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Co udało się osiągnąć w tej kadencji
bezpartyjnym radnym ze stowarzyszenia Mieszańcy Śródmieścia piszemy
na stronie 2.

Kandydaci do Rady
Dzielnicy Śródmieście

Czas wybrać samorząd!
Już w najbliższą niedzielę 21 października odbędą się wybory samorządowe!
Informują o tym prasa i telewizja, dyskutując, czy wygra w nich PiS, czy PO.
Nie zauważają, że od 1990 roku w zdecydowanej większości gmin Polski zwyciężali kandydaci bezpartyjni. Ten niezależny samorząd jest teraz celem przywódców i władz krajowych partii politycznych, w czym wspierają ich mniej
lub bardziej uzależnione od nich media.
Z przykładem takiej manipulacji zetknęliśmy się w czasie debaty kandydatów
na prezydenta Warszawy. W jej trakcie
na tzw. „pasku” prezentowano wyniki
badań preferencji wyborczych do par-

lamentu, gdzie dominują wielkie partie,
nie mające nic wspólnego z Warszawą
i wyborami samorządowymi.
Prawdziwych wyników badań opinii publicznej partie polityczne boją
się publikować. Tymczasem jaskółki
ćwierkają, że w Warszawie są podobne preferencje, jak te upublicznione z województwa Lubuskiego, gdzie
Bezpartyjni Samorządowcy są trzecią
siłą, otrzymując 13% poparcia!
Pewnie dlatego partyjni kandydaci na prezydenta Warszawy uznali, że po dobroci nie zwyciężą w stolicy. Próbują zatem zastraszyć wyborców. Jeden twierdzi, że gdy nie zosta-

nie wybrany, to nie dostaniemy pieniędzy rządowych. Drugi, że w przypadku
porażki jego ugrupowania stracimy
dotacje unijne.
Czy warszawiacy dadzą się zastraszyć,
to zależy tylko od nich. Maja alternatywę, jaką jest ogólnowarszawskie porozumienie lokalnych ugrupowań pod szyldem Bezpartyjnych
Samorządowców. Przystąpili do nich
również Mieszkańcy Śródmieścia
i wiele innych ugrupowań i stowarzyszeń z naszej dzielnicy. Dajemy dziś
Państwu specjalny numer naszej gazety, w którym prezentujemy kandydatów do wszystkich szczebli samorządu
naszego miasta i województwa.
Paweł Suliga
Redaktor naczelny

Śródmieście podzielone jest na pięć
okręgów wyborczych, z których wybieramy 25 radnych Rady Dzielnicy.
Mieszkańcy Śródmieścia współtworząc komitet wyborczy Bezpartyjni
Samorządowcy (lista nr 1) wystawili listy we wszystkich pięciu okręgach.
Na stronach 3-7 prezentujemy Państwu
osoby kandydujące z list Bezpartyjnych.
Wielu zna ich z aktywności w środowiskach lokalnych. O większości pisaliśmy
w naszej gazecie, prezentując szerszej
grupie społeczności 120-tysięcznego
Śródmieścia.
Przygotowaliśmy też na stronie 12
odpowiednią mapę z listami kandydatów w poszczególnych okręgach.
Zapraszamy też na www.facebook.
com/stowarzyszenie.mieszkancy

Kandydaci
do Rady Warszawy

Śródmieście wraz z Ochotą stanowią jeden okręg wyborczy do Rady
Warszawy. Z naszego okręgu (nr
1) wybieramy siedmiu radnych.
Kandydatów z listy Bezpartyjnych prezentujemy na stronach 8 i 9.
Rada Miasta to bardzo ważny organ

samorządowy. Tam zapadają wszystkie uchwały stanowiące prawo miejscowe Warszawy. Zdobycie mandatów
do tej rady było najważniejszym powodem porozumienia lokalnych ugrupowań z innych dzielnic stolicy.
Dzięki temu powstała realna siła
umożliwiająca przełamanie istniejącej
od 2002 roku dominacji partii politycznych w Radzie Miasta.

Kandydaci do Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego

O Sejmiku Wojewódzkim piszemy na
stronie 9 naszej gazety. Jest to najmniej znany mieszkańcom organ
samorządowy, którego rola jest jednak
przeogromna. Bezpartyjni w poprzedniej kadencji byli reprezentowani w kilku innych województwach naszego
kraju. Czas zatem, żeby i na Mazowszu,
w sercu Polski, zaczęli się liczyć. Dzięki
Państwa głosom!

Sławomir Antonik
na prezydenta!

Zapraszamy do zapoznania się z nieznanym powszechnie obliczem burmistrza Targówka i jednocześnie kandydata na Prezydenta Warszawy, Sławomira
Antonika. Zapraszamy na str. 11

Czarny koń wyborów
samorządowych

Kto będzie „czarnym koniem” tych
wyborów – my już wiemy. I nawet mamy
jego zdjęcie! Zapraszamy na str 10.
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Kiedy cztery lata temu na fali protestów wobec dzikiej reprywatyzacji,
upartyjnieniu władzy i powszechnemu lekceważeniu zdania mieszkańców Warszawy startowaliśmy
do wyborów, byliśmy typowym dla
naszego narodu „pospolitym ruszeniem”. Decyzja o tworzeniu komitetu została podjęta prawie w ostatniej chwili i wystawiliśmy listę jedynie do Rady Dzielnicy, jako lokalny
komitet „KWW MJN – Mieszkańców
Śródmieścia”.
Wybory skończyły się sukcesem, ale
Mieszkańców Śródmieścia w radzie
ostatecznie reprezentuje tylko dwoje z czworga wybranych wówczas radnych. Są to Ewa Czerwińska, obecnie
wiceprzewodnicząca tej Rady i Michał
Sas, pełniący przez dwa i pół roku
funkcję jej przewodniczącego.
Ponieważ partie polityczne PiS i PO
zdobyły podobną ilość mandatów,

taki w Warszawie zespół badający
sprawy dekretowe skutecznie działający do dzisiaj! Zespół ten podjął się również usuwania roszczeń
blokujących wykup lokali komunalnych, dokonując kwerend kilkunastu nieruchomości.
• Istotnym przykładem tej działalności jest uratowanie istnienia Teatru
Kamienica, do czego w dużym stopniu się przyczyniliśmy.
• D oprowadziliśmy do powołania rad osiedli na całym terenie
Śródmieścia. Wcześniej funkcjonowało tylko kilka z nich, a po upływie
kadencji partyjni burmistrzowie nie
byli zainteresowani wznawianiem
ich działania. Rady osiedli pomagają budować społeczeństwo obywatelskie w tak dużej jak nasza dzielnicy.
• D zięki naszej inicjatywie,
Śródmieście jako jedyna dzielnica

Przewodnicząca Ewa Czerwińska w czasie sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
rola bezpartyjnych radnych jako
„języczka u wagi” pozwalała na realny wpływ na podejmowane w dzielnicy
Śródmieście decyzje. Przez cały czas
mieliśmy i mamy naszych przedstawicieli w Zarządzie Dzielnicy w osobach
zastępców burmistrza, których zadaniem jest realna praca dla dzielnicy.
O pomysłach, działaniach, sukcesach (a czasem ich braku) informujemy Państwa w naszej gazecie. Poniżej
przedstawiamy podsumowanie
w punktach tego, co udało się przez te
cztery lata wspólnym wysiłkiem osiągnąć:
• Doprowadziliśmy w pierwszym roku
kadencji do wstrzymania wydawania kamienic przekazywanych
w wyniku „dzikiej reprywatyzacji”.
Pierwszą z nich była kamienica
przy Kredytowej 6, spłacona wcześniej przez Polskę w ramach umów
indemnizacyjnych. Mimo problemów stworzyliśmy pierwszy i jedyny

w Warszawie upublicznia postępowania o wydanie warunków zabudowy i pozwoleniach na budowę.
Wiedza ta daje mieszkańcom możliwość występowania jako strony takiego postępowania i zaskarżania nieprawidłowych decyzji.
Z uprawnienia tego korzysta również
nasze i zaprzyjaźnione stowarzyszenia – broniąc m.in. skweru przed
Urzędem Dzielnicy, na Pawiej, na
Skwerze Agatona i Parku na Szarej.
• Jako jedyna dzielnica w Warszawie
mamy policzone drzewa i krzaki na
naszych terenach! Pozwoli nam
to prowadzić prawidłową gospodarkę zielenią, planować nasadzenia oraz bilansować jej ogólną
ilość przy planowanych inwestycjach! Wymusiliśmy również stosowanie nasadzeń zastępczych w ilości przewyższającej drzewa usunięte oraz przesadzanie wartościowych drzew, nawet pod działaniem

NASZ PROGRAM DLA ŚRÓDMIEŚCIA:
1. Przywrócimy wykup mieszkań z bonifikatą.
2. Dwukrotnie zwiększymy ilość zieleni w mieście, skutecznie będziemy zwalczać hałas i smog.
3. Obronimy podwórka i parki przed zabudową. Doprowadzimy do
uchwalenia planów miejscowych przy realnym udziale mieszkańców.
4. Zapewnimy miejsca parkingowe dla mieszkańców! Chcemy, by organizacja ruchu w Śródmieściu nam służyła.
5. W dalszym ciągu aktywnie będziemy przeciwstawiać się dzikiej reprywatyzacji i jej skutkom.
6. Będziemy wspierać mieszkańców w budowaniu wind i altan śmietnikowych.
7. Zapewnimy bonifikaty przy przekształceniu wieczystego we własność! Doprowadzimy do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości miejskich i spółdzielczych.
8. Zapewnimy lepsze wykorzystanie przestrzeni publicznej dla inicjatyw
i aktywności lokalnych.
9. Wprowadzimy najem komercyjny mieszkań dla rodzin klasy średniej.
10. Zwiększymy bezpieczeństwo w dzielnicy poprzez większą ilość
patroli i monitoring, ograniczając miejsca całodobowej sprzedaży i
spożycia alkoholu.
11. Doprowadzimy do budowy niezrealizowanych stacji metra – Pl.
Konstytucji i Muranów.
12. Mówimy STOP samowoli urzędniczej, uporządkujemy ciągle zmieniające się interpretacje przepisów, które utrudniają mieszkańcom
życie.

wielu „węzłów gordyjskich” w przestrzeni Śródmieścia. W miejscu
straszących od dziesięcioleci ruin
powstają mieszkania komunalne,
a ostatnim sukcesem jest sprawa
„Szkieletora” z Pl. Politechniki.
• Uratowaliśmy Liceum Poligraficzne
przy Stawkach, zagrożone wyprowadzką i sprzedażą działki pod
budownictwo. Nie udało się zachować gimnazjum przy ul. Twardej,
ale sam budynek został obroniony
przed dziką reprywatyzacją.
• W opinii wielu mieszkańców zmieniliśmy podejście dzielnicowych
urzędników do obywateli. W dużej
mierze dzięki stałemu zainteresowaniu i kontroli naszych radnych,
ale również dzięki lepszej współpracy ze strony zarządu dzielnicy.
• Broniliśmy lokatorów przed eksmisją, jak również pomagaliśmy im
w dialogu z urzędnikami odpowiedzialnymi za przydzielanie lokali
komunalnych.
• Organizowaliśmy i wspieraliśmy
liczne imprezy integrujące lokalną społeczność – pikniki sąsiedzkie oraz wyprzedaże garażowe.
Wspieraliśmy również śródmiejskie
festiwale muzyczne, organizowane
w przywróconej przez nas do wyko-

Sławomir
ANTONIK

rzystania kamienicy przy ul. Nowy
Świat 63.
• Nasi radni przyjmowali mieszkańców na cotygodniowych dyżurach,
co niestety jest ewenementem na
tle pozostałych radnych dzielnicy.
Te i wiele innych drobnych spraw udało się nam zrobić mając w dzielnicy stosunkowo małą reprezentację. Jest to
zasługą wielkiej aktywności naszych
radnych, którzy słuchają głosu mieszkańców i starają się cały czas reprezentować ich, a nie partyjny, interes. Żeby
osiągnąć więcej, musimy być w następnej kadencji liczniej reprezentowani.
Tym razem jesteśmy lepiej zorganizowani, mamy już doświadczenie i możemy pokazać rezultaty naszej pracy.
Teraz wszystko zależy od Państwa,
czyli wyborców. Zapraszamy do głosowania w najbliższą niedzielę 21 października. Wybierzcie Bezpartyjnych
– Mieszkańców Śródmieścia, bo to już
sprawdzona marka.
Ewa Czerwińska
Michał Sas
Radni Dzielnicy
Śródmieście
StowarzyszeniE
Mieszkańcy ŚRódmieścia
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Po czterech latach

Lex Szyszko. Kierowany przez nas
Wydział Ochrony Środowiska wprowadził również kompleksowe badanie stanu zagrożonych drzew tomografem.
• W p r o w a d z i l i ś m y
jedyny
w Warszawie program „Zielone
Śródmieście” dający mieszkańcom
możliwość zaopiekowania się miejskimi trawnikami. Program rozwija się, powstało dzięki niemu wiele małych, ale pięknych ogrodów
kwiatowych w miejscu wydeptanej
ziemi!
• Umożliwiliśmy aktywnym mieszkańcom komunalnym mieszkającym
we wspólnotach uczestnictwo w ich
zarządach, do których są wybierani głosami pełnomocników miasta.
• Doprowadziliśmy (w ostatnich miesiącach) do przeniesienia pełnomocników miasta we wspólnotach
z ZGN do Urzędu Dzielnicy. Pozwoli
to na realne wykonywanie przez
nich zadań właścicielskich, z których jedno polega na kontrolowaniu wykonywanych przez ZGN prac.
Wcześniej pełnomocnicy musieli
kontrolować własnego pracodawcę…
• Rozpoczęliśmy odbudowę śródmiejskiego sportu młodzieżowego, likwidowanego w poprzednich latach
(kulminacją było zamknięcie szkoły
sportowej na Hożej). Otworzyliśmy
klasę hokejową, sukcesy zaczęli odnosić pływacy, powstał balon
nad boiskiem piłkarskim z szatniami na Varsovii, itp.
• Pozyskaliśmy środki na program
rewitalizacji śródmiejskich podwórek, realizowany ze szczególnym
sukcesem na Muranowie.
• Zwróciliśmy uwagę władz miasta na
problem autokarów turystycznych
przy Muzeum Polin, ograniczając tę
uciążliwość na ul. Lewartowskiego
i umożliwiając ich mieszkańcom
parkowanie w godzinach wieczornych na ul. Anielewicza.
• Zainicjowaliśmy dyskusję o przyszłości Muranowa, co doprowadziło
do podjęcia przez miasto prac nad
planem miejscowym dla tego rejonu, konsultowanym z mieszkańcami na niespotykaną wcześniej skalę.
• Zainicjowaliśmy budowę Centrum
Aktywności Lokalnej – „Bunkra
Kultury” w dawnej kotłowni przy ul.
Wałowej 3.
• Stworzyliśmy system przywracania Śródmieściu rzemieślników
oraz punktów drobnego handlu,
poprzez regularne konkursy preferowane oraz urealnianie zawyżanych
w poprzednich latach czynszów.
• Doprowadziliśmy do rozwiązania
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Rada Dzielnicy Śródmieście • Ogręg 1
Okreg 1 obejmuje południowe
Śródmieście, rejony Ujazdowa i Oś
Stanisławowską, Oleandry, czy ul.
Mokotowską i Plac Konstytucji.
Jest to dość zróżnicowany teren.
Mamy zaciszne osiedle Szwoleżerów,
piękne okolice Marszałkowskiej
z placem Zbawiciela i tętniącą
życiem halę Koszyki. Teren przecina mająca duży wpływ na przestrzeń
Południowego Śródmieścia Trasa
Łazienkowska. Ostatnie zawirowania
związane z jej nazwą nie są tak uciążliwe dla mieszkańców, jak codzienny szum i hałas dziesiątek tysięcy
samochodów, ciężarówek i autobusów nią przejeżdżających. Jako kandydaci do rady dzielnicy, wspierani i wspierający naszych kandydatów do rady miasta i innych organów

Andrzej Suliga
Ma 29 lat i od dziecka mieszka na
Śródmieściu. Był harcerzem, ministrantem, działał w klubach sportowych. Przez pięć lat angażował się w samorząd studencki na
Politechnice Warszawskiej.
Obecnie jest prezesem okręgowego
związku rugby na Mazowszu.
Społecznie jest radnym Rady
Osiedla Powiśle – Solec, obejmującej poza południowym Powiślem
obszar Ujazdowa i śródmiejskiej części Sielc. W radzie tej pełni funkcję
Przewodniczącego Zarządu oraz prowadzi komisję ładu przestrzennego.

Jan Zygmunt
Hryniewicz
Jest mieszkańcem Śródmieścia,
urodzonym w szpitalu na Solcu.
Uczęszczał do XI LO im. M. Reja przy
pl. Małachowskiego i ukończył studia prawnicze na UW. Wyznaje zasadę społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza lokalnego. Uważa,
że każdy powinien angażować się
w sprawy dotyczące miejsca swojego zamieszkania. Dlatego od lat
działa jako aktywista na terenie
Warszawy. Angażował się w protesty

Szymon Gebert

Urodził się, wychował i prawie całe
życie mieszka w Śródmieściu. Tutaj
chodził do szkoły i na studia. 32 lata
skończy dzień przed wyborami.
Jest dziennikarzem, tłumaczem,
okazjonalnie przewodnikiem. Całe
życie aktywny społecznie, wspiera organizacje humanitarne i udziela się jako wolontariusz. Pracował
m.in. z bezdomnymi w
Polsce i uchodźcami na Bałkanach.
Na rzecz Warszawy miał okazję dzia-

samorządowych chcemy doprowadzić do jak największego wyciszenia
tej trasy. Działania takie prowadzone
są już przez Radę Osiedla PowiśleSolec, w której Przewodniczącym
Zarządu jest kandydujący w tym
okręgu Andrzej Suliga. Wierzy, że
wspólny głos mieszkańców w wyborach samorządowych oddany na niego, pomoże w walce o ciszę w naszej
okolicy.
Każdy z kandydatów z zespołu
Bezpartyjnych Samorządowców pragnie coś wnieść dla swojego otoczenia.
Jan Zygmunt Hryniewicz, mieszkający przy ul. A. Suligowskiego,
chce rewitalizacji swojego osiedla i
budowy placu zabaw dla dzieci na
podwórku.

Studiuje na ostatnim roku Politechniki
Warszawskiej na specjalizacji Inżynierii
Komunalnej i jednocześnie prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie
projektowo-budowlanym.
W swojej kadencji chce doprowadzić
do wyciszenia Trasy Łazienkowskiej
poprzez budowę ekranów akustycznych na estakadzie i zadaszenia
tunelu. Chce też rozwiązać problem
mieszkańców posiadających piecyki, poprzez kompleksowe rozwiązania wspólnego dostarczania wody
użytkowej i ogrzewania dla całych
budynków, kompatybilnych z rozwijaną siecią ciepłowniczą.
przeciw likwidacji Kina Femina oraz
nagłaśniał sprawę Warszawskiej
Reprywatyzacji. We współpracy z mieszkańcami doprowadził do
remontu ul. Bartyckiej. Niedawno
pomógł uratować słynne Kurczaki
z Rożna na ul. Belwederskiej.
Z wykształcenia jestem prawnikiem,
zawodowo jednak rozwija się w branży telekomunikacyjnej. Marzy, żeby
Warszawa przemieniała się w Miasto
Inteligentne poprzez np. popularyzacje dostępu do sieci WiFI, inteligentne zarządzanie odpadami komunalnymi lub dostęp do inteligentłać jako koordynator programu edukacyjnego dla studentów z najlepszych uczelni w USA oraz jako przewodnik. Dbał wówczas o należytą promocję naszego wspaniałego
miasta.
Wspiera Mieszkańców Śródmieścia,
gdyż chce samorządu wolnego od
wojny politycznej, skupionego na
bieżących, technicznych potrzebach
miasta i mieszkańców.
Mieszka przy ulicy Bagatela.

Irmina Pałczyńska jako członek Rady
Osiedla Koszyki wspiera działania
mieszkańców swoich bloków przy
ul. Waryńskiego, mając na względzie
problemy okolicy z osobami leczącymi się na Nowowiejskiej i przesiadującymi na placu Politechniki.
Szymon Gebert, dawniej pracujący
z osobami bezdomnymi i uchodźcami na Bałkanach, wspiera
Mieszkańców Śródmieścia w odpartyjnieniu lokalnych samorządów, by
zamiast zajmować się grami politycznymi, skupili się na mieszkańcach.
Poniżej prezentujemy poszczególnych kandydatów z naszej listy. Do
zobaczenia przy urnach 21. października!

Irmina
Pałczyńska

Jest energiczny i lubi pracę zespołową.

Jest rodowitą warszawianką (mieszka przy ul. Waryńskiego), mężatką
i matką dorosłych dzieci. Od najmłodszych lat pomaga tym, którzy
tej pomocy potrzebowali. Kocha
ludzi, zwierzęta i przyrodę. Robi
wszystko, aby otoczenie, w którym
mieszka, miało dużo zieleni i żeby
starsi mieszkańcy mieli gdzie wypocząć i spotkać się z sąsiadami.
Od 2016 roku jest aktywną radną Rady Osiedla Koszyki.
Zaangażowała się, ponieważ sprawy ludzi nigdy niebyły jej obojętne.
Po przejściu na emeryturę może im
poświęcać jeszcze więcej czasu.
Szczególnie interesuje ją kwestia

Anna
Pomiankowska

nych parkingów. Mieszka przy ul.
Suligowskiego.

Urodziła się w Warszawie,
gdzie – w Śródmieściu, przy ul.
Wilczej – spędziła całe swoje życie. Jest absolwentką Liceum
im. Stefana Batorego, potem
Akademii Medycznej w Warszawie.
Najważniejsza zawsze była rodzina,
potem praca zawodowa i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.
Jest zamężna (mąż to też rdzenny
warszawiak), ma trzy córki i trzech
zięciów oraz pięcioro wnucząt.
I wszyscy mieszkają w stolicy.
Zawodowo pracuje jako lekarz stomatolog. Od wielu lat jest w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej
kamienicy, w której mieszka od urodzenia. Ponadto aktywnie angażuje się w życie i sprawy swojej parafii św. Aleksandra przy Pl. Trzech
Krzyży. Działa też w Śródmiejskiej

poprawy bezpieczeństwa na terenie dzielnicy.
Wspólnocie Samorządowej.
Zna potrzeby i problemy mieszkańców Śródmieścia i lubi pomagać ludziom. Po wychowaniu dzieci ma dość czasu, sił i umiejętności,
żeby pracować dla ich dobra swoich
sąsiadów.
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Rada Dzielnicy Śródmieście • Ogręg 2
Okręg 2 – Powiśle Południowe,
Nowy Świat i Jazdów
Na naszej liście do Rady Dzielnicy
znajdą Państwo osoby mieszkające w różnych częściach tego okręgu wyborczego. Każda działa na co
dzień w stowarzyszeniu, we wspól-

nocie, spółdzielni mieszkaniowej,
radzie parafialnej, klubie sportowym czy radzie osiedla. Łączy nas
to, że chcemy być gospodarzami w miejscu gdzie mieszkamy.
Wbrew opiniom o „miejskiej pustyni”, na Powiślu potrafimy trzymać

Paweł Suliga

wych, inicjował wiele działań z dziedzin społecznych, ochrony zieleni
czy budownictwa komunalnego.
Uważa, że obowiązkiem architekta
jest wspieranie mieszkańców przy
współdecydowaniu o kształcie otaczającej ich przestrzeni. Inicjuje
wiele akcji skutkujących pisaniem
przez mieszkańców uwag do planów miejscowych. Potrzebę umacniania lokalnej społeczności realizuje jako prezes Stowarzyszenia
Mieszkańcy i redaktor naczelny
gazety „Mieszkańcy Śródmieścia”.
Mieszka przy ulicy Fabrycznej.

Od 30 lat mieszka na warszawskim
Powiślu, które uważa za swoją „małą
ojczyznę”. Po studiach na Wydziale
Architektury PW, prowadzi firmę
projektowo – budowlaną. Ma żonę
i trzech dorosłych synów. Zawsze
zaangażowany w sprawy społeczne.
Z rekomendacji niezależnych radnych w latach 2014-2017 pełnił
funkcję z-cy burmistrza Dzielnicy
Śródmieście. Prowadził dzielnicowy
zespół ds. reprywatyzacji, wspierał
odbudowę lokalnych klubów sporto-

Krzysztof Dybowsk

Powiślak (urodzony na Karowej), który nigdy nie opuścił swojej ukochanej
dzielnicy.
Absolwent Akademii Teologii
Katolickiej
w
Warszawie
i Podyplomowych Studiów
Menadżerskich przy SGH.
Licencjonowany
Zarządca
Nieruchomości, zorientowany
w potrzebach mieszkańców i aktualnych regulacjach prawnych. Członek
Rady Parafialnej przy Parafii Św.

Anna Juźwin,

znana nazwiskiem panieńskim
Hanna Bieniuszewicz z serialu
„Alternatywy 4”. Mieszka na Powiślu
od ukończenia warszawskiej PWST.
Obecnie pracuje w produkcjach
telewizyjnych i filmowych oraz marketingu.
Chce skupić się na ulepszaniu życia
mieszkańców Powiśla, szczególnie ludzi starszych z ograniczeniami
ruchowymi. Równe chodniki, bezpieczne przejścia, ławki na ulicach,
windy na Most Poniatowskiego.
Joginka i rowerzystką, propaguje

Piotr Wojtaś

Urodzony w Wałbrzychu, 30 lat
temu trafił do Warszawy. Absolwent
Politechniki Warszawskiej, posiada
tytuł MBA. Prowadził własną firmę,
a później zdobywał doświadczenie
w dużych firmach krajowych i zagranicznych. Obecnie zatrudniony na
stanowisku Dyrektora ds. Realizacji
w spółce Polimex Energetyka.
Na Powiślu, które od razu pokochał,
zamieszkał 7 lat temu. Działa społecznie jako członek Rady Nadzorczej
SBM Powiśle oraz członek lokalnego
Komitetu Domowego. Zna proble-

Trójcy na Solcu oraz Zarządu Rady
Osiedla Powiśle-Solec. Pełni funkcję konsultanta i doradcy merytorycznego dla wspólnot mieszkaniowych
we współpracy z Radnymi Dzielnicy
Śródmieście m.st. Warszawy.
Członek Stowarzyszenia „Mieszkańcy
Śródmieścia” i zarządu Fundacji
„Wspólna Warszawa”. Pasjonat wędkowania, stały bywalec Mazur, meloman, organizator koncertów, gitarzysta.
Mieszka na terenie SBM Torwar przy
ul. Okrąg.
zdrowy tryb życia. Będzie walczyć
o czystość, zieleń, ciągi powietrzne,
bezpieczeństwo.
Członek SBM Powiśle, zaangażowanym w sprawy sąsiedzkie. Chciałaby
doprowadzić, z udziałem dzielnicy,
do powstania przy ul. Okrąg powiślańskiego domu kultury z Klubem
Seniora.
Wrażliwa na drugiego człowieka i problemy społeczne. Otwarta,
z uporem w dąży do celu. Umie pokonywać schematy, działa szybko, jest
dostępna, odważna i z pomysłami.
Mieszka przy ul. Solec 79.
my swoich sąsiadów, lubi ich słuchać i cieszy się, gdy może pomóc.
Chciałby, aby Powiśle zachowało
swój charakter, a nie było zagrożone
agresywną ingerencją w krajobraz
i kulturę. Uważa, że jeśli się prowadzi dialog, to zawsze można znaleźć
punkt porozumienia.
Jest żeglarzem, chciałby przyczynić się do lepszego, ekologicznego
i przyjaznego mieszkańcom Powiśla
wykorzystania Wisły i jej brzegów.
Mieszka przy ul. Dobrej 18/20.
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się razem. Pokazaliśmy to w tym
roku, gdy uwagi do planu miejscowego złożyło lub podpisało ok. 1400
osób! Mamy swoje lokalne postulaty, o które chcemy walczyć w zbliżającej się kadencji.

1. Trwałe zabezpieczenie powiślańskich parków przed potencjalną
zabudową poprzez wprowadzenie planu miejscowego Powiśla
Południowego;
2. Ekrany nad Trasą Łazienkowską;
3. Pozostawienie komisariatu na ul.
Ludnej, więcej patroli w parkach
i w drodze dzieci do szkoły;
4. Tężnia i miejsce rekreacji na społeczno-kulturalnym Jazdowie;
5. Więcej udogodnień dla osób starszych i niepełnosprawnych, ławki
w ciągach komunikacyjnych, równe chodniki, dostosowane wejścia do lokali usługowych;
6. P owiślański dom kultury przy

Ludnej 9 z Klubem Seniora;
7. Ucywilizowanie przestrzeni rozrywkowej na Bulwarach Wiślanych
i ścisła kontrola przestrzegania
norm hałasu;
8. Cotygodniowe warzywne i pchle
targi na Powiślu – w Parku Rydza
Śmigłego lub obok Mostu
Poniatowskiego;
9. P oprawa komunikacji Powiśla
z Centrum, w tym windy na Most
Poniatowskiego bezpośrednio na
przystanki tramwajowe;
10. R ewitalizacja Parku Rydza
Śmigłego – zabytków, schodów, chodników oraz przywrócenie tam zieleni ogrodowej.

Anna Godlewska

W Śródmieściu na Smolnej mieszka od urodzenia. Absolwentka
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Związku Nauczycielstwa Polskiego
na Powiślu, specjalizacje diagnostyka i terapia pedagogiczna oraz edukacja zdrowotna z profilaktyką uzależnień.
Przez kilka lat społecznie zaangażowana w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. Działa też
w Stowarzyszeniu Smolna, promującym Warszawę jako miasto muzyki.
Zdecydowała się startować do Rady
Dzielnicy, bo gdy można zrobić coś
dla Mieszkańców Śródmieścia, to
warto „podjąć rękawicę”.

Maciej
Orczykowski
Od urodzenia mieszka na warszawskim Powiślu. Wieloletni instruktor
harcerski, obecnie prowadzi własną
agencję eventową.
Zaangażowany w sprawy lokalne, jest też Przewodniczącym Rady
Osiedla Powiśle-Solec. Jako mieszkaniec komunalny z sukcesami
zarządza i administruje kamienicą
przy ul. Solec 20a.
Chciałby szczególnie zadbać
o mieszkańców komunalnych, którzy bardzo często są traktowani
przez wspólnoty jako mieszkańcy
drugiej kategorii. Wspierać wspólnoty mieszkaniowe w regulacji spaw
gruntowych i roszczeń, aby umożliwić późniejszy wykup mieszkania przez ich długoletnich najem-

Prywatnie żona i matka dwuletniej
dziewczynki. Hobbystycznie zajmuje się rękodziełem.
ców komunalnych. Jego celem jest
wydzielenie specjalnych stref parkowania wyłącznie dla mieszkańców
oraz uporządkowania tematu uciążliwości bulwarów wiślanych.
Prywatnie żonaty, ojciec trójki dzieci.
Żeglarz morski i śródlądowy, w 2012
roku został laureatem III nagrody
„Rejs Roku”.
Mieszka przy ul. Solec 20a.
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Rada Dzielnicy Śródmieście • Ogręg 3
Okręg 3 to rejon Rady Osiedla
Centrum i Rady Osiedla Koszyki.
Dla władz Warszawy i partyjnych radnych to teren inwestycji na najdroższych w Polsce gruntach. Bez licze-

nia się z mieszkańcami. Dlatego
dotychczas nie ma tu planów miejscowych, a te punktowo wprowadzone nie liczą się ze zdaniem lokalnej
społeczności. Najlepszym przykła-

Ewa Czerwińska

nej kadencji i jej wiceprzewodniczącą.
Pomaga, w pełni angażując się, każdemu, kto poprosi o pomoc. Niezależnie,
czy problem dotyczy hałasu, zieleni,
budowy, spraw mieszkaniowych czy
innych. Nie przepuści żadnej okazji
pozwalającej integrować lokalną społeczność, jak choćby wyprzedaże garażowe.
Członek zarządu Stowarzyszenia
Mieszkańcy Śródmieścia oraz redaktor miesięcznika “Mieszkańcy
Śródmieścia”. Służbę ludziom traktuje bardzo poważnie, a działalność
społeczna sprawia jej satysfakcję. Jej
dewizą życiową jest uczciwość i rzetelność w działaniu.

Warszawianka od urodzenia, prawnik, od 34 lat właścicielka rodzinnej firmy przy Al. Jerozolimskich 49.
Studiowała na UW na Wydziale Prawa
i Administracji. W sprawy lokalnej społeczności angażuje się nieprzerwanie od 1989 roku. Będąc w zarządzie
wspólnoty obroniła kamienicę przed
dziką reprywatyzacją. Później dała się
poznać, broniąc i wspierając dziesiątki zagrożonych nieruchomości i ich
mieszkańców.
Od 2012 roku nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącej Rady
i Zarządu Osiedla Koszyki. Jest też radną Rady Dzielnicy Śródmieście obec-

Krzysztof Laskus

Urodził się i wychował na
Śródmieściu. Pracuje jako elektryk-konserwator, świadcząc usługi dla
całej społeczności lokalnej w zakresie prac elektrycznych i pokrewnych. Interesuje się sportem, głównie kolarstwem i piłką nożną.
Jest członkiem zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Wspólnej
oraz zastępcą przewodniczącej
zarządu Rady Osiedla Koszyki. Od
lat wspiera i pomaga mieszkańcom
w różnych drobnych lokalnych problemach. W ostatnim czasie sku-

Ernest Kolk

Zgłoszony do komitetu wyborczego Bezpartyjnych Samorządowców
przez Stowarzyszenie Mieszkańców
i Użytkowników Ściany Wschodniej,
którego jest członkiem i współzałożycielem.
Ma 44 lata i mieszka przy ul. Zgody
w Warszawie. Żonaty, pracuje jako
nauczyciel tańca na „Uniwersytecie
Tanecznym Trzeciego Wieku”.
Działa również w Stowarzyszeniu
Rzeczoznawców Radiestezji, gdzie
jest przewodniczącym sądu kole-

Wacława Elżbieta
Kurzątkowska
Dorastała w rodzinie o tradycjach
patriotycznych. Całe swoje życie
zamieszkiwała w Śródmieściu
Warszawy. Tu obywała swoją edukację w przedszkolu, w szkole podstawowej im. Wojska Polskiego
i w Liceum im.Hoffmanowej.
W pomaturalnej Szkole Medycznej
Pielęgniarstwa zdobyła zawód dyplomowanej pielęgniarki. Pracowała
w szpitalu Chirurgii Dziecięcej. Będąc

tecznie walczył o uruchomienie fontanny na skwerze Zaręba-Piorun,
aby utworzyć przyjazne miejsce
wypoczynku.
Chce wspierać mieszkańców lokali
komunalnych, pełniąc rolę rozjemczą pomiędzy ADK
a lokatorami. Za bardzo ważną kwestię uważa też stworzenie terenów
zielonych, w których można spokojnie odpocząć oraz zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Wspiera akcję „Zielone
Śródmieście”.
żeńskiego.
Na terenie Ściany Wschodniej włączył się w obronę przed wyburzeniem
kina Relax, czy opiniowanie planu
miejscowego Ściany Wschodniej.
Plan ten jest świadomie przez władze Warszawy wstrzymywany.
Przypomina, że Ściana Wschodnia
to nie tylko centrum handlowe stolicy, popularny deptak i restauracje.
To również miejsce, gdzie żyją ludzie
i w ich obronie chce nadal się angażować.
działaczką społeczną i samorządową,
radną w Radzie Osiedla ,,Koszyki”
i radną w Radzie Seniorów na terenie
Śródmieścia Warszawy, służy pomocą wielu potrzebującym. Jej pasją
jest pisanie wierszy dla ludzi o uczuciach. Zadebiutowała tomikiem wierszy pt. ,,Miłość w Śródmieściu”, który
ukazał się w grudniu ubiegłego roku.
W przygotowaniach następny tomik.
W każdym numerze gazety lokalnej ,,Mieszkańcy Śródmieścia” jest
zamieszczany jej nowy wiersz.

dem są wieżowce na rogu ulic Emilii
Plater i Nowogrodzkiej, przegłosowywane wspólnie przez radnych PO i PiS
mimo zgodnego sprzeciwu wszystkich
lokalnych grup i organizacji.

Słuchamy uważnie – działamy skutecznie!

To jednak nauczyło mieszkańców
trzymać się razem. Oni pierwsi postawili skuteczny opór mafii reprywatyzacyjnej. Symbolem tej społeczności
jest radna Ewa Czerwińska, poświę-

cająca czas dla każdego, kto potrzebuje pomocy. W sprawach mieszkaniowych, społecznych, obronie zieleni, klubów sportowych, walce z hałasem i innych.

Warszawa w obiektywie Radosława Paszkowskiego

Andrzej Rokiciński

Przewodniczący Rady Osiedla
Centrum. W lokalny samorząd
zaangażowany od ponad 20 lat.
Początkowo działał we wspólnocie mieszkaniowej, później w radzie
osiedla. Zajmuje się problemami
przestrzeni publicznej i wspieraniem
wspólnot mieszkaniowych. Walczył
o remont i uporządkowanie placu Powstańców Warszawy, Pasażu
Wiecha i wielu innych ważnych dla
Mieszkańców Śródmieścia miejsc.
Razem z radą osiedla walczy o prawo mieszkańców do miejsc parkingowych obok swoich domów, które jest
im cały czas odbierane. Chce organizacji ruchu kołowego w taki sposób,
by część ulic lokalnych nie służyła za
tranzyt dla samochodów.
Podejmuje działania mediacji

Radosław Klem

Ma 43 lata. Z żoną, córką i psem
od dawna mieszka w Śródmieściu.
Od 10 lat pracuje w zarządzie
Wspólnoty Mieszkaniowej oraz
Spółdzielni Mieszkaniowej. Jako
inżynier budownictwa, od niemal
20 lat aktywnie buduje i remontuje Warszawę (inspektor nadzoru/
kierownik budowy). Jego wieloletnią pasją jest tworzenie muzyki i gra
w zespole.
Uważa, że życie to gra zespołowa,
dlatego razem z sąsiadami odbudowuje więzi społeczne. Namacalnym
dowodem naszych działań jest rozpoczęcie budowy lokalnego centrum aktywności sąsiedzkiej – tzw.
„Bunkra Kultury”, który powstanie
na naszym podwórku.
Dzięki obecności w Radzie Dzielnicy
Śródmieście chciałby ułatwiać swo-

pomiędzy właścicielami coraz liczniejszych ogródków gastronomicznych, a mieszkańcami narzekającymi na hałas, bałagan i odbierane im
miejsca parkingowe. Walczy o nowe
nasadzenia i broni każdego kawałka
Śródmieścia przed zabetonowaniem.
im sąsiadom życie. Urząd nie może
traktować mieszkańców służalczo.
Przepisy, wobec których wszyscy
jesteśmy równi, nie mogą być sferą
ciągle zmieniających się interpretacji urzędników.
My jesteśmy gospodarzami naszej
dzielnicy!
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Rada Dzielnicy Śródmieście • Ogręg 4
Okręg 4 obejmuje północną część
Powiśla z Mariensztatem, Krakowskie
Przedmieście, Osiedle Za Żelazną
Bramą z Mirowem oraz południo-

Małgorzata Kobus

Mieszka na Śródmieściu od urodzenia. Jest malarką, absolwentką ASP. Wykładała na Europejskiej
Akademii Sztuk, w latach 20062010 pełniła mandat Radnej Miasta
st. Warszawy. Partię, którą reprezentowała, opuściła w proteście przeciwko upolitycznianiu samorządu
i centralnemu sterowaniu. Zasiada
we władzach głównych Związku
Polskich Artystów Plastyków.
Znana z obrony warszawskich zabytków – zespołu zabytkowych pracowni plastycznych na ul. Pankiewicza 3,
piwnic Pałacu Saskiego czy kościoła
św. Antoniego na ul. Senatorskiej.

Sławomir Rzysko

Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
Muranów i od wielu lat prezes Stowarzyszenia Mieszkańców
Muranowa „Murano”. Cichy bohater
Muranowa, współautor rozmaitych
pism, wniosków i petycji w drobnych,
ale palących sprawach mieszkańców, jak np. zachowanie drobnych
sklepików, uciążliwości związane z
parkowaniem autokarów turystycznych i głośnymi imprezami plenerowymi. Za jeden z największych sukcesów Stowarzyszenia „Murano” uznać
trzeba kilkuletnią (i dalej trwającą)
walkę o zachowanie niezabudowa-

Emilia Głogosz

Urodzona i zamieszkała w Warszawie,
na Mariensztacie. Jest absolwentką
Politechniki Warszawskiej i długoletnim pracownikiem Wydziału Inżynierii
Lądowej tej uczelni.
Od 18 lat działa społecznie.
Początkowo w zarządzie swojej Wspólnoty, później od 1994
roku w zarządzie Stowarzyszenia
Mieszkańców Mariensztatu. Od
2016 roku jest członkiem zarządu
Staromiejskiej Rady Osiedla.
Choć rada osiedla ma małe kompetencje, jednak służy mieszkańcom

Agnieszka Dolata

Urodzona w Warszawie, w od dziecka
mieszka na Muranowie. Ukończyła
studia wyższe w Społecznej
Akademii Nauk na wydziale
Bezpieczeństwa Narodowego o specjalności Bezpieczeństwo Informacji
i Ochrona Danych Osobowych, jednak zawodowo realizuje się jako pielęgniarka. Interesuje się też psychologią zachowań oraz sztukami walki.
Jest matką 18-letniego syna.
Choć dotąd nie kandydowała do

wą część śródmiejskiego Muranowa.
Dwie części z dominującą funkcją
mieszkalną, przedzielone ścisłym centrum Krakowskiego Przedmieścia,

Placu Piłsudskiego, Ogrodu Saskiego.
Problemy, jakie nas mieszkańców trapią, są podobne: Zabudowywanie korytarzy napowietrzających, coraz mniejsza

powierzchnia biologicznie czynna, brak
parkingów, ogromne natężenie ruchu
ulicznego i związane z nim zanieczyszczenie powietrza oraz hałas. Brak wystarcza-

jącego oświetlenia pomiędzy blokami
mieszkalnymi i na skwerach, brak toalet
publicznych. Duży procent mieszkańców
to osoby w podeszłym wieku.

Pragnie rozwiązywać bolączki i problemy mieszkańców dzielnicy związane z funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej. Zwłaszcza dotyczące komfortu życia, ograniczanego przez złej jakości powietrze,
brak parkingów dla mieszkańców,
ogromne natężenie ruchu ulicznego i hałas. Zauważa brak wystarczającego oświetlenia pomiędzy blokami mieszkalnymi i na skwerach,
brak toalet publicznych, co chciałaby zmienić.
Jest osobą ciepłą, empatyczną
i zaangażowaną w pomoc drugiemu
człowiekowi.
nego skweru przy ul. Pawiej.
Organizuje też spotkania z mieszkańcami w sprawach dotyczących opłat
za wieczyste użytkowanie, w sprawie problemów z miejscami parkingowymi na Muranowie, a także spotkania muzyczno poetyckie. Pomaga
mieszkańcom, których problemem
jest zadłużenie oraz tym zagrożonym
eksmisją.
W latach 2011-2016 był przewodniczącym Rady Osiedla Muranów, dziś
jest jej wiceprzewodniczącym. Nigdy
nie należał do żadnej partii politycznej.
Żonaty, ma dwie córki.
w ważnych codziennych sprawach.
O skutecznie, wraz z mieszkańcami Mariensztatu, nie dopuściła do
budowy publicznej toalety bezpośrednio pod oknami mieszkań.
W ramach Budżetu Partycypacyjnego
od kilku lat zabiega o remont oświetlenia na Skwerze Orgelbranda.
W bieżącym roku projekt został
zakwalifikowany do realizacji na
2019 roku.
Słucha mieszkańców i wychodzi
naprzeciw ich potrzebom. Chce być
pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem.
samorządu, w pracę społeczną na
rzecz mieszkańców zaangażowana
jest od dawna. Wynika to być może
z tej samej chęci pomocy drugiemu
człowiekowi, która spowodowała
wybór zawodu pielęgniarki.
W ostatnim czasie działała m. in. w
sprawie wstrzymania wydania decyzji na sprzedaż alkoholu przy Al. Jana
Pawła II 46/48.
Pracując w samorządzie chce nadal
służyć ludziom.
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Warszawa w obiektywie Radosława Paszkowskiego

Piotr Krawczyński

Urodził się i wychował w Warszawie,
w rodzinie związanej z tym miastem od czterech pokoleń. Magister
administracji po Akademii Leona
Koźmińskiego.
Od 7 lat pracuje jako urzędnik
w warszawskim magistracie, zajmując się problematyką nieruchomości w Biurze Mienia Miasta i Skarbu
Państwa. Mieszkańcy wielokrotnie
dziękowali mu za empatię i rzetelne podejście do ich spraw, a także powtarzali, że „takich urzędników powinno być więcej”. Dlatego
chce wykorzystać swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe, by
budować lepszy i przyjazny obywatelom samorząd.
Fascynuje go nasza dzielnica,
dlatego współpracuje z gazetą

Urszula Niemirska

Od wielu lat mieszkanka i miłośniczka Muranowa. Budowę lokalnej społeczności realizuje prowadząc grupę Forum Muranów na Facebooku
(https://www.facebook.com/
groups/forum.muranow/), liczącej ponad 7.500 osób! W niej, jak
w soczewce, skupia się życie tego
specyficznego warszawskiego osiedla. Stale współpracuje też z muranowskimi społecznikami i Radą
Osiedla Muranów.
To zaangażowanie dało jej wiedzę o oczekiwaniach i potrzebach
mieszkańców Muranowa. Uważa,
że sprawy lokalne powinny być rozwiązywane w drodze dialogu, bez
polityki i partyjnych podziałów.

„Mieszkańcy Śródmieścia”. Uważa,
że to najpiękniejsza i najciekawsza
część naszego miasta, gdzie każda
uliczka mogła by opowiedzieć swoją odrębną historię.
Działając w samorządzie chce likwidować codzienne bolączki naszego życia. Żonaty, ojciec 3,5-rocznej
córeczki. Mieszka przy ul. Trębackiej.
Dlatego wspiera gazetę „Mieszkańcy
Śródmieścia” i zdecydowała się
kandydować z listy Bezpartyjnych
Samorządowców.
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Rada Dzielnicy Śródmieście • Ogręg 5
Okręg 5 obejmuje trzy różne rodzaje osiedli i zabudowy – z własną
specyfiką i wyzwaniami dla radnych. Z naszych list startują liderzy aż dwóch Rad Osiedli – RO
Muranów i RO Staromiejskiego.
Większość naszych kandydatów
zamieszkuje Śródmieście od wielu lat i pracuje tu społecznie. Oto
część naszych postulatów:
1. Przywrócenie wykupu lokali
komunalnych z bonifikatą dla wieloletnich najemców
Muranów i Stare/Nowe Miasta są
pełne adresów, gdzie nie wszyscy
mieszkańcy „załapali” się na wykup
lokali z bonifikatą. Uważamy to za
rażącą niesprawiedliwość. Rodzi
ona problemy – konflikty na linii

Michał Sas

Mieszkaniec Muranowa, uważa północne Śródmieście za najlepsze
miejsce do życia, a Rynek Nowego
Miasta za najpiękniejszy plac
w Europie. Od 2013 roku angażuje się w sprawy Warszawy – bronił
wówczas m.in. Kina Femina, Ogrodu
Krasińskich otwartego dla psów
i pozostałości po Reducie Banku
Polskiego. Współtworzył również głośny wykaz nieruchomości zagrożonych reprywatyzacją.
Od listopada 2014 roku Radny
Dzielnicy Śródmieście m.st.

Przemysław
Łuszczki
Urodzony w Warszawie, całe życie
mieszka na Muranowie. Miejsce to
traktuje jak swój dom, a mieszkańców praktycznie jak rodzinę, z którą się lepiej lub gorzej zna – z przedszkola na Franciszkańskiej, podstawówki na Lewartowskiego, liceum
na Stawkach. Albo z przedszkola na
Dubois, gdzie uczęszczają jego córki.
Zawodowo związany jest z branżą

Iwona Sobczyńska

Od urodzenia mieszka na warszawskim Śródmieściu, a od 40 lat na
Starym Mieście. Działa w Radzie
Osiedla Staromiejskiego, w której
od września 2016 roku pełni funkcję
zastępcy Przewodniczącej Zarządu.
Pełnię również funkcję administratora kilku staromiejskich wspólnot
mieszkaniowych.
Dzięki licznym spotkaniom
z Mieszkańcami Starego i Nowego
Miasta oraz Mariensztatu poznaje problemy, z jakimi się oni borykają. Jest to starzejąca się infra-

mieszkańcy własnościowi/komunalni, zagrożenie reprywatyzacją,
brak możliwości decydowania o własnych wspólnotach. Roszczenia blokujące wykup usuwamy w ramach
powołanego przez nas zespołu d/s
dekretowych (jedynego takiego w
Warszawie).
2. Ochrona podwórek przez zabudową
Okręg 5 objęty jest planami miejscowymi w niewielkim stopniu. Ich
brak oznacza ryzyko chaotycznego
dogęszczania osiedli – co odczuwają mieszkańcy m.in. ul. Wałowej czy
al. Solidarności. Zagrożone są kolejne podwórka (np. Pawia), których
obroną zajmujemy się przystępując
do postępowań o warunki zabudo-

wę. W nadchodzącej kadencji czas
na uchwalenie planów.
3. Ograniczenie wjazdu i parkowania pojazdów spoza dzielnicy
Organizacja ruchu w naszej dzielnicy służy tranzytowi przez całą
Warszawę. Miejsca parkingowe są
zajmowane przez osoby dojeżdżające do pracy, metra lub tramwaju. Wykorzystamy instytucję Strefy
Czystego Powietrza z ustawy o elektromobilności, ograniczające wjazd
na Nowe i Stare Miasto oraz wybrane rejony Muranowa i zachowujące
miejsca parkingowe dla mieszkańców. Uporządkujemy również kwestię parkowania autokarów wycieczkowych na Muranowie.

4. Nowa zieleń i nowy Park
W tej kadencji wykonaliśmy ewidencję śródmiejskiej zieleni. Wykorzystamy ją do posadzenia drzew i krzewów w miejscach,
gdzie ich brakuje lub nasadzenia
się nie przyjęły. Doprowadzimy do
remontu zielonej suchej fosy Fortu
Traugutta (róg ul. Bonifraterskiej
i Międzyparkowej) i otworzymy ją

dla mieszkańców, oferując przestrzeń sportową i strefę relaksu. Będziemy rozwijać program
Zielone Śródmieście, oferując dalej
mieszkańcom możliwość tworzenia własnych ogródków w centrum
Warszawy. Będziemy kontynuować
remonty podwórek i placyków – tak
jak w tej kadencji udało nam się na
Muranowie.

Warszawy, przez ponad 2,5 roku pełnił funkcję Przewodniczącego tejże
Rady. Jako radny doprowadził do
powstania jedynego w Warszawie
zespołu ds. reprywatyzacji, który zablokował nieuprawniony zwrot
wielu śródmiejskich nieruchomości.
Za swój największy sukces upatruje
rozpoczęcie rewitalizacji Muranowa.
Działa na rzecz upamiętnienia
Bohaterów Wyzwolenia Gęsiówki.
Z zawodu prawnik z zakresu prawa
nowych technologii.
Mieszka na styku Muranowa
z Nowym Miastem.
finansową. Zaangażowanie w życie
osiedla, m. in. akcję „Nie dla zabudowy podwórek” oraz budowa stacji
metra Muranów, spowodowało zainteresowania samorządowcem. Umie
być skuteczny, czego dowodem jest
odzyskanie podwórka przy Wałowej
i budowa „Bunkra Kultury”.
Jako żołnierz Wojsk Obrony
Terytorialnej czuwa nad bezpieczeństwem lokalnych społeczności. Jego
celem jest odbudowa wspólnoty
sąsiedzkiej na Muranowie.
Mieszka przy ul Wałowej.
struktura budynków i jednoczesny
brak wystarczających środków na
remonty. Taki stan rzeczy powoduje degradację architektury tej wyjątkowej i zabytkowej części Warszawy.
Problemem dla mieszkańców
Śródmieścia jest też organizacja
ruchu i brak miejsc parkingowych,
do których dostęp jest w znacznej mierze ograniczony – nawet dla
osób niepełnosprawnych. Jako radna osiedla wielokrotnie podnosiła
te kwestie, pomijane przez dotychczasowe władze Warszawy. Żeby to
zmienić, startuje po mandat radnej
Dzielnicy Śródmieście.

Warszawa w obiektywie Radosława Paszkowskiego

Jakub Zajkowski

Mieszka przy ul. Szeroki Dunaj.

Urodzony w Warszawie, po ukończeniu V liceum im. ks. Józefa
Poniatowskiego studiował na
Wydziale Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. Pracował jako muzealnik w Muzeum Łazienki Królewskie,
a następnie współprowadził pracownię konserwatorską. Od 2000 roku
realizuje różnorakie zlecenia o charakterze artystycznym, historycznym
i konserwatorskim. Jest członkiem
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
oraz Warszawskiego Stowarzyszenia
Plastyków. Z chwilą ukonstytuowania się w dzielnicy Śródmieście
nowych rad osiedli 2016 roku został
wybrany na przewodniczącego Rady
Osiedla Staromiejskiego.
Jest mieszkańcem Starego Miasta
i w związku z tym przedmiotem jego
szczególnych zainteresowań pozostaje ochrona dziedzictwa kultu-

rowego, a także kwestie związane
z bezpieczeństwem, które na terenie staromiejskim, mimo nieznacznej poprawy, zawsze pozostawiało
wiele do życzenia. Problematyka ta
wymaga ustawicznego starania, dlatego postanowił ubiegać się o wejścia do Rady dzielnicy Śródmieście.
Mieszka przy ul. Piwnej.
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Rada Warszawy
Rada Warszawy Okręg Śródmieście
i Ochota
Rada Warszawy to najważniejszy
organ samorządowy w naszym mieście. Tu zapadają wszystkie decyzje
dotyczące przepisów obowiązujących
w stolicy. I te doniosłej wagi, dotyczące bonifikaty przy przekształceniu wieczystego we własność, przepisów naj-

Ryszard Krzysztof
Krzysztofowicz
Choć urodzony w Łodzi, od dzieciństwa mieszka w Warszawie w dzielnicy Śródmieście. Z zawodu elektronik oraz montażysta filmowy i telewizyjnym. Przez 40 lat pracował w TVP,
ponad 10 lat na Międzyuczelnianym
Studium Multimedialnym ASP
i Akademii Muzycznej oraz na
Wydziale Scenografii i Multimediów
warszawskiej ASP. Za swoją pracę zawodową i dorobek artystyczny dwukrotnie otrzymał nagrodę
Prezesa TVP, a w 2005 roku został
odznaczony przez Prezydenta RP

Zofia Bohosiewcz

Studiuje na II roku Aktorstwa Nowych
Mediów w Warszawskiej Szkole
Filmowej. Jednocześnie pracuje jako
lektor języka angielskiego – głównie z dziećmi i młodzieżą. Jest także
instruktorem narciarskim.
Jej pasją, wyniesioną z domu rodzinnego, jest historia Polskich Kresów.
Od najmłodszych lat uczestniczyła,
a później była współorganizatorem
obozów i wypraw śladami Polaków
na wschodzie. W ich trakcie koordynuje i opiekuje się młodzieżą, dokumentując dzieje naszych przodków
na Ukrainie, opiekując się starymi polskimi grobami i cmentarzami,
nawiązując kontakty z rówieśnikami.
Działa również przy organizacji licz-

Miłosz Sałagan

Od wczesnego dzieciństwa mieszka w Warszawie. Pierwsze kroki
w samorządzie stawiał na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie był deputowanym do Rady Wydziału.
Zawodowo związany jest z rynkiem
kapitałowym. Ma naturę wojownika, który najlepiej sprawdza się, gdy
nie walczy o swoje. Z rekomendacji
radnych Mieszkańców Śródmieścia
został w 2017r zastępcą burmistrza
Dzielnicy Śródmieście. Działając
w trudnych uwarunkowaniach „Lex
Szyszko” wywalczył i wynegocjował dziesiątki nasadzeń następczych drzew, którymi pokryte jest

mu lokali komunalnych itp., i te pozornie błahe, które powinny być decydowane na poziomie dzielnicy, jak nadawanie nazwy skwerkowi, czy alejce
w parku. Dlatego niezwykle ważne jest,
abyśmy mieli w tym organie swoich
przedstawicieli. Śródmieście z Ochotą
wystawiły silną ekipę z Ryszardem
Krzysztofowiczem od lat zaangażowaSrebrnym Krzyżem Zasługi.
Działa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej. W 2011 i 2016 roku
został wybrany do Rady Osiedla
„Muranów”, gdzie pełni obecnie
funkcję przewodniczącego Zarządu
i Rady.
Działa w Stowarzyszeniu Grunt To
Warszawa, którego celem jest oddanie mieszkańcom stolicy prawa do
gruntu, na którym stoją ich nieruchomości mieszkaniowe. Aktywnie
współtworzy gazetę „Mieszkańcy
Śródmieścia”. Inicjuje wiele
akcji związanych z rewitalizacją
Muranowa, ochroną zieleni i pomocą potrzebującym.
nych uroczystości, konferencji i spotkań poświęconych wielokulturowości w dawnej Rzeczypospolitej i wkładowi mniejszości etnicznych w rozwój
i dzieje Polski.
Jako osobie zaangażowanej w działalność edukacyjną i integracyjną są
jej bliskie problemy młodych ludzi.
Jako radna Rady Warszawy chciałaby się zająć przede wszystkim problemami młodzieży:
• brakiem mieszkań, ograniczającym
perspektywy zawodowe;
• postępującą dezintegracją różnych
środowisk młodzieżowych;
• przywracaniem pamięci historycznej i dorobku Rzeczpospolitej wielu narodów;
• tworzeniem Warszawy przyjaznej
dla młodych i stwarzającej im
Śródmieście.
Nadzorował program „Zielone
Śródmieście”, który ma na celu
włączenie mieszkańców wspólnot
mieszkaniowych w gospodarowanie dzielnicową zielenią przybudynkową na zasadzie dobrowolności.
Za bardzo ważne uważa uczciwość
i przejrzystość działania samorządu. Przewodniczy Zespołowi ds. nieruchomości dekretowych, który ma
pomóc fatalne skutki dzikiej reprywatyzacji.
Jest zwolennikiem wykupu mieszkań komunalnych przez długoletnich najemców i w tym kierunku
chce zmieniać warszawskie prawo
miejscowe. Deklaruje bezpartyjność
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nym w lokalny samorząd, zawsze bezpartyjnym kandydatem, na czele.
Reprezentanci Bezpartyjnych zobowiązali się realizować program
Mieszkańców Śródmieścia, który prezentujemy na str. 2 naszej gazety. Ale
przede wszystkim będą nadal słuchać
mieszkańców i będą skutecznym ich
reprezentantem w samorządzie.

Warszawa w obiektywie Radosława Paszkowskiego

Marta Wenclewska

Pragnie, aby Warszawa była lepiej
zarządzana i przyjazna mieszkańcom, którzy mają realny wpływ na
jej zarządzanie.

szanse zatrudnienia, zamieszkania i rozwoju;
działaniami na rzecz integracji młodzieży pochodzącej z różnych grup
etnicznych.

i zależność jedynie od wyborców.

Z wykształcenia prawnik i politolog. Od ponad 10. lat związana jest z organizacjami pozarządowymi, m.in. ZHP, Stowarzyszenie
Koliber, Stowarzyszeniem „Nie
Daję Nie Biorę Łapówek”, Fundacją
Odpowiedzialność Obywatelska.
Przez 4 lata pracowała w Fundacji
Forum Obywatelskiego Rozwoju
założonej przez prof. Leszka
Balcerowicza, gdzie koordynowała projekty z zakresu wymiaru sprawiedliwości. W latach 2016-2017
była zastępcą Burmistrza Dzielnicy
Śródmieście i nadzorowała m.in.
Centrum Pomocy Społecznej oraz
Wydział Zasobów Lokalowych. Jest
współautorem propozycji nowego ustroju Warszawy, stworzonego przez niezależne ugrupowania
samorządowe naszej stolicy.
Jest też członkiem założycielem Stowarzyszenia Mieszkańcy

Śródmieścia, a także jest zaangażowana w prace wydawanej przez
Stowarzyszenie lokalnej gazety „Mieszkańcy Śródmieścia”.
Współtworzyła i redagowała program Mieszkańców Śródmieścia dla
naszej dzielnicy, z którym się w pełni identyfikuje.
Prywatnie żona Łukasza i mama
1,5-rocznej Zosi.

Artur Wolke

Urodzony w Warszawie, dzieciństwo
spędzał na Muranowie. Jako 22-latek
uzyskał mandat radnego Dzielnicy
Śródmieście. W tym czasie współtworzył lokalną gazetę informacyjną
„Informator Śródmieścia”. To z jego
inicjatywy Ogród Krasińskich zyskał
nowoczesne oświetlenie i stał się przyjaznym parkiem dla mieszkańców.
Upolitycznienie samorządu i mały
wpływ niezależnie myślących radnych
na dzielnicę spowodowały, że nie kontynuował pracy samorządowej.
Od kilkunastu lat profesjonalnie zajmuje się reklamą. Uważa, że w sferze budowania wizerunku wiele jest
w Warszawie do zrobienia. Widzi
też szansę na skuteczność działania niezależnych Bezpartyjnych
Samorządowców, dzięki stworzeniu
realnej siły w postaci ogólnowarszawskiego i ogólnopolskiego porozumienia.

Sprawy społeczne, zwłaszcza
budowanie samorządnego społeczeństwa jest dla niego celem.
Tej sprawie chce poświęcić czas
i swoje samorządowe doświadczenie. Współpracuje z gazetą
Mieszkańcy Śródmieścia, reprezentuje Śródmiejską Wspólnotę samorządową.
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Rada Warszawy
Jeremi Suliga

Urodził się i wychował na warszawskim Powiślu. Jest uczniem
klasy
maturalnej
Szkoły
Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Konwiktorskiej. Ma za sobą
doświadczenie samorządowe oraz
pracy w wolontariacie. Uprawia wiele dyscyplin sportowych, obecnie
trenuje pływanie, był też powoływany do kadry Polski juniorów w piłce wodnej. Doświadczenie życiowe
daje mu też praca modela. Pracując
i uprawiając sport poznał ludzi, ich
zwyczaje i kulturę w wielu krajach
świata.
Łącząc treningi z pracą i nauką
poznał problemy, na jakie trafiają młodzi sportowcy. Wie, co jest
potrzebne, żeby wesprzeć ich olbrzymi wysiłek i nakłady finansowe

Thuy Minh Dao

rodziców. Jego sprzeciw budzi
podejście władz Warszawy do
sportu. Chciałby, żeby nauka
i sport służyły wychowaniu
młodzieży, jak w USA, Francji
i innych rozwiniętych krajach.
Jeremi to zapewne najmłodszy kandydat do Rady Miasta
Warszawy. Pamięta jednak,
że jego dziadek, żołnierz AK
i komendant hufca Szarych
Szeregów, będąc w tym
samym wieku musiał pracować i uczyć się, a jednocześnie łączył to z walką i działaniem społecznym. Dlatego
sam też angażuje się w sprawy publiczne. Pamiętając
jednocześnie o zasadzie,
że w zdrowym ciele zdrowy
duch!

Urodziła się w Wietnamie. Do Polski
przyjechała 25 lat temu w wieku jedenastu lat. Jej misją jest tworzenia rzeczywistości, w której wolność jednostki
jest w równowadze z dobrem społeczeństwa. Z zawodu jest nauczycielem języka angielskiego oraz trenerem metody
Points of You. Interesuje ją wszystko, co
jest związane z rozwojem świadomości
na poziomie jednostki i społeczeństwa.
Uważa, że głównym zadaniem naszych
czasów jest znalezienie sposobu na
uaktywnienie motywacji wewnętrznej i minimalizowanie mechanizmów
opartych na motywacji zewnętrznej (tj.
nagrody i kary). By to zrobić, potrzebujemy wprowadzić drobne zmiany w systemie edukacji, by umożliwić młodym
ludziom samodzielne myślenie. By
osiągnąć ten cel, każdy z nas również
indywidualnie, niezależnie od wieku

i pozycji, potrzebuje obserwować siebie samego i źródło swojej motywacji,
ponieważ bez samoświadomości nie
ma szans na żaden trwały rozwój.
W Radzie Warszawy chce działać na
rzecz integracji mieszkańców naszej
coraz bardziej wielokulturowej stolicy
Polski.

Sejmik Województwa Mazowieckiego
Bezpartyjni idą
do Sejmiku Mazowieckiego
Przypominamy, że w wyborach
samorządowych w dniu 21 października br. każdy wyborca otrzyma cztery karty do głosowania,
w tym pokaźnych rozmiarów kartę z listami kandydatów na radnych Sejmiku. Pierwszą listą na tej
karcie będzie lista nr 1 – Komitet
Wyborczy Wyborców Bezpartyjni
Samorządowcy. Nasz Komitet
Wyborczy wystawił listy kandydatów do sejmiku we wszystkich siedmiu okręgach wyborczych – łącznie
62 kandydatów, w tym 21 w trzech
okręgach wyborczych na terenie
Warszawy.
Do zadań radnych sejmiku wojewódzkiego należy w szczególności:
• wybór i odwoływanie marszałka
województwa oraz pozostałych
członków zarządu województwa,
• uchwalanie i dokonywania zmian
w strategii rozwoju Mazowsza,
• r ealizacja polityki rozwojowej
regionu w drodze uchwalania
rocznych budżetów województwa, obejmujących w szczególności plany wydatków majątkowych
(zadania inwestycyjne),
• w zakresie kompetencji woje-

wództwa decydowanie o wysokości podatków i opłat lokalnych,
• podejmowanie różnych „uchwał
branżowych” – na przykład określanie trybu użytkowania obiektów i urządzeń publicznych, zasad
gospodarowania mieniem itp.,
• o kreślanie reguł udzielania
z budżetu województwa dotacji
podmiotowych i przedmiotowych,
• uchwalanie i dokonywanie zmian
w statucie województwa oraz
przepisach organizacji wewnętrznej urzędu marszałkowskiego
i trybu pracy organów województwa.
Należy dodać, że sejmik może zdecydować o nawiązaniu współpracy
z innymi samorządami, jak również
o powierzeniu niektórych ustawowych zadań samorządu wojewódzkiego jednostkom samorządu lokalnego (powiaty i gminy).
Samorząd wojewódzki jest organem prowadzącym dla szeregu warszawskich placówek medycznych,
jak na przykład Mazowiecki Szpital
Bródnowski. Jest też organem założycielskim dla dwóch samorządowych spółek kolejowych, które

Redakcja przypomina, że w wyborach na radnych sejmiku wojewódzkiego Warszawa jest podzielona na
trzy okręgi wyborcze. Nasz okreg nr
1 obejmuje Śródmieście, Ochotę,
Mokotów, Ursynów i Wilanów –

„jedynką” w tym okręgu jest Wojciech
Matyjasiak, ekonomista, absolwent
SGH, doświadczony bezpartyjny
samorządowiec, aktualnie Zastępca
Burmistrza Śródmieścia, były Z-ca
Burmistrza Ursynowa.

Bogdan Żmijewski kandydat do Sejmiku
Mazowieckiego

Wojciech Matyjasiak
Kandydat do Sejmiku
Mazowieckiego

mgr inż. Bogdan Żmijewski – znawca
samorządu terytorialnego, Radny 3
kadencji m. st. Warszawy, były członek Społecznej Rady ds. Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej przy
Ministrze Gospodarki, były doradca Ministra Rolnictwa w zakresie
gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i przygotowania projektów rozporządzeń do ustawy i jej nowelizacji.
Współzałożyciel NSZZRI Solidarność
Rolników Indywidualnych w 1981 r.
Aktywny działacz do dziś.
Były redaktor naczelny gazety Wilanowska Wspólnota, gazety Nowa Metropolia w latach
1994-1995 oraz do dziś publicysta w gazecie Południe (autor kilkuset artykułów z dziedziny samorządu terytorialnego, planowania
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska,
gospodarki komunalnej, reprywatyzacji, które mają na celu edukację
społeczeństwa).
Współautor książki „Przetargi na nieruchomości stanowiące własność

Gminy” wydaną i wielokrotnie wznawianą przez Zachodnie Centrum
Organizacji, licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja nr 98),
były członek Komisji ds. nadawania uprawnień w zarządzaniu nieruchomościami, specjalista w zakresie procesu przygotowania inwestycji, dyrektor biura projektów, które
zaprojektowało ok 300 tys. m2 pow.
użytkowych oraz obiekty infrastruktury, ekspert w zakresie planowania
przestrzennego.

Ponadto w Warszawie mamy jeszcze
dwa inne okręgi do sejmiku wojewódzkiego:
• okręg nr 2 obejmuje Bielany,
Żoliborz, Wolę, Bemowo, Ursus
i Włochy – „jedynką” w tym okręgu jest

Andrzej Rosiewicz, znany artysta estradowy, od kilku lat sympatyk warszawskich bezpartyjnych samorządowców,
• okręg nr 3 obejmuje wszystkie
dzielnice prawobrzeżnej Warszawy „jedynką” w tym okręgu jest Dariusz

Kacprzak, politolog i prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
i WSPS, doświadczony bezpartyjny
samorządowiec, aktualnie Zastępca
Burmistrza Białołęki, były Z-ca
Burmistrza Pragi Północ.

Wojciech Matyjasiak
obsługują nasze miasto, tj. Kolei
Mazowieckich i WKD oraz udziałowcem spółki Port Lotniczy WarszawaModlin. Do ważniejszych instytucji
prowadzonych przez ten samorząd
należy zaliczyć Bibliotekę Główną
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przy ul. Koszykowej,
liczne muzea regionalne i lokalne
oraz Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej.
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Bezpartyjni – czarny koń
wyborów samorządowych
W niedzielę 14 października
w Śródmieściu odbyła się ogólnopolska konwencja Bezpartyjnych
Samorządowców. Uczestniczyli
w niej liczni samorządowcy z Polski,
w tym prezydent Szczecina Piotr
Krzystek, kandydatka na prezydenta Łodzi Agnieszka Wojciechowska
van Heukelom, ogólnopolski koordynator ruchu bezpartyjnych Patryk
Hałaczkiewicz i wielu kandydatów

uczestniczących w wyborach do
samorządów różnych szczebli z całego kraju. Byli też oczywiście przedstawiciele samorządowców z Warszawy.
Hasłem konwencji było – bezpartyjni czarnym koniem wyborów samorządowych 2018r. Zebrani podzieli się swoim optymizmem, wynikającym z obserwacji ogólnopolskiego trendu sprzeciwu upolitycznieniu
samorządu.

Zwrócono uwagę na nieliczne publikowane sondaże opinii publicznej wykonywane przez profesjonalne instytuty. Przykładem jest woje-

wództwo Lubuskie, gdzie wg IBRiS
Bezpartyjni są trzecią siłą osiągając
poziom 13% głosów.
Zaprezentowano ciekawe spoty wyborcze, które co prawda ciężko zobaczyć w publicznej telewizji, ale można je znaleźć na kanale
You Tube oraz na stronach internetowych i na Facebookach bezpartyjnych z całej Polski.
PS

W czasie konwencji wystąpił na scenie również Andrzej Rosiewicz, kandydat do Sejmiku Województwa mazowieckiego w Okręgu nr 2 w Warszawie

W czasie konwencji wyborczej
Bezpartyjnych Samorządowców
kandydat na prezydenta Warszawy
Sławomir Antonik (aktualny
Burmistrz Targówka) zaprezentował się zebranym na czarnym
koniu, symbolu naszego ogólnopolskiego komitetu wyborczego.

Ekipa Śródmieścia zrobiła sobie zdjęcie z czarnym koniem, spokojnie
pozującym wszystkim chętnym Bezpartyjnym Samorządowcom.
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„To jest duże przedsiębiorstwo a nie program „Pierwsza Praca” – tak spuentował swoją wypowiedź wieloletni
samorządowiec, bezpartyjny burmistrz dzielnicy Targówek, Sławomir Antonik w czasie debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta Warszawy. Wcześniej, odnosząc się do wypowiedzi partyjnych kontrkandydatów powiedział:
„Miasto jest miastem życia dla wszystkich. Musimy każdego przyjmować z należytą atencją. Każdemu można
przypiąć łatę, że jest nie stąd, ale jest to niestosowne. Jako Bezpartyjni Samorządowcy funkcjonujemy wśród
ludzi, widzimy ich problemy i słuchamy o nich. W Warszawie brakuje ludziom serca do zrozumienia problemów
osób, które wiedzą, jak chcą żyć i nie trzeba im rozkazywać. Mamy za dużo wojny polsko-polskiej.”
Wydawca: Studio Palladio dla Stowarzyszenia Mieszkańcy 
Nakład: 30 000 egz.
Adres Redakcji: Stowarzyszenie Mieszkańcy; ul. Nowogrodzka 40, lok. 80, 00-691 Warszawa;
redakcja@mieszkancy.org • www.mieszkancy.org • fb.com/stowarzyszenie.mieszkancy
Redaguje zespół. Paweł Suliga – redaktor naczelny, tel. 513 769 557;
Agnieszka Skórska – sekretarz redakcji, askorska@mieszkancy.org • Współpraca: Stowarzyszenie „Marszałkowska”
Foto: Radosław Paszkowski; niepodpisane zdjęcia pochodzą z archiwum redakcji
Realizacja wydawnicza i druk: Paleta–Art – R. Paszkowski, paleta–art@post.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych materiałach oraz opracowania redakcyjnego tekstów. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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Sławomir Antonik – człowiek z pasją
Wybory na Prezydenta m. st.
Warszawy wydają się wchodzić w tę
fazę, gdy o wiele wnikliwiej powinniśmy spojrzeć na kandydatów
jako ludzi mających swoje zainteresowania i pasje.

Sławomir Antonik, kandydat
„Bezpartyjnych Samorządowców”
na urząd Prezydenta Warszawy to
nie tylko urodzony samorządowiec,
ale typowy człowiek Renesansu.
Pośród wielu jego pasji, niewąt-

pliwie największą jest ta do dwóch
kółek. Dlatego można go zastać na
wszelkich zlotach oraz imprezach
organizowanych przez fanów motocykli. Szczególną „miłością” darzy
choppery. Lubi też aktywnie wypoczywać, zimą są to góry, narciarstwo, snowboard i łyżwy, a latem
pływanie, łucznictwo oraz rolki.
Jak każdy z nas, ma też swoje preferencje muzyczne, gdzie na pierwszy
plan wysuwają się ciężkie brzmienia zespołu „Metallica” czy polskiej
grupy „Hetman”. Mocna, męska
muzyka to tylko jedna strona medalu, Antonik docenia też kunszt artystyczny takich wokalistek, jak
Basia Trzetrzelewska, czy Urszula
Dudziak. Nie stroni od muzyki klasycznej, Chopina czy Mozarta.
Słucha też nowych wykonawców,
którzy ostatnio „wzięli na warsztat” utwory „Kabaretu Starszych
Panów”.
Kibicuje sportowcom. Lubi sporty kontaktowe, gdzie trzeba wykazać się nie tylko sprawnością, czy
siłą, ale przede wszystkim wytrwałością. Do takich dyscyplin należą koszykówka oraz sztuki walki.

W czasie tegorocznych zmagań,
podczas gali współorganizowanej przez autoryzowanego dealera Harleya salon „Liberator”, wręczył sportowcom medale, a w czasie corocznego turnieju piłkarskiego SKRA Serce, organizowanego przez Śródmiejski Klub Rodzin
Abstynenckich, pamięci aktora
i działacza społecznego ś.p. Maćka
Kozłowskiego, osobiście wspomagał drużynę „Bezpartyjnych” na
boisku. Na co dzień wspiera różne,
ważne akcje społeczne. Całkiem
niedawno wsparł akcję oddając
krew z okazji „100 Lat Niepodległej
Polski” i propagując swój program
„Darmowy bilet miesięczny ztm za
pół litra krwi”.
Sławomir Antonik ma jeszcze jedną, ogromną pasję. Jest
nią... zdobywanie wiedzy. Warto
zauważyć, że już jako burmistrz
Targówka ukończył w 2010 roku
Studia Podyplomowe w Akademii
Leona Koźmińskiego w zakresie Zarządzania w Administracji
Publicznej, a w 2018 Studia
Podyplomowe w Polskiej Akademii
Nauk – Instytucie Nauk Prawnych
w zakresie Prawa Antykorupcyjnego.
To ciągłe podnoszenie swojej wie-

dzy w różnych zakresach stwarza
mu większe możliwości jako człowiekowi wszechstronnie wykształconemu i przygotowanemu do nie
łatwych zadań, jakie niesie ze sobą
ten zaszczytny, ale i wymagający
urząd, Prezydenta naszej stolicy.

Skąd Patryk Jaki
weźmie pieniądze
na swoje obietnice?
W związku z ewidentnym kłamstwem
wyborczym Patryka Jakiego do którego dopuścił się w czasie debaty prezydenckiej, gdy mówił, że na
planowane przez siebie olbrzymie
inwestycje ma gwarancje rządowe,
nasz kandydat na prezydenta składa
wniosek do sądu w trybie wyborczym
o żądanie zakazu rozpowszechniania fałszywej informacji i nakaz jej
sprostowania. Patryk Jaki nie może
mieć żadnych gwarancji, gdyż nie
ma takich pieniędzy ani w obecnym ani planowanym budżecie i nie
ma możliwości, żeby do wyborów
cokolwiek się w tej kwestii zmieniło. Oczekujemy szybkiego rozpatrzenia skargi, gdyż wszystko wskazuje, że składana przez niego obietnica to typowe dla polityków „gruszki
na wierzbie”.
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1. Ewa Czerwińska - Mieszkańcy Śródmieścia
2. Krzysztof Laskus - Mieszkańcy Śródmieścia
3. Barbara Dąbrowska - Mieszkańcy Śródmieścia
4. Ernest Kolk - Stow. Ściany Wschodniej
5. Andrzej Rokiciński - Mieszkańcy Śródmieścia
6. Elżbieta Kurzątkowska - Mieszkańcy Śródmieścia
7. Radosław Klem - Mieszkańcy Śródmieścia
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1. Małgorzata Kobus - Mieszkańcy Śródmieścia
2. Sławomir Rzysko - Stow. Murano
3. Emilia Głogosz - Stow. Mieszkańców Mariensztatu
4. Michał Stempkowski - Mieszkańcy Śródmieścia
5. Agnieszka Dolata - Mieszkańcy Śródmieścia
6. Piotr Krawczyński - Kocham Śródmieście
7. Urszula Niemirska - Mieszkańcy Śródmieścia
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SEJMIK WOJEWÓDZKI

Okręg nr 1 – Śródmieście, Ochota,
Wilanów, Mokotów, Ursynów
1. Wojciech Matyjasiak - Mieszkańcy Śródmieścia
2. Małgorzata Sobczak
3. Marcin Nowak
4. Iwona Buchalska
5. Andrzej Sadomski
6. Izabela Wróblewska
7. Bogdan Żmijewski

kandydat na Prezydenta Warszawy - Sławomir Antonik
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 Mieszkańcy Śródmieścia

