
1 GRUDNIA 2022   NR 7   ISSN: 2299-7636   MAGAZYN BEZPŁATNY

SKUTKI
(NIE)SPRAWIEDLIWOŚCI

ZAMRAŻARKA 
DZIENNIKARSKA

KIM SĄ LUDZIE 
Z MIASTO JEST NASZE

NADZWYCZAJNA 
OCHRONA URZĘDNIKA

JANEK ŚPIEWAK
O DZIKIEJ 
REPRYWATYZACJI

lat

2012-2022



REDAKCJA:
ul. Jutrzenki 97

02-231 Warszawa
tel. +48 22 240 25 01
fax +48 22 258 47 57

redakcja@imazowsza.eu
www.imazowsza.eu
F Informator Mazowsza

REDAKTOR NACZELNY
Roman Gembarzewski

naczelny@imazowsza.eu

REDAKTORZY
Barbara Gontarczyk

Sylwia Żakowska
Edmund Zalewski

Marcin Kopeć
Sabina Krzyżewska

Marta Zawadzka
Urszula Paszek

redakcja@imazowsza.eu

REKLAMA
Ewa Milewska

Daniel Mróz
Teresa Tuszyńska
Stanisław Morąg

tel. +48 22 846 69 39

WYDAWCA

GR Roman Gembarzewski
ul. Jutrzenki 97

02-231 Warszawa

SKŁAD I GRAFIKA: 
Imprimatur Agata Ogrocka

www.imprimatur.com.pl

DRUK:
 Poligrafi aPlus Sp. z o.o.

40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 11

Nakład: 5 000 egz.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania 
i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektro-
nicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Redakcja zastrzega 
sobie również prawo do nieopublikowania przesłanego materiału bez podawania przyczyny.

ZAMRAŻARKA 
DZIENNIKARSKA
CZY WSPÓŁCZEŚNI DZIENNIKARZE SĄ POTRZEBNI, KIEDY 
CORAZ CZĘŚCIEJ SŁYSZYMY OPINIE, ŻE SĄ TYLKO PO TO, BY 
TWORZYĆ PEANY POCHWALNE NA CZEŚĆ POLITYKÓW? OD LAT 
MÓWI SIĘ, ŻE DOBRY WYWIAD I CZĘSTE OBECNOŚCI W MEDIACH 
DRUKOWANYCH CZY NA ANTENIE POPULARNEJ STACJI TV, TO 
TYLKO KWESTIA CENY, BO ZARÓWNO WSZYSTKO JAK KAŻDEGO 
Z OSOBNA, PODOBNO MOŻNA KUPIĆ. CZY NAPRAWDĘ KAŻDEGO 
DZIENNIKARZA MOŻNA KUPIĆ LUB MOŻE… ZASTRASZYĆ? JAKA 
JEST W TAKIM RAZIE CENA WOLNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI PRASY? 
ALBO JESZCZE INACZEJ FORMUŁUJĄC PYTANIE: CZY OPŁACA SIĘ 
PROWADZIĆ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO?

Ostatnio obserwujemy niepokojące przypadki presji wywieranej na dziennika-
rzach, jeżeli takowi wyłamują się z ogólnie przyjętego nurtu i co ciekawe, nie są 
to zazwyczaj działania skierowane bezpośrednio w ich pracę, ale powiedzmy, 
sprytnie wynalezione okoliczności towarzyszące. Przykład: zarzucenie udziału 
w nielegalnym zgromadzeniu, pomimo że dziennikarz był tam, aby relacjonować 
przebieg tego zdarzenia. Inny znamy przypadek to dotkliwe pobicie zbyt 
dociekliwego dziennikarza śledczego, a gdy to nie nauczyło go rozsądku, 
wsadzenie do więzienia za… niepłacenie alimentów na dorosłą córkę. 

Tego typu oddziaływanie na dziennikarzy, otrzymało już nawet rodzimą nazwę 
jako „zamrażanie” – pewnie dla ominięcia kontrowersyjnego słowa „zastraszanie” 
czy „kneblowanie”. Pojęcie „zamrażania” funkcjonuje również na świecie i to 
już od dawna, pod nazwą  SLAPPs (ang. strategic lawsuits against public 
participation), czyli w dosłownym tłumaczeniu „strategicznych procesach prze-
ciwko udziałowi publicznemu”. Innymi słowy, SLAPPs można zdefi niować, jako 
wysuwanie bezpodstawnych zarzutów i wytaczanie dziennikarzom procesów, 
zwykle z powództwa cywilnego. Działania takie są również skierowane przeciwko 
sygnalistom, aktywistom czy organizacjom obywatelskim, informującym 
publicznie o nadużyciach ze strony np. władz czy dużych korporacji. Celem 
tych działań jest zastraszanie i uciszanie krytyków m.in. przez obarczanie 
ich kosztami postępowania sądowego czy domaganie się niewspółmiernie 
wysokiego zadośćuczynienia, czyli w efekcie zmuszanie do zaprzestania 
publicznego sprzeciwu czy krytyki.

Czy „zamrażanie” lokalnych mediów 
ma również miejsce? Oczywiście, że 
tak, bo samorządowa władza, podob-
nie jak te wyższego szczebla, wykazuje 
się ogromną pomysłowością i energią 
w celu pozbycia się ze swojego małego 
podwórka niewygodnego tytułu czy 

„zbyt” dociekliwego  dziennikarza, 
a metody ich działania są coraz bar-
dziej pomysłowe, zwłaszcza że nad ich 
wdrożeniem pracują gminni radcowie, 
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adwokaci czy naczelnicy. Przykłady z lokalnego podwórka? 
Proszę: pozew o sprostowanie, czy odmowa udziału w sesji 
Rady m.st. Warszawy. Odmowa zabrania głosu w LXX Sesji 
Rady m.st. Warszawy miała wręcz kuriozalne uzasadnienie: 
„Sesja Rady m.st. Warszawy służy przeprowadzaniu obrad 
i podczas jej trwania nie ma miejsca na wywiady i konferencje 
prasowe” – w imieniu Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy 
Pani Ewy Malinowskiej–Grupińskiej, Naczelnik Wydziału Biura 
Rady Joanna Czyż. „Cóż było robić, Paweł ani pisnął, wrócił do 
siebie i czapkę nacisnął” – o nie, nie odchodzimy od tematu 
„z podkulonym ogonem” i będziemy o tym szeroko pisać. 

7 września złożyliśmy ofi cjalną Skargę do Prezydium Rady 
m.st. Warszawy. Po 72 dniach od daty złożenia drogą elek-
troniczną Skargi na ręce Prezydium Rady m.st. Warszawy, 
Jej Przewodnicząca przesłała do naszej Redakcji kuriozalną 
odpowiedź: „Przewodniczący obrad udziela głosu burmi-
strzowi dzielnicy w sprawie która dotyczy tej dzielnicy oraz 
może udzielić głosu innej osobie nie będącej radnym”. 

Ponad dwa miesiące oczekiwania na odpowiedź, która de 
facto informuje, że Przewodniczący owszem, może udzielić 
głosu, ale przecież nie musi! Od wielu lat, dobrym zwyczajem 
było dopuszczanie do głosu wszystkich mieszkańców, którzy 
wyrazili taką chęć. Ale z powyższej odpowiedzi wynika, że 
jest to kwestia wyłącznie uznaniowa. Jeżeli „inna osoba 
nie będąca radnym” mogłaby zadawać niewygodne pytania, 
podzielić się jakimiś niepasującymi informacjami, to można jej 
po prostu nie dopuścić do głosu. Lub, jak w moim przypadku, 
wprowadzić w błąd, jak to zrobiła Magdalena Roguska V-ce 
Przewodnicząca Rady Warszawy, sugerując, że chciałem 
przeprowadzić wywiad, a nie zabrać głos jako mieszkaniec.

Redaktor Naczelny
Roman Gembarzewski
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A miało to miejsce w Sądzie 
Okręgowym w Warszawie 
w  dniu 24  października 
2022  roku, kiedy to miał 
się rozstrzygnąć spór  
z powództwa wniesionego 
przez Burmistrza Dzielnicy 
Ursus, Pana Bogdana 
Olesińskiego czy też może 
Miasto Stołeczne Warszawa 
o sprostowanie, czy sporna  
informacja była nieścisła, 
czy nieprawdziwa. Tutaj 
Wysoki Sąd, w swojej nie-
zgłębionej mądrości, nie 
mógł rozwiązać  tej zawi-
łości przez dobre 30 minut, 
w  dyskusji z  wszechwie-
dzącą przedstawicielką 
strony powodowej: czy spro-
stowania żąda Burmistrz 
czy może Miasto Stołeczne 
Warszawa? I tak słuchaliśmy 
w nabożnym skupieniu, jak 
to Pani Mecenas strony przeciwnej tłumaczyła, a w zasadzie 
pouczała Wysoki Sąd, ileż to pracy włożyła w przygotowanie 
powództwa, ileż to orzeczeń przeanalizowała, aby nie dopuścić 
się „zbrodni” pomówienia jej Mocodawcy.  

Adwokat: …starałam się jakby zebrać dotychcza-
sowe orzecznictwo…

Adwokat: …przeanalizowałam dogłębnie ten 
problem, tych wymogów formalnych przejrzałam 
również orzecznictwo Sądu Najwyższego…

Adwokat: …również przeanalizowałam 
uzasadnienie…

Adwokat: …tak, jak mówię, czytając uzasadnienie 
również do projektu tej ustaw…

Sąd jednak punktował Panią Adwokat w kwestii formalnej, 
kto podpisuje rzeczone Sprostowanie… a Ona znów jak 

mantrę tłumaczyła Sądowi, że przeanalizowała wyroki 
w podobnych sprawach i jest „święcie” przekonana, że to 
co mówi to jest ostateczne…

Tutaj Wysoki Sąd lekko się „wkurzył”,  bo i  ton wszech-
wiedzącej Pani Mecenas i  argumenty, jakoś go nie 
satysfakcjonowały, więc doszło do starcia czy zwarcia… 
kto tu na Sali rządzi!

Sąd: …Nie będziemy się na tej sali sprzeczać, 
pani będzie mówiła jak ja pozwolę …

Sąd: …Ostrzegam Panią, że jeżeli pani nie prze-
stanie to wyproszę Panią z Sali…

Sąd: …a teraz proszę wstać…

Adwokat: …proszę w takim razie zaprotokołować, 
że Wysoki Sąd pokrzykuje na mnie…
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Po tym, może trochę burzliwym, ustaleniu: kto z kim i dlaczego, 
Wysoki Sąd przystąpił do omówienia meritum sprawy:

Sąd: …Ale to nie ma znaczenia, czy informacja 
jest prawdziwa czy nieprawdziwa…

Sąd: …Dla mnie prawdziwość nie ma żadnego 
znaczenia przy sprostowaniu…

Sąd: …Pan napisał, że samochód jest czarny druga 
strona twierdzi, że samochód burmistrza jest biały, 
burmistrz ma prawo napisać, że jego samochód 
jest biały, nawet jeżeli samochód jest czarny…

Sąd: …A właściwie to dlaczego Państwo 
nie chcą opublikować tego sprostowania?…

A Pozwany ze swoim Pełnomocnikiem, coraz większe robili oczy.

Ze sprawiedliwością różnie bywa w naszych sądach. Ba, 
nawet na korytarzach  gmachu Temidy, coraz częściej 
mówi się teraz, że do sądów chodzimy nie po sprawie-
dliwość, a po wyrok. W ostatnich latach, ludzie bardzo 
negatywnie oceniają wymiar sprawiedliwości, widząc że 
nawet tutaj, rozstrzygnięcia mają coraz częściej charakter 
polityczny czy kolesiowski niż prawny. Ofiary niesłusznych 
oskarżeń i niesprawiedliwych wyroków,  można liczyć 
już teraz w setkach, a może nawet w tysiącach, w skali 
kraju. Stoją niestety za tymi działaniami Prokuratorzy, ale 
również i Sędziowie. 

MAZOWSZE

Czy krzywdy są możliwe do naprawienia? Czy człowiek 
pokrzywdzony działaniami Prokuratorów czy Sędziów, 
może skutecznie dochodzić naprawienia swoich krzywd 
i czy sprawca takich działań poniesie za to konsekwencje? 
Niestety, polskie prawo nie daje dużych szans dochodzenia 
odpowiedzialności Prokuratora czy Sędziego za błędne 
decyzje. Jest wprawdzie w kodeksie karnym artykuł 231, który 
mówi, że .”Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając 
swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3”. - Jednak ten przepis jest na 
tyle ogólny i odnosi się do wszystkich funkcjonariuszy pań-
stwa, że w odniesieniu do Sędziów i Prokuratorów, trudno go 
zastosować. Niewielkie możliwości ma także pokrzywdzony, 
próbujący dochodzić swoich krzywd w procesie cywilnym. 
Bardzo trudno wygrać taki proces, a jeszcze trudniej uzyskać 
odszkodowanie, co wiemy z autopsji. 

Pozostaje więc odpowiedzialność dyscyplinarna. Prawie 
niemożliwe jest doprowadzenie do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej Prokuratora za nieuzasadnione oskarżenie 
obywatela.  Obecnie nie ma żadnej możliwości, aby zdy-
scyplinować prokuratora, w związku z nietrafnością jego 
oskarżeń. Prokurator nie ma żadnej systemowej motywacji, 
by zastanawiać się nad skutkami swoich oskarżeń.

Sędziowie również bardzo często popełniają błędy i wydają 
niesprawiedliwe wyroki. Poszkodowany w ten sposób obywatel, 
może domagać się za to odszkodowania od państwa, ale na 
jakieś restrykcje wobec takiego sędziego raczej liczyć nie może. 

Czy w  tym świecie różnokolorowych tóg, 
działa „Licencja na nieodpowiedzialność”?
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STOP DZIKIM PLANOM

www.stopdzikimplanom.pl
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Władze Miasta st. Warszawy, Radni i Prezydent, wybierane 
są w demokratycznych wyborach głosami jej Mieszkańców. 
Z założenia, wszyscy Ci wybrańcy mają służyć społeczności 
lokalnej, przez rozwiązywanie ich wszelkich doczesnych 
problemów, w myśl zasady: dobro publiczne ponad inte-
resy prywatne. Słowem PRO PUBLICO – nie dla siebie, nie 
dla partykularnych interesów, nie dla dużych deweloperów 
z „wielkiej piątki”, ale dla wszystkich. A jak jest w praktyce? 
Jest takie powiedzenie: „w demokracji nie ma racji”, bo po 
wyborach, to tak naprawdę, rację ma wybrana mniejszość, 
która przestaje się liczyć z wyborcami, gdyż praktycznie nie 
ma narzędzi, które pozwalałyby na ich skuteczną kontrolę. 
Takim jaskrawym przykładem jest zarządzanie gruntami, 
poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, gdzie teoria służenia społeczeństwu nie 
zawsze idzie z praktyką w parze. Proces tworzenia planów 
miejscowych, jest zawsze przedsięwzięciem bardzo trudnym, 
gdyż wymaga przeprowadzenia ogromnej ilości analiz i badań, 
a przede wszystkim dyskusji ze społeczeństwem, a zwłaszcza 
z właścicielami gruntów. Jednak ostatnio takie dyskusje 
uległy znacznemu ograniczeniu i to nie tylko z powodu pan-
demii, ale również z powodu oddzielnego uchwalania planów 
„wycinkowych”, tzw. mikroplanów, stanowiących niewielkie 
części planu wyjściowego, gdzie udział w dyskusji dosłownie 
kilku właścicieli, nie ma już żadnego przełożenia na końcowe 
rozstrzygnięcia. W efekcie tych zabiegów powstają buble 
zdecydowanie odbiegające od pierwotnych założeń, a ponadto 
niosące daleko idące skutki fi nansowe dla miasta. Na takie 
działania nie ma zgody, więc z inicjatywy grupy osób fi zycznych 
i podmiotów gospodarczych, powołane zostało Stowarzysze-
nie pod nazwą „STOP DZIKIM PLANOM”.

Motorem do powołania Stowarzyszenia, były dotychcza-
sowe inicjatywy osób i podmiotów gospodarczych z różnych 
środowisk, które głośno artykułowały problemy z jakimi się 
spotykali przy uchwalaniu miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. Otwarcie mówiono o łamaniu  
prawa przez administrację samorządową i niesprawiedli-
wości społecznej, polegającej na wyraźnym faworyzowaniu 
interesów jednych kosztem drugich. Mówiono również 

o niepotrzebnych rozstrzygnięciach planistycznych, nara-
żających budżet Miasta na wielomilionowe straty. 

Wzorem dla przedsięwzięcia, stały się, przez analogię, 
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które działały 
w niedalekiej przeszłości w obronie osób pokrzywdzonych 
w ramach tzw. „Dzikiej Reprywatyzacji”

Misją Stowarzyszenia jest:

• monitorowanie procedur planistycznych na wszystkich 
etapach tworzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – od ogłoszenia do przystąpienia, poprzez 
wyłożenia i zgłaszanie uwag, do momentu uchwalenia przez 
Radę Warszawy

• informowanie urzędników, a przede wszystkim Radnych 
o ewentualnych brakach transparentności czy zauważonych 
nieprawidłowościach w procedurach planistycznych

• ochrona i wsparcie osób lub podmiotów pokrzywdzonych 
czy zagrożonych niewłaściwymi działaniami administracji 
państwowej każdego szczebla, podczas realizacji procesów 
planistycznych.

Stowarzyszenie ma realizować swoje cele przez:

• obywatelski nadzór nad polityką gospodarowania nie-
ruchomościami i stosunkami własnościowymi podczas 
procedur uchwalania miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego

• udzielanie wsparcia merytorycznego i pomocy prawnej,  
pokrzywdzonym i zagrożonym pokrzywdzeniem, podczas 
tworzenia planów

• inicjowanie, przystępowanie i uczestniczenie w procesach 
sądowych i postępowaniach administracyjnych w związku 
z ewentualnymi nieprawidłowościami przy uchwalaniu mpzp

• pomoc w negocjacjach stron w ramach Ustawy LexDeweloper

Szczegółowy zakres celów Stowarzyszenia i  spo-
sobów ich realizacji znajdziecie Państwo na stronie 
www.stopdzikimplanom.pl
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Naszym gościem jest Janek Śpiewak. Znamy Cię 
Janku jako niezłomnego wojownika walczącego 
z „dziką reprywatyzacją” w Warszawie. Ostatnio 
jednak ucichło o Tobie w sferze publicznej, 
co w takim razie porabiasz dzisiaj? 

Większość swego czasu i energii skupiałem ostatnio na pisaniu 
pracy doktorskiej i aktualnie jestem tuż przed obroną doktoratu 
z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto działam 
ciągle na YouTube, gdzie robię podcasty i materiały fi lmowe.  
Jestem cały czas publicystą, gdzie z kolei zajmuję się głównie 
działalnością naukowo – edukacyjną.

Chciałbym się skupić na Twojej działalności, z której 
zasłynąłeś jako jeden z największych fajterów 
w Warszawie, a może i w Polsce. Tobie należy przypisać 
ujawnienie „dzikiej reprywatyzacji” i rozbicie mafi jnego 
układu, urzędniczo – prawniczego oraz późniejsze 
sukcesy związane z odzyskiwaniem nieruchomości. Jakiś 
czas potem, Twoje działania przestały być nagłaśniane 
medialnie, aż w końcu zaczęliśmy się dowiadywać, 
że to Ty masz procesy o… ochronę dóbr osobistych. 
Przyjmowaliśmy to ze zdziwieniem, bo zamiast 
zasłużonego „orderu”, który Ci powinien przypiąć do 
klapy „ktoś znaczny”, borykałeś się przez lata z sądami.

Sprawa Sądów w Polsce: pozywanie aktywistów czy dzienni-
karzy, którzy zajmują się lub piszą o sprawach niewygodnych, 
szczególnie gdy są niewygodne na tzw. styku władzy samorzą-
dowej i biznesu, gdzie są ogromne pieniądze, są dzisiaj bardzo 
częste. To jest wręcz standardowa zagrywka w Warszawie, ale 
podobno już nie tylko w Warszawie, polegająca na zastraszaniu 
ludzi. To się fachowo nazywa „efekt mrożący” i nawet nie 
chodzi tu o to, żeby wygrać, tylko żeby kogoś po prostu tak 
utopić w pozwach i w sprawach sądowych, żeby potem trzy 
razy się zastanowił zanim cokolwiek napisze czy coś zrobi. 
Jest to niestety skuteczne. Ja na szczęście zawsze miałem 
w tym obrońców, którzy mnie bronili, ale był to bardzo duży 
koszt jaki ponosiłem za prowadzenie mojej działalności.

Nerwy i czas?

No nerwy i czas na pewno, ale też z drugiej strony można 
było różne rzeczy pokazać – bo tak mnie te procesy ukie-
runkowały, a  jednocześnie utwierdziły w tych wszystkich 
nieprawidłowościach. Musimy pamiętać, że Warszawa jest po 
prostu ogromnym rynkiem nieruchomości. Te nieruchomości 
przynoszą z kolei ogromne pieniądze Warszawie z tytułu 
przeróżnych podatków. To również ogromne pieniądze dla 

właścicieli tych nieruchomości czy inwestorów. Tutaj o  ich 
wielkości, a może nawet i stracie, stanowią z kolei decyzje 
urzędnika. To od nich będzie zależało, czy będzie można 
postawić tylko dom jednorodzinny czy może nawet blok. 
Jeśli blok, to pięcio– czy sześciopiętrowy, a może jednak 
wieżowiec 250 metrowy. Te urzędnicze decyzje nie są niestety 
transparentne, zmieniają się z biegiem czasu, albo ze zmianą 
właściciela. Co więcej, często te decyzje dotyczące planów 
miejscowych, które przechodzą potem przez Radę miasta, 
też są co najmniej zadziwiające. W przypadku reprywatyza-
cji było wiele przykładów, gdzie kwestia działalności mafi i 
reprywatyzacyjnej, a planowaniem przestrzennym, miały 
ze sobą bardzo wiele wspólnego. Myślę, że najbardziej 
spektakularnym przykładem, o którym warszawiacy mogli 
usłyszeć, była budowa wieżowca przy Emilii Plater od strony 
Sali Kongresowej, vis–a–vis Złotych Tarasów. Na działce 
„dziko” zreprywatyzowanej, a więc z pogwałceniem prawa, 
gdzie pierwotnie miał powstać biurowiec na 20/30 metrów, 
zaplanowano powstanie ogromnego wieżowca. Przypomnijmy, 
że do aresztu poszedł wtedy szef Okręgowej Rady Adwokackiej 
i znany Warszawski adwokat oraz urzędnik z warszawskiego 
Ratusza, który wydał tę decyzję. I tam również, Rada Warszawy 
zmieniła plan zabudowy, z planowanych 20/30 m na, zdaje 
się, 230 m. Tak się złożyło, że benefi cjentami tej zmiany, była 
właśnie ta trójka indywiduów, które potem trafi ły do aresztu. 

JANEK ŚPIEWAK O DZIKIEJ 
REPRYWATYZACJI
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Mogę podać jeszcze inny przykład. Tak było chociażby przy ulicy 
Szarej / Rozbrat na warszawskim Powiślu. Tam był taki ogród 
jordanowski, który nagle został zreprywatyzowany i w planie 
miejscowym miał zostać zastąpiony apartamentowcami, i to 
dość takimi wysokimi. Kolejnym przykładem niech będzie 
plan dla ulicy Foksal, gdzie boisko szkolne miało zostać zre-
prywatyzowane i zastąpione również biurowcem. Co jeszcze? 
W niektórych miejscach takich kontrowersyjnych zabudów, 
nie chciano wręcz uchwalać planu, licząc na to, że można 
wydać bardzo „fajne” warunki zabudowy. Tak chociażby było 
w przypadku Starego Miasta, które do tej pory…  nie ma planu 
zagospodarowania przestrzennego! Tak, to prawda, warszawska 
Starówka, miejsce chronione przez UNESCO, nie ma planu 
miejscowego. Jaki to jest skandal, że nie ma tego! No, ale 
dzięki temu, powstał na Placu Zamkowym, na działce również 
zreprywatyzowanej, ten nowoczesny biurowiec, który wywołał 
nawet interwencję UNESCO. Przyjechała delegacja z Paryża, 
powiedziała: co wy Polacy robicie tutaj? Nakazała pewne zmiany 
i odjechała. No i co? Zmiany nie do końca zostały wprowadzone, 
a interes „się kręci”.  Co do reprywatyzacji tej działki dodajmy, że 
istnieje tutaj drugie dno. Otóż pod działką przebiega Trasa W–Z, 
wybudowana jeszcze w 1949 roku i w myśl prawa, jest drogą 
państwową. Tymczasem działkę nad nią, zreprywatyzowano 
z naruszeniem prawa, bo w myśl innego paragrafu, wszystko co 
na działce, nad działką i pod działką należy do działki. Czyli do 
nowego właściciela działki należy fragment trasy W–Z!? W tym 
momencie przychodzi refl eksja – jak często takie sytuacje 
miały i nadal mają miejsce w Warszawie? 

Niesamowite.

Jest wiele takich historii. Mówię o tym, bo głównie chodzi mi 
o to, jak władza, ta uznaniowa władza, może zamienić zapisy  
w bardzo łatwy sposób, by te dodatkowe piętra przełożyły się 
w te dodatkowe metry kwadratowe zabudowy, które z kolei 
przekładają się na milionowe zyski.

A powiedz mi, co ze strefą śródmiejską, bo słyszałem, 
że ona będzie poszerzana, a w związku z tym jakość 
życia mieszkańców poza Śródmieściem, podobno 
bardzo spadnie. Na czym to ma polegać?

Ogólnie, w strefi e zabudowy śródmiejskiej są bardzo liberalne 
zasady dotyczące nasłonecznienia budynków mieszkalnych, bo 
wystarczy zaledwie 1,5 godziny doświetlania dziennego w czasie 
równonocy. O połowę spada również współczynnik przesłaniania 
budynków, czyli pozwala się na „plombowanie” wolnych jeszcze 
przestrzeni. 1,5 godziny! Proszę sobie uzmysłowić, jak krótko 
latem mamy słońce w swoim mieszkaniu, podczas gdy zimą, 

to chyba w ogóle go nie widzimy! No i oni tę strefę chcą po 
prostu poszerzyć daleko, bo aż na Mokotów, Ochotę, Wolę, 
Pragę Północ i Południe, a częściowo także na Ursus i Bielany. 
W konsekwencji, jakość budynków na tych terenach będzie dalej 
spadać, bo będą powstawać takie przestrzenne potworki, na 
których nie będzie praktycznie dostępu do światła dziennego, 
czyli będzie realizowana bardzo, ale to bardzo ciasna zabudowa.

Czyli wolne przestrzenie zostaną zaplombowane?

Tak. Wszystko zostanie zaplombowane, bo już to widzimy, 
a plan zagospodarowania, często niestety, nie chroni przed 
takimi sytuacjami. Ewenement ostatnich lat, to taka najsłyn-
niejsza zabudowa, nazwana szumnie Bliska Wola Tower 
w kwartale ulic Ordona, Prymasa Tysiąclecia i Kasprzaka. 
Gęsta i bardzo wysoka zabudowa na wzór azjatycki, dała tym 
terenom niechlubną nazwę Osiedle Pekin. Nie wiem, czy to 
ktoś kojarzy, ale tam jest tak ciasno i wysoko, chyba nawet po 
30 pięter, że czujesz się jak w Hong Kongu. Tam również doszło 
do patologii, bo  oprócz normalnych mieszkań i apartamentów, 
dolne piętra przeznaczone pierwotnie pod lokale usługowe, 
zmieniono nie wiadomo jakim cudem na mieszkalne i mamy 
w efekcie kilkaset mikrokawalerek – koszmar. Omija się 
przepisy, które są wymagane od lokali mieszkalnych i nagle 
pojawiają się jakieś 15 metrowe, ciemne klitki hotelowe, 
a raczej schowki do przechowywania ludzi. Deweloperzy 
mogą sobie pozwolić na coraz więcej kosztem, no kogo? – 
klienta. Zatrważające jest to, że ludzie się do czegoś takiego 
przyzwyczajają, co jeszcze w latach 90, byłoby niemożliwe.

Czyli wielka płyta wcale nie była taka zła, skoro 
dbano wtedy o przestrzeń, odstępy i zieleń.

Tak to prawda. Ursynów jest takim przykładem, gdzie 
jeszcze dobrze budowano. Tak naprawdę, za całe zło jakie 
wydarzyło się w budownictwie we współczesnej Warszawie, 
odpowiedzialność ponosi Platforma Obywatelska, której rządy 
przez wiele ostatnich lat, decydowały o takim, a nie innym  
planowaniu przestrzennym. Czasy bumu, czyli te pierwsze 
wielkie inwestycje i  rozwijający się rynek deweloperski, 
Platforma Obywatelska po prostu przespała. Właściwie, to 
mało powiedziane. Platforma Obywatelska, tak naprawdę, 
pozwoliła na wolną amerykankę. Wszystko zabudowano, ale 
zabrakło usług, transportu, szpitali i szkół. Mamy sytuację 
taką, że w Warszawie jest mnóstwo samochodów, więc  mamy 
ogromne korki i bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, 
a dusimy się spalinami, no bo wcześniej zabudowano kliny 
napowietrzające. Moim zdaniem, popełniono bardzo duże 
błędy na poziomie projektowania, na poziomie planowania 



Politycy wydostają się na szczyty dlatego, 
że większość z nich nie ma zdolności, dla 
których chciano by ich zatrzymać trochę niżej.

Peter Ustinov

Od lat obserwujemy systematyczne zawłaszczanie Państwa 
przez „elity” polityczne. Całkowite oderwanie od realiów, 
ciemne interesy, patologie, które tylko czasem pojawiają się 
w mediach, natychmiast przykrywane kolejnymi aferkami. 
Ciągle te same twarze, te same, nierozwiązywalne problemy, 
a jednocześnie obietnice, plany, świetlane wizje…

„Dla mnie wartości: uczciwość i gra fair zawsze miały znaczenie, 
bo tak postrzegam politykę. Politykę postrzegam jako działanie 

uczciwe, dla dobra ludzi i się nie zmienię. I dalej będę czuwała, żeby 
Polska była krajem demokratycznym, uczciwym i żeby wszyscy Polacy 

w nim czuli się dobrze” – zadeklarowała wicemarszałek Sejmu 
Małgorzata Kidawa–Błońska.

Kryzys klimatyczny, pandemia, inflacja, wojna na Ukrainie 
to nasza rzeczywistość. Zabiegani, zatroskani codziennymi 
problemami, przytłoczeni wielkimi aferami z gazet i programów 
informacyjnych przestajemy zwracać uwagę na arogancję 
władzy i jej nadużycia, nie tylko w skali kraju, ale także w naj-
bliższej okolicy. Celem naszego magazynu jest informowanie 
mieszkańców lokalnej społeczności o sprawach dotyczących 
spraw publicznych. Zależy nam, aby mieszkańcy mieli szansę 
dowiedzieć się, co się dzieje w gminie, jak funkcjonuje Zarząd 
i Rada Gminy. Staramy się pisać niewygodną prawdę na tyle, na 
ile jest to możliwe w obecnych warunkach. Prawdę, która przez 
jednych nie była w ogóle znana, a przez drugich, świadomie 

lub nie, przemilczana. My chcemy, aby prawda o publicznym 
życiu gminnym była jawna i możliwie zrozumiała dla jak 
największej liczby mieszkańców. Oczywiście, zawsze istnieje 
jakaś grupa ludzi, którym jawność jest nie na rękę, którzy nie 
chcą przyjąć do wiadomości nawet tego, co oczywiste, którzy 
nawet nie mając osobistego interesu, jawność i prawdę w życiu 
publicznym chcą po prostu zwalczać – i mniejsza z nimi. 
Ważne, aby znaleźć zrozumienie dla tych spraw u większości 
ludzi, którzy po prostu chcą żyć w prawdzie. 

Nasza gazeta, od początku istnienia broni ludzi przed naduży-
ciami i przemocą ze strony władzy, a ci, którzy przyglądają się 
faktom, a nie rozpuszczanym plotkom, rozumieją to i popierają. 
Zwłaszcza ci, którzy w jakiś sposób są uciskani przez władzę. 
Oni widzą, że ich bronimy, bo takie właśnie działania są rolą 
prasy – i oceniać negatywne zachowania osób  publicznych. 
Krytyka prasowa to normalna rzecz w demokracji. Czy mamy 
tylko chwalić? Od chwalenia są przesłodzone gminne biule-
tyny. My jesteśmy po to, aby mówić bez słodzenia, aby mówić 
o ważnych sprawach, tak jak one wyglądają, a że tych złych 
spraw latami nikt nie poruszał i były one skrzętnie ukrywane, 
to jest o czym pisać. Pisząc, ostrzegamy lokalną społeczność, 
dlatego większość osób to docenia, Widzą, ile pracy i wysiłku 
wymaga to z naszej strony, wysiłku, za który przecież nikt z nas 
nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia. Robimy to społecznie, 
po kosztach, dla dobra wspólnego, a nie zawodowo. 

Politycy to kasta wybrańców, która nazywa siebie elitą i czerpie 
garściami z majątku narodowego. Sami „nie mogą nic mieć”, 
więc przepisali wcześniej majątki na swoich bliskich, a rodzi-
nami obstawiają co się da. Po odejściu z polityki inkasują dobre 
pieniądze na upatrzonych wcześniej ciepłych posadkach. Na 
dodatek panuje powszechne odczucie, że politycy obrażają 
nas na każdym kroku, a arogancja władzy jest powszechna 
na każdym szczeblu. Obrażają np. nasze poczucie prawdy, 
mówiąc, że nie kłamią, tylko… uprawiają politykę. Bez kłamstwa 
nie ma więc polityki? 

Krzysztof Wietecha

www.imazowsza.eu

WIARA, NADZIEJA, 
POLITYKA

miasta i to wszystko w okresie trwania jednej władzy. Władza 
ta nie bardzo może się teraz tłumaczyć, że nie miała możliwo-
ści czy mocy sprawczej – za ten bałagan i nieprawidłowości, 
Platforma Obywatelska ponosi pełną odpowiedzialność.

Kiedy Ty walczyłeś z „dziką reprywatyzacją”, plany 
były takim elementem zapalnym. Dzisiaj obserwujemy 
podobną sytuację z planami, a właściwie żonglerkę 
nimi, polegającą na wyjmowaniu z dużych obszarów 
pewnych mikroelementów, dla których proceduje 
się rozwiązania, daleko odbiegające od reszty.

Wszystkie takie ruchy partykularne trzeba bardzo uważnie 
obserwować i zwracać uwagę, aby były totalnie transparentne. 
Miasto, oprócz uchwalania planów, ma możliwość skorzysta-
nia z  procedury pod tytułem Lex deweloper. Jest to narzędzie, 
pozwalające na oficjalne dogadanie się z deweloperem na 

rozstrzygnięcia inne niż zaplanowane, ale korzystniejsze dla 
obu stron. Np. zamiast mieszkaniówki tu, będą usługi i szkoła, 
a mieszkaniówka będzie gdzie indziej. Jestem otwarty na 
takie rozwiązania, ale jeśli widzimy, że ktoś nie miał nic, albo 
miał małą możliwość zabudowy i wyjmuje się to z planów 
po to, żeby móc zwiększyć mu możliwość zabudowy, no 
to oczywiste jest, że budzi to skojarzenia z działalnością, 
no nie do końca legalną, może raczej pod stołem, a  już na 
pewno nie działalnością transparentną. Takiej działalności, 
na pewno powinny przyglądać się służby, a przede wszystkim 
powinniśmy przyglądać się my, obywatele, bo niestety tak 
było w przeszłości, a pokazuje to właśnie afera reprywaty-
zacyjna, że dopiero aktywność obywateli, ich zawiadomienia 
czy pospolite „trucie d…”, męczenie radnych i dziennikarzy, 
odnosiły pożądany skutek. Na koniec mogę powiedzieć, 
że zachęcam wszystkich do Obywatelskiej aktywności i do 
działania, a dziennikarzy do wspierania lokalnych inicjatyw.
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Z CYKLU FELIETONY 
Z PRZESZŁOŚCI

doprowadzają do tego, że to chrześcijanie zaczynają ukry-
wać swoje poglądy. Lewizna śmiało wszędzie drze mordę, 
a chrześcijanin to moherowy beret, zaścianek, ciemnogród. 
Jednym słowem „démodé”. To jest totalny przechył. Lewizna 
uważa, że najpierw trzeba Cię obedrzeć z Twoich zasad 
poprzez ich relatywizowanie. Następnie trzeba wprowadzić 
na to miejsce swoje. I już Cię mają.

Andrzej Miłosz

Kto nie zna prawdy, ten jest tylko głupcem. 

Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, 

ten jest zbrodniarzem.

Bertold Brecht

5 stycznia 2013

Oglądam wybiórczo telewizję. Jest opanowana przez lewiznę. 
Banda wyszczekanych kłamców. Dobieranych wg. klucza. 
Intelektualne prostytutki. Ich produkcja idzie pełną parą 
właśnie na uczelniach. Tworzą sztuczną większość. Zlikwi-
dowano w TVP Info program Ziemkiewicza. Miał za dużą 
oglądalność. Dlatego program Pospieszalskiego zastał 
najpierw zdjęty z TVP 1, a po protestach telewidzów przywró-
cony, ale już w słabszym dużo paśmie w TVP Info. Jeszcze 
kazano mu zmienić tytuł, żeby wprowadzić w błąd telewidzów. 
To jest właśnie inżynieria społeczna. Zero tolerancji dla tych, 
którzy mają inne zdanie. Czyli dla większości. Kadra na 
uczelniach dobierana jest na podobnych zasadach. Tworzą 
moralno–etyczny matrix. Jeszcze gorzej masz w fi nansach. 
Ale to inny temat. A teraz mini podsumowanie:

1. Młodzi, którzy nie myślą samodzielnie.
2. Młodzi, którzy są inteligentni, ale intelektualnie „spro-

stytuowani”. Wiedzą, że kłamią, ale dla kariery uznali, że 
należy się dostosować do wiatru historii. Ten wiatr historii 
zmienia kierunek, ale oni tego nie widzą.

3. „Pożyteczni idioci”. Odsyłam do Wiki.

Dzisiejszy świat oparty jest na obłudzie, fałszu, zakłamaniu, 
złodziejstwie, sprostytuowaniu i relatywizmie moralno–etycz-
nym. Niestety kościół nie jest od tego wolny, chociaż w dużo 
mniejszym procencie. Niedawno padł tyg. „Uważam Rze”. 
Został wykupiony i rozwalony od środka. Tylko dlatego, że 
pisał prawdę. Podkreślam – pisał PRAWDĘ!!! Nie kłamał 
w drugą stronę. 

Na tym polega obłuda lewactwa! Mordy pełne gładkich fraze-
sów o wolności, tolerancji, a w rzeczywistości wszędzie, gdzie 
się dorwą do władzy za moment problemy, kryzysy fi nansowe 
i inne. Ludzie o innych – wg mnie zdrowych poglądach są 
eliminowani z życia publicznego. Różni „dziwni” profesorowie 
z wielu polskich uczelni – pełno ich w tv. Jest totalny przechył 
propagandowy. Na naszych oczach następuje propagandowe 
i uczelniane pranie mózgów. Ludzie myślą jedno, robią drugie, 
mówią trzecie. Ile razy musimy lawirować? Chrześcijaństwo 
uczy: mów tak tak, nie nie. Życie podpowiada inaczej. Kręć, 
kłam, miej wężowy język.

Ze strachu przed ujawnieniem prawdziwych poglądów 
musimy się „sprzedawać”. Prasa radio, telewizja, uczelnie 
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WŁOCHY

NADZWYCZAJNA 
OCHRONA URZĘDNIKA

Był rok 2008. Adam K. – niespełna 30–letni, nie mający 
jeszcze wyższego wykształcenia, ale za to wyróżniający się 
ubiorem młody człowiek – został Naczelnikiem Wydziału 
Sportu i  Rekreacji w  Bemowskim Ratuszu. Został więc 
jednym z kluczowych pracowników Urzędu, bo odpowiadał 
m.in. za przydział dotacji dla organizacji pozarządowych 
i organizację imprez sportowych. Podlegało mu wielu, lepiej 
od Niego wykształconych, bardziej doświadczonych i zaan-
gażowanych urzędników. Internetowe fora urzędnicze pękały 
wtedy w szwach od wpisów na różne, kontrowersyjne tematy: 
o mobbingu pracowników, w tym niepełnosprawnego Pana 
Marka na wózku inwalidzkim, który akurat mocno pracował na 
rzecz bemowskiego sportu, o kłótniach Naczelnika z różnymi 
organizacjami pozarządowymi i pracownikami, o znikaniu 

w czasie pracy, o  jego lenistwie, o oglądaniu „dziwnych” 
fi lmików  w pracy, o nadużywaniu alkoholu… to wszystko o rze-
komych zachowaniach Naczelnika, wypisywali pracownicy.

Czas płynął, Burmistrzowie się zmieniali, ale Adam K. niezmiennie 
trwał na swoim stanowisku – „podobno posiadał ochronę jako 
członek partii”. Ludzie to widzieli i tolerowali, ale miarka się 
przebrała się dopiero wtedy, kiedy na imprezie uderzył w twarz 
zastępcę Burmistrza Bemowa. W efekcie tego czynu, gdzieś 
w okolicach roku 2013, został „karnie” przeniesiony z Bemowa 
rządzonego przez Platformę na spółkę z SLD, na Pragę–Północ, 
gdzie (cóż za zbieg okoliczności!) rządziła Platforma na spółkę 
z SLD. Mimo przenosin, jego kariera dalej rozwijała się wspaniale: 
podwyżki, ryczałt na paliwo służbowe, służbowe telefony i laptopy. 

* Zrzuty z materiałów 
prasowych ogólnie 

dostępnych 
w Internecie
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Niestety, na Pradze Północ, w 2018 r. władzę przejęło lokalne sto-
warzyszenie (Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi). Gdy ci nowi 
zaczęli się przyglądać zachowaniu Urzędnika, ten przezornie „uciekł” 
na długotrwałe zwolnienie lekarskie. Adam K. nie został jednak „na 
lodzie”, bo wciąż miał jeszcze kolegów ze szkoły, między innymi 
Artura W., którego sława wiąże się z późniejszym zatrzymaniem 
przez CBA, podczas próby przyjęcia 200 tys. zł łapówki.

Za sprawą Artura W., Adam K. trafi ł więc na Włochy, gdzie 
został Naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich, Sportu 
i Rekreacji. I co z tego, że nigdy nie miał do czynienia z tema-
tem Funduszy! Praca Adama K. była wysoko oceniana przez 
aktualnego Burmistrza Dzielnicy Włochy, (Platforma, a kiedyś 
Lewica). Pomimo tego że, urzędnicy odchodzący z Wydziału 
Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji, jako powód odejścia, 
wskazywali, zachowanie ich bezpośredniego przełożonego 
Adama K. jako naganne. Nie liczyło się, ani to, że sport, za który 
odpowiadał Pan Naczelnik (lata 2020–2022) w dzielnicy Włochy 
raczej się zwijał, a nie rozwijał (widmo budowy deweloperskiej 
na terenie Klubu Sportowego Przyszłość i bezsensowny spór 
o teren miejski, pomiędzy Urzędem Dzielnicy Włochy, a klubem 
piłkarskim RKS Okęcie), ani to, że do Biura Sportu Urzędu 
m.st. Warszawy trafi ały liczne skargi na Adama K. 

Aż mamy 16 maja 2022 r. – wszystkie portale informacyjne 
zamieszczają artykuły o skandalu w Warszawie, którego „boha-
terem” jest wysoki rangą urzędnik Włochowskiego Ratusza 

– Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji. 
Adam K., który zostaje zatrzymany przez policję na gorącym 
uczynku, pod samym ratuszem. Już 17 maja br. Prokuratura 
stawia mu zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. 

Jak to się stało? Otóż jeden z petentów zmierzających do 
Urzędu Dzielnicy Włochy, widzi obok pobliskiego przedszkola, 
poruszającą się zygzakiem sportową Mazdę, więc jedzie za nią. 
Auto zatrzymuje się pod magistratem przy Al. Krakowskiej 257. 
Świadek orientuje się, że to urzędnik i postanawia zawiadomić 
ochronę urzędu. Ochroniarze bagatelizują sprawę, ale świadek jest 
uparty i zawiadamia policję. Patrol zjawia się po kilku minutach, 
a urzędnicy mają okazję „uwiecznić” spektakularne zatrzymanie 
Naczelnika. Dalej sprawy toczą się już szybko – areszt i zarzuty. 
Nie wiadomo dlaczego, Burmistrz zwleka  ze zwolnieniem go 
z pracy. Pod naciskiem opinii publicznej, licznymi artykułami 
w prasie ogólnopolskiej, portalach informacyjnych i na forach 
społecznościowych rozwiązuje stosunek pracy z Adamem K.

Mobingowani przez byłego przełożonego pracownicy, poprzez 
portale społecznościowe i sms-y, bardzo szybko wymieniają 
się miedzy sobą zdjęciami z zatrzymania przez Policję swojego 

„ciemiężyciela”. Jedni się cieszą, drudzy płaczą, bo mając ludzkie 
odruchy współczują pogubionemu, choć złemu człowiekowi. 

W tym wszystkim pojawia się nadzieja na koniec wielkiej nie-
sprawiedliwości i upokorzeń, jakiej doświadczyło wiele osób 
z najbliższych współpracowników byłego Naczelnika w Urzędzie 
Dzielnicy Włochy, Urzędzie Bemowa i Urzędzie Pragi Północ.

Na przykładzie Adama K., a takich spraw jest bardzo wiele, 
chcemy pokazać, czym się zazwyczaj kończy „kariera” pyszał-
ków namaszczonych, a potem ślepo chronionych przez partie 
polityczne. Ich pycha rodzi arogancję zaraz po dojściu do 
władzy, bo nie tylko są przeświadczeni o swojej wyższości, 
ale również pewni swojej bezkarności. Wyrządzanie krzywdy 
ludziom, staje się naturalnym efektem sprawowania władzy 
przez tego typu ludzi. Nie będziemy chować „głowy w piasek” 
i wkrótce opiszemy inne przypadki. Może nie tak spektaku-
larnie, ale skutecznie będziemy pozbywać się „szkodników”. 

Autor ,,Pracownik Urzędu”

W sprawie Adama K. zadaliśmy kilka różnych pytań Urzędom 
trzech Dzielnic. Dziwnym trafem otrzymaliśmy odpowiedzi 
tylko na część z nich.

...pracownik był zatrudniony w Urzędzie Dzielnicy 
Praga–Północ m.st. Warszawy w latach 2008–2019. 
Nie odnotowano żadnych skarg. Pracownik otrzymał 
propozycję objęcia stanowiska naczelnika w innej 
dzielnicy, z której skorzystał...

Karolina Jakobsche
Rzecznik prasowy w dzielnicy

URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Praga-Północ

Rzecznik Prasowy Dzielnicy

...pracownik był zatrudniony w Urzędzie Dzielnicy 
Bemowo od 01.04.2000 r. do 31.03.2008 r. Następnie 
zmienił miejsce świadczenia pracy...

Natalia Walka
Rzeczniczka prasowa

URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Bemowo

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla 
Dzielnicy

Pomijając już nawet merytorykę tych odpowiedzi, skonstru-
owanych w taki sposób, żeby nic nie mówiły, to ciekawi nas na 
jakiej zasadzie wybrane zostały pytania, na które zdecydowano 
się odpowiedzieć. Wyborem mniejszego zła? Losowania? 
Czy jednak jest to przyznanie się do tego, że umiejętności 
lawirowania faktami wystarczyło tylko na kilka zdań?
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KIM SĄ LUDZIE 
Z MIASTO JEST NASZE? 

MIASTO JEST NASZE TO RUCH MIESZKAŃCÓW 
POWSTAŁY W PAŹDZIERNIKU 2013 ROKU W GEŚCIE 
NIEZGODY NA POLITYKĘ STOŁECZNEGO RATU-
SZA. OBECNIE ZAANGAŻOWANYCH W RÓŻNYM 
STOPNIU W DZIAŁALNOŚĆ MJN JEST OKOŁO 
200 OSÓB. OD POCZĄTKU ISTNIENIA PIĘTNUJEMY 
PRZEJAWY AROGANCKIEGO I NIEGOSPODARNEGO 
ZARZĄDZANIA WARSZAWĄ PRZEZ KOLEJNYCH 
JEJ PREZYDENTÓW. ZWRACAMY UWAGĘ 
NA PROWADZENIE CHAOTYCZNEJ POLITYKI 
PRZESTRZENNEJ, TRAKTOWANIE STANOWISK 
W URZĘDACH, JAK PARTYJNYCH FOLWARKÓW 
ORAZ IGNOROWANIE GŁOSU WARSZAWIANEK 
I WARSZAWIAKÓW PRZY PODEJMOWANIU KLU-
CZOWYCH DECYZJI INWESTYCYJNYCH. 

“DZIKA REPRYWATYZACJA”, 
CZYLI OD CZEGO 
SIĘ ZACZĘŁO?

Zaczęło się od afery reprywatyzacyjnej 
i nagłośnienia zadziwiającej bierności 
warszawskiego samorządu wobec odda-
wania publicznych terenów: placówek 
edukacyjnych, parków i całych kamienic 
domniemanym właścicielom, reprezen-
towanym przez “kuratorów z Karaibów” 
lub tym, którzy weszli w posiadanie doku-
mentów umożliwiających dochodzenie 
roszczeń. Niebywałe w XXI wieku? A jednak. Szczególnie 
ważnym w zrozumieniu istoty naszego zaangażowania jest 
fakt, że jako członkowie stowarzyszenia osobiście niemal 
w żadnym stopniu nie byliśmy dotknięci poczynaniami ratusza 
w kwestii reprywatyzacji. Nikogo z nas nie wyrzucono na bruk, 
nie byliśmy nękani przez “nowego właściciela”. Ujęliśmy się za 
lokatorami, często w podeszłym wieku, nie mającymi narzędzi, 
czy umiejętności, aby walczyć o swoją godność i prawo do 
mieszkania, w którym przeżyli niejednokrotnie całe swoje 
życie. Za trwające kilka lat zmagania zapłaciliśmy procesami 
sądowymi, ale udało się doprowadzić do uchwalenia ustawy 
reprywatyzacyjnej w 2017 roku (z nowelizacją w 2021). 

“SMOK, PAPIEROSY SĄ DLA DZIECI”

Równolegle naszą uwagę przykuły alarmujące wskaź-
niki zanieczyszczenia powietrza i  znów brak reakcji 

warszawskiego ratusza, który twierdził, że dane przekazy-
wane z różnych niezależnych źródeł są niewiarygodne, a na 
pytania: jak miasto walczy ze smogiem? Na co wydaje pie-
niądze przeznaczone na starania o lepszą jakość powietrza? 
Dostaliśmy odpowiedź, że jednym z działań warszawskiego 
ratusza jest rozbudowa metra, ani słowa o regulacjach 
dotyczących używania bezklasowych pieców na węgiel, 
rozwoju OZE itp. Dopiero po naciskach naszych i  innych 
organizacji smogowych udało się wymusić, by czystemu 
powietrzu w mieście nadano odpowiednio wysoki priorytet. 

Siłą naszej organizacji jest współpraca osób o różnych 
kompetencjach i wykształceniu. Są wśród nas programiści, 
architekci, socjologowie, prawnicy oraz przedstawiciele 
branży kreatywnej, co pozwala tworzyć kampanie społeczne, 
będące jednocześnie formą wywierania presji i działalnością 

rzeczniczą. Tak było z kampanią “Smok, 
papierosy są dla dzieci”, gdzie poprzez 
prowokacyjne reklamy z  informacją, 
że na rynku pojawią się papierosy dla 
dzieci chcieliśmy pokazać, że de facto 
zarówno dzieci, jak i dorośli, oddycha-
jąc zanieczyszczonym powietrzem, 
wypalają prawie pół paczki papierosów 
dziennie. Następnie wykonaliśmy 
mrówczą pracę w  trybie wniosku 
o informację publiczną dowiedzieliśmy 
się, że w stolicy jest ponad 1900 lokali 
ogrzewanych piecami na paliwa stałe 
i opublikowaliśmy mapę kopciuchów 

trujących nasze miasto.

Dzięki tym działaniom miasto wdrożyło szeroki program 
dopłat do wymiany bezklasowych kotłów na paliwa stałe, 
dzięki czemu zarówno smog jest mniejszy, a  obecnie 
w wyniku kryzysu energetycznego i horrendalnych cen 
węgla mieszkańcy, którzy wymienne źródło ogrzewania 
lub ich budynek został podłączony do sieci ciepłowniczej 
(Warszawa ma jedną najdłuższych sieci ciepłowniczych 
w UE) mogą czuć się bezpieczniej. 

“CHODZI O ŻYCIE”

Naszym dotychczas największym sukcesem była kampania 
dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego  “Chodzi 
o  życie”. Od  lipca 2019  roku rozpoczęliśmy działania 
rzecznicze i edukacyjne, mające zwrócić uwagę na to, jak 



15 MY POSTARAMY SIĘ DOWIEŚĆ PRAWDY

MAZOWSZE

niebezpieczne są polskie drogi. Nie możemy przechodzić 
nad tym do porządku dziennego, a wręcz należy zmienić 
prawo tak, by niechronieni uczestnicy ruchu, byli bezpiecz-
niejsi. Wypracowaliśmy cztery postulaty: 

• skuteczna egzekucja przepisów drogowych,
• waloryzacja mandatów drogowych,
• jednolite ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym,
• pierwszeństwo dla pieszych wchodzących na przejście.

Do tej pory udało się wdrożyć 3 z 4 postulatów. Czekamy 
jeszcze, aż decydenci  zawalczą o “skuteczną egzekucję 
przepisów”, która spaja zmiany już wprowadzone do  ustawy 
prawo o ruchu drogowym. 

“OFIARY WŁASNEGO SUKCESU”

To co z jednej strony nas niezwykle cieszy, czyli skuteczność 
i popularność naszych działań, z drugiej, sprawia, że nie-
zwykle trudno jest z należytą uwagą zajmować wszystkim. 
Mieszkańcy nieprzerwanie piszą do nas z prośbą o wsparcie 
lub interwencję  często zapominając, że działania społeczne, 
to jedynie część naszego prywatnego życia. To nie my, 
Miasto Jest Nasze, odpowiadamy za to jak funkcjonuje 
miasto i  nie będąc pracownikami instytucji miejskich 
nie jesteśmy w stanie odpowiadać na wszystkie prośby. 
Pracujemy zawodowo, a pracę społeczną wykonujemy po 
godzinach, to jest często nasz drugi etat. Niemniej, staramy 
się wywiązywać z  tych zadań, do których wykonania się 
zobowiązaliśmy. 

Od 9 lat bez przerwy zadajemy pytanie “Czyje jest mia-
sto?” i próbujemy sprawić, by było jak najmniej skostniałe 
w biurokratycznych strukturach, a najbardziej nasze, czyli 
mieszkańców i mieszkanek stolicy. 

BIBLIOGRAFIA: 

https://smog.miastojestnasze.org/index.html

https://chodziozycie.pl

https://miastojestnasze.org/reprywatyzacja/ 

BARBARA JĘDRZEJCZYK w MJN działa od 2017 – 
zaangażowana w akcje związane z prawami pieszych 
- współorganizowała marsze „Pieszej Masy Krytycz-
nej” oraz koordynowała działania MJN związane 
z poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W MJN 
udziela się głównie w  obszarze jakości powietrza 
i ochrony środowiska oraz w tematyce zrównoważo-
nego transportu. Od 2019 członkini Zarządu, od 2021 
przewodnicząca MJN.
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Pandemia i kryzys na Ukra-
inie, które wygenerowały 
różnorakie trudności dla 
wszystkich (dla mieszkań-
ców Dzielnicy Wochy także), 
wyraźnie pokazały, jak ważne 

jest bezinteresowne wsparcie drugiego człowieka – rodziny, 
sąsiada, wreszcie Państwa i Samorządu. Nie chcemy w tym 
miejscu jednoznacznie oceniać czy sprawdziliśmy się jako 
społeczeństwo, ale chcemy napisać o rzeczach dobrych, które 
zadziały się w dzielnicy Włochy w tych kryzysowych czasach. 

Zacznijmy od OPS Włochy, ten ostatnio otrzymał certyfi kat 
„Miejsca przyjaznego wolontariuszom” – jako organizator 
wolontariatu, wzorowo współpracujący z wolontariuszami 
z Dzielnicy Włochy.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego – jedna z Agencji Rządowych, która 
za cel stawia sobie rozwój społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą 
ułatwiały i zachęcały do systemowego oraz długoterminowego 
angażowania się obywateli w wolontariat, we współpracy ze 
swoim Partnerem i Jednostką Certyfi kującą – Fundacją Instytut 
Rzeczypospolitej im. P. Włodkowica, obserwuje działalność 
OPS Włochy na kanwie rozwoju i wsparcia wolontariuszy – 
certyfi kując jego działalność.

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. War-
szawy, program wolontariacki jest realizowany od 2010 i jest 
skierowany do osób chętnych nieść pomoc ludziom, którzy tej 
pomocy potrzebują. Za OPS Włochy1 ,,Wolontariuszem może 
zostać każda osoba fi zyczna, bez szczególnych kwalifi kacji 
czy doświadczenia. Osoba pełnoletnia podejmuje taką decyzję 
samodzielnie. W przypadku osoby niepełnoletniej, warunkiem 
koniecznym do rozpoczęcia działalności wolontariackiej jest 
zgoda rodziców, bądź prawnych opiekunów.”

Do wsparcia jako wolontariusz OPS Włochy zachęca na 
swojej stronie wszystkich chętnych, w tym osoby z niepeł-
nosprawnością, bezrobotne (bez obawy o utratę statusu 
bezrobotnego i prawa do zasiłku), cudzoziemcy przebywający 
w Polsce legalnie.

W ramach działań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Włochy wolontariusze niosą następującą pomoc:

1 Wolontariat (opswlochy.waw.pl)

• realizacja i dostarczanie zakupów osobom potrzebującym 
wsparcia, realizacja recept, wyrzucanie śmieci, 
wyprowadzanie zwierząt domowych, (szczególnie 
sprawdziło się to w okresie COVID–19, kiedy to 
osoby starsze nie mogły wychodzić z domów, zaś 
Wolontariusze zabezpieczeni w niezbędne środki ochrony 
osobistej pomagali zwłaszcza samotnym seniorom 
załatwiać niezbędne sprawunki dnia codziennego)

• pomoc dzieciom i młodzieży w nadrabianiu 
zaległości szkolnych,

• wsparcie osób starszych w spędzaniu czasu wolnego 
oraz drobnej pomocy przy codziennych czynnościach,

• wsparcie w organizowaniu udziału OPS w imprezach 
lokalnych: zbiórkach, festynach, piknikach, dystrybucji 
paczek świątecznych (tutaj wolontariusze działali przy 
zabezpieczeniu darów i żywności dla Uchodźców z Ukrainy).

Plusem włączenia się i przystąpienia do oferty działań OPS na 
niwie wolontariackiej, jest umowa o wolontariat zawarta z OPS 
Włochy, oraz ubezpieczenia wolontariusza – ten obowiązek 
na organizującego wolontariat nakłada ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie.

Kontakt do Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wolon-
tariatu to telefon 723 245 231 (w godzinach pracy Ośrodka).

Druga możliwość i forma realizacji jako wolontariusz to kontakt 
z jedną z lokalnych organizacji pozarządowych, które chwalą 
się na swoich portalach społecznościowych działaniami 
związanymi ze wsparciem Mieszkańców podczas COVID lub 
na okoliczność pomocy Uchodźcom z Ukrainy. Te organizacje 
to np. Fundacja Daj Herbatę, Hufi ec ZHP Warszawa Ursus–
Włochy, Wspólnota Mieszkańców Dzielnicy Włochy (kontakt 
profi le społecznościowe tychże organizacji pozarządowych).

Przeglądając profi le społecznościowe OPS–MAL, oraz ich 
strony internetowe, mamy wrażenie, że wolontariat na Wło-
chach dobrze się sprawdza, dlatego z okazji zbliżającego 
się 2 grudnia – dnia Wolontariusza – życzymy wytrwałości 
i zachęcamy do włączenia się. 

Za:
Organizacje posiadające certyfi kat „Miejsce 

przyjazne wolontariuszom” - Korpus Solidarności 
(korpussolidarnosci.gov.pl)

„Miejsce przyjazne wolontariuszom” - Narodowy Instytut 
Wolności (niw.gov.pl)

WŁOCHOWSKA DZIAŁALNOŚĆ 
WOLONTARYSTYCZNA


