczenia i zmiany w PiS 
oraz w rządzie. 

Pytanie kto będzie nową twarzą 
w PiS. Morawiecki trochę się zgrał, 
miał przechylić szalę zwycięstwa 
ciągnąc część elektoratu bizne-
sowego, a ta gospodarka zaczyna 
mocno hamować i podwyżki są 
na karku. 

Bogdan Żmijewski

Wygrała partiokracja 


