Krzysztof Olędzki zrezygnował
z pracy w zespole BP 2019
Szanowny Pan burmistrz Robert Kempa,
Szanowni Państwo członkowie zespołu ds PB 2019.
Panie burmistrzu uprzejmie proszę z dniem dzisiejszym
wykreślić mnie z listy członków zespołu d/s budżetu
partycypacyjnego.
Członkom zespołu dziękuję za współpracę, zwłaszcza za poparcie
apelu o umożliwienie zbierania podpisów poparcia pod
projektami drogą elektroniczną.
Dziękuję w szczególności Agnieszcze Majcher Teleon.
Składam rezygnację z pracy w zespole ponieważ Pan burmistrz
Robert Kempa wzorem lat ubiegłych demoluje ideę budżetu
partycypacyjnego, samorządności i prawa mieszkańców, a ja nie
chcę tego firmować.
Od lat władze Ursynowa i Warszawy nie były w stanie wznieść
się ponad totalitarne przyzwyczajenia, kolektywizmu,
biurokracji, terroru, zbierania haków na mieszkańców,
bylejakości, dyktatury przeciętności, beznadziei i miernoty.
Symbolem PRL-u były liczne kolektywy, rady, partie polityczne,
związki zawodowe, urzędy, propaganda, działania fikcyjne,
pozorne i centralnie kontrolowane. To wszystko do dziś mamy
nadal na Ursynowie. Od lat nie udało się postawić na ulicach
Ursynowa żadnego dzieła sztuki, ostatnim był betonowy koń na
Jarze (wyjątkiem jest pomnik św. Władysława z Gielniowa
patrona Warszawy stojący na prywatnym gruncie, postawiony
przez parafian), dopiero wspaniałe murale według projektu BP
Bartka Podlewskiego wyrwały przestrzeń publiczną Ursynowa z
szarej betonowej miernoty. Do dziś nie ma żadnego placu zabaw
z prawdziwego zdarzenia, z WC, częściowym zadaszeniem
chroniącym od słońca i deszczu, źródełkiem wody pitnej, ale

dzięki projektom BP, w tym moim z drugiej edycji, może coś się
w tej sprawie ruszy. Dwie toalety już stoją, a jedna nawet
jest podłączona! Do dziś nie ma tężni, jeziorka kąpielowego ze
sztuczną plażą, ale właśnie dzięki BP 2018 może wreszcie
tężnia powstanie.
Panie burmistrzu, jest Pan nazywany drwalem, bo wycinał Pan
drzewa zanim stało się to modne i nie udało się Panu robić
zbyt licznie nowych nasadzeń, ale dzięki BP kolejnych edycji
mieszkańcy mogą się cieszyć nową zielenią, w tym dzięki
przełomowemu projektowi rozdawania sadzonek powstaną
nasadzenia na działkach zarządzanych przez podmioty inne niż
miasto.
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To tłumaczy dlaczego tak zaciekle idea
partycypacyjnego jest niszczona przez Pana i

budżetu
pańskich

urzędników, aparatczyków partyjnych i pseudo dziennikarzy
finansowanych w ukryty sposób z środków publicznych. Boicie
się że mieszkańcy Ursynowa zobaczą, że beton budowlany i
partyjny, można czymś zastąpić, skruszyć, przynajmniej
odrobinę.
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weryfikując negatywnie szereg projektów, nasyłał Pan policję
na projektodawców, ingerował Pan w pracę zespołu, a na koniec
i tak postępował wbrew jego rekomendacjom. W tym roku dzieje
się to samo, a ja nie mam ochoty być wykorzystywany do
usprawiedliwiania Pańskich złych praktyk, czy tym bardziej
podłych działań.
Pozostałym członkom zespołu obecnej edycji którzy zostali w
zespole, czy już odeszli jeszcze raz dziękuję za współpracę i
życzę większej odporności na presje miernoty.
Wierzę, że uda się dalej kruszyć beton.

serdeczne wyrazy szacunku
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