
NASZĄ PARTIĄ JEST 

OCHOTA!

No bli wa Sta ra Ocho ta z za byt ko wą sub stan cją, pe łen zie le ni Ra ko wiec, uro kli we Szczę śli wi ce z no wy mi osie dla mi – wszyst kie te re jo ny na szej dziel ni cy za słu gu ją
na to, by być do brze i mą drze za rzą dza ne.

To Wy – Miesz kań cy Ocho ty – ma cie de cy do wać o tym, co się w dziel ni cy dzie je. 
To Wy wie cie naj le piej, cze go po trze ba w Wa szym oto cze niu i Wa szych spo łecz no ściach.
To Wy wy bie ra cie rad nych, któ rzy ma ją Was re pre zen to wać. 
To od Was za le ży, czy bę dą to lu dzie dzia ła ją cy na rzecz miesz kań ców, czy w imię in te re sów par tii, do któ rych przy na le żą.
Od daj cie Swój głos na lu dzi, nie na par tie. Sa mo rząd to nie miej sce na ukła dy i spo ry po li tycz ne.

Nieraz udo wod ni li ście, że po tra fi my ra zem wal czyć o to, na czym Wam i nam za le ży.
Zmo bi li zo wa li śmy się w obro nie Tar go wi ska Ba na cha (kil ka dzie siąt ty się cy pod pi sów) i ba zar jest i bę dzie. 
Wzię li śmy w swo je rę ce lo sy par ku Za chod nie go (kil ka na ście ty się cy pod pi sów, wnio ski do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go) i park bę dzie.
Nie chcie li śmy zlew ni przy ul. Ko ro tyń skie go i jej nie ma.
Chce my mieć wpływ na prze bu do wę pla cu Na ru to wi cza (kil ka na ście spo tkań kon sul ta cyj nych) i plac się zmie ni.

Wy bo ry sa mo rzą do we to naj waż niej sze gło so wa nie dla spo łecz no ści lo kal nych. 
Tu waż ny jest każ dy Wasz głos.
Od daj cie go na lu dzi, któ rych zna cie lub o któ rych wie cie, że ro bią coś dla swo je go oto cze nia czy na rzecz ja kiejś gru py lu dzi; sło wem - coś dla do bra wspól ne go. 
Za gło suj cie na ta kich kan dy da tów do sa mo rzą du, któ rzy już dzia ła ją bez in te re sow nie, bo by cie rad nym to przede wszyst kim funk cja spo łecz na.
Wy bierz cie tych, któ rzy wy słu cha ją Was tak że po wy bo rach.

Je ste śmy Wspól no tą.
Uwierz cie, że Sa mo rząd to Wy. 
Udo wod nij cie to 16 li sto pa da przy urnach wy bor czych. Małgorzata Rojek
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My, miesz kań cy Ocho ty,
w tro sce o byt i przy szłość na szej 

Ma łej Oj czy zny,
zwy kli oby wa te le po łą cze ni tro ską 

o na szą dziel ni cę,

zde cy do wa ni dbać o jej cia ło 
– prze strzeń,

zde ter mi no wa ni, aby uspraw nić jej mózg
– urząd,

pra gną cy roz wo ju jej du cha, któ rym jest
– spo łecz ność,

zjed nu jąc na sze wy sił ki 
dla wy peł nie nia tych za dań,

po wo ła li śmy 
Ochoc ką Wspól no tę Sa mo rzą do wą,

oraz stwo rzy li śmy ten pro gram 
wy bor czy,

któ ry był, jest i bę dzie nam ma pą 
i kom pa sem,

w wy pra wie po lep sze ju tro dla Ocho ty.

Two ja prze strzeń!
Park Za chod ni 
i park Szczę śli wic ki
W de cy du ją cą fa zę wcho dzi przy ję cie roz -

wią zań miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
w re jo nie Dwor ca Za chod nie go. Przez wie le
lat sku tecz nie bro ni li śmy te go te re nu przed za -
bu do wą. Wo lą kil ku na stu ty się cy miesz kań -
ców na szej dziel ni cy uda ło się za pi sać, że te ren
wo kół dwor ca bę dzie prze zna czo ny na park.
Nad cho dzą ca ka den cja bę dzie cza sem osta -
tecz nych de cy zji do ty czą cych pla nu i re ali za -
cji sa mej idei par ku. Chce my, przy udzia le
miesz kań ców, od po cząt ku mieć wpływ na
kon cep cję oraz kon tro lo wać sam pro ces re ali -
za cji bu do wy. Bę dzie my bro nić rów nież Par ku
Szczę śli wic kie go. Wy stą pi my o to, aby re jon
je zior ka i je go otu li ny za li czyć do ob sza ru
chro nio ne go kra jo bra zu zgod nie z usta wą o
ochro nie przy ro dy. Ta de cy zja nie ogra ni czy

moż li wo ści wy ko rzy sta nia par ku do ce lów re -
kre acyj nych, ale za pew ni ochro nę nie któ rych
ro ślin i zwie rząt.

Pla ny za go spo da ro wa nia 
Dal sze no we in we sty cje o cha rak te rze

miesz ka nio wym czy biu ro wym po win ny
ustą pić na rzecz in we sty cji ma ją cych na
ce lu mo der ni za cję te go, co już ist nie je.
Wol ne prze strze nie, ja kie po zo sta ły na te -
re nie dziel ni cy, po win ny być prze zna cza ne
na te re ny re kre acyj ne i po lep sza ją ce ży cie
obec nych miesz kań ców dziel ni cy. Bę dzie -
my sta now czo prze ciw sta wiać się dal sze -
mu „za gęsz cza niu” na szej dziel ni cy. Je dy -
ną gwa ran cją ogra ni cze nia sa mo wo li in we -
sty cyj nej są pla ny miej sco we. Chce my do -
pro wa dzić w naj bliż szej ka den cji do po -
kry cia ca łej na szej dziel ni cy miej sco wy mi
pla na mi za go spo da ro wa nia. Za le ży nam
szcze gól nie na tym, aby pla ny te by ły
przyj mo wa ne przy znacz nym udzia le
miesz kań ców.

Prze bu do wa pla cu Za wi szy 
i re mont pla cu Na ru to wi cza 
Szy ku ją się wiel kie zmia ny dla tych

dwóch bar dzo waż nych pla ców Ocho ty.
Plac Za wi szy zo sta nie włą czo ny do ob -
wod ni cy śród miej skiej, a plac Na ru to wi cza
bę dzie praw do po dob nie go ścił jed ną ze
sta cji trze ciej li nii me tra. Są to pla ny da le -
ko sięż ne, ale już w przy szłej ka den cji na le -
ży stwo rzyć plan za go spo da ro wa nia oko lic
pla cu Za wi szy i roz po cząć mo der ni za cję
pla cu Na ru to wi cza.

Mo der ni za cja po dwó rek 
i skwe rów osie dlo wych 
Dla nas ten te mat jest tak sa mo

istot ny jak du że in we sty cje dziel ni co we
czy miej skie. Po nie waż dla spo łecz no ści
lo kal nych są to bar dzo waż ne spra wy,
chce my re ali zo wać je przy współ udzia le
miesz kań ców. Nie bę dzie my uni kać lo -
kal nych re fe ren dów. Ochoc kie po dwór -
ka po win ny tęt nić ży ciem, bo są na tu -

ral nym i naj lep szym miej scem dla są -
siedz kich spo tkań i two rze nia się wię zi
lo kal nych.

Czy stość na Ocho cie 
Stwo rze nie sys te mu sprzą ta nia na -

szej dziel ni cy jest dla nas ab so lut nym
prio ry te tem. Po pierw sze: na le ży zle cać
pra ce po rząd ko we fir mom rze tel nym.

Po dru gie: chce my, aby fir ma ozna cza ła
swój te ren ta blicz ka mi in for mu ją cy mi,
kto jest od po wie dzial ny za utrzy ma nie
po rząd ku na da nym te re nie. Po trze cie:
te re ny znaj du ją ce się bez po śred nio przy
bu dyn kach po win ni sprzą tać ich za -
rząd cy na zle ce nie dziel ni cy. Po czwar te:
zmia ny te zo sta ną przy pie czę to wa ne
przez ich cią gły nad zór i su ro we ka ra nie
za nie dbań.

Sport na Ocho cie 
Śro do wi ska two rzą ce nasz ko mi tet wy -

bor czy włą czy ły się czyn nie w obro nę te re -
nów Klu bu Skra przed za ku sa mi de we lo -
pe rów. Te raz czas na bu do wę no wo cze sne -
go kom plek su spor to we go na tym te re nie,
któ ry bę dzie otwar ty dla miesz kań ców. Bę -
dzie my za bie gać o wpro wa dze nie tej in we -
sty cji do pla nów in we sty cyj nych mia sta.
Waż ną dla nas jest też per spek ty wa stwo -
rze nia na Ocho cie peł no wy mia ro we go bo -
iska do pił ki noż nej ja ko ko niecz ne go
uzu peł nie nia ma łych bo isk, któ rych spo ro
w na szej dziel ni cy już po wsta ło. Pra gnie -
my tak że, aby na Ocho cie po wstał pierw -
szy w War sza wie, po waż ny, du ży, kry ty
ska te park.

Udo god nie nia dla ro we rzy stów 
Chce my ze rwać ze ste reo ty pem  ro -

we ru ja ko  (tyl ko) tu ry stycz no -re kre acyj -
ne go środ ka lo ko mo cji. Już dziś wie le
osób do jeż dża do pra cy, szko ły czy po
za ku py ro we rem, a jak po ka zu ją do -
świad cze nia eu ro pej skie, licz ba ro we rzy -
stów bę dzie się zwięk szać. Dla te go na le -
ży, rów nież zgod nie z za le ce nia mi Unii
Eu ro pej skiej, bu do wać (wy ty czyć) ścież -
ki ro we ro we, któ ry mi moż na do trzeć do

każ de go ce lu po dró ży - na Ocho cie w
pierw szej ko lej no ści m.in. po obu stro -
nach uli cy Gró jec kiej i wzdłuż Żwir ki i
Wi gu ry, oraz za in sta lo wać sto ja ki dla ro -
we rów przed szko ła mi, bi blio te ka mi,
urzę da mi, skle pa mi itp.

Za swój suk ces uwa ża my po wsta nie i
lo ka li za cję do dat ko wych sta cji ro we ru pu -
blicz ne go w na szej dziel ni cy i da lej bę dzie -
my o to za bie gać.

Par ko wa nie na Ocho cie 
Za mie rza my bez względ nie wal czyć z

ogra ni cza niem ilo ści miejsc par kin go wych
- zli kwi du je my każ dy zbęd ny słu pek. Przej -
rzy my uli cę po uli cy (nie zza biur ka), by
stwo rzyć na ca łej Ocho cie do dat ko we
miej sca do par ko wa nia.

Tram waj 
Wi la nów -Mo ko tów-Ocho ta 
Mi nio na ka den cja to za bie gi ma ją -

ce na ce lu umiesz cze nie czę ści tej wiel -
kiej in we sty cji w bu dże cie unij nym na
la ta 2014 - 2020. Do pil nu je my, aby
część tej tra sy łą czą cej Mo ko tów z
Ocho tą zo sta ła wy ko na na do koń ca
nad cho dzą cej ka den cji. Po łą cze nie na -
szej i są sied nich dziel nic no wo cze -
snym, ci chym tram wa jem uła twi do jaz -
dy miesz kań com i od cią ży ko mu ni ka -
cyj nie na szą dziel ni cę.

Sieć to a let pu blicz nych. 
W nad cho dzą cej ka den cji do pro wa -

dzi my do uru cho mie nia obec nie nie czyn -
nych to a let pu blicz nych. Jed no cze śnie za -
chę ci my wła ści cie li re stau ra cji (np. po -
przez ulgi w czyn szu) do bez płat ne go
udo stęp nia nia to a let oso bom nie bę dą -
cym klien ta mi.

PRZE STRZEŃ, URZĄ    
Pro gram wy bor czy Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej

Zbudujemy Park Zachodni

Odbudujemy Stadion SKRY



Twój urząd!
Biu ro skarg w urzę dzie dziel ni cy 
Miesz ka niec, za ła twia ją cy spra wę w

na szym urzę dzie, ma pra wo do zło że nia
skar gi na pra cę urzęd ni ka lub je go de cy zję.
Są one czę sto roz pa try wa ne przez urzęd ni -
ków, któ rych skar ga do ty czy! Chce my do -
pro wa dzić do sy tu acji, kie dy każ da skar ga
jest roz pa try wa na rze tel nie i pro fe sjo nal -
nie z po mi nię ciem osób, któ rych do ty czy.
Biu ro, któ re chce my po wo łać, mu si być
nie za leż ne i pod le gać me ry to rycz nie prze -
wod ni czą ce mu ra dy dziel ni cy.

Spo sób fi nan so wa nia 
sfe ry spo łecz nej
Nie po win ni śmy mar no wać skrom -

nych środ ków, ja ki mi dys po nu je sa mo -
rząd, na wy dzia ły w urzę dzie, któ re nie
ma ją prak tycz nie żad nych istot nych za dań

i kom pe ten cji oraz du blu ją ce się z du ży mi,
spraw nie funk cjo nu ją cy mi jed nost ka mi
bu dże to wy mi. Prze my śle nie i wdro że nie
no wej struk tu ry urzę du mo że przy nieść
ko rzy ści jej pra cow ni kom i miesz kań com,
a środ ki za osz czę dzo ne moż na skie ro wać
tam, gdzie są na praw dę po trzeb ne.

Go dzi ny pra cy urzę du
Ad mi ni stra cja pu blicz na po win na do -

pa so wy wać się do po trzeb miesz kań ców.
Ocze ki wa nie od nas, że by śmy w ce lu za ła -
twie nia na wet pro stych spraw urzę do wych
mu sie li zwal niać się z pra cy, nie jest w po -
rząd ku. Nie wi dzi my naj mniej sze go po wo -
du, aby nasz urząd dziel ni co wy nie mógł
być otwar ty do go dzi ny 19.00 przez ca ły
ty dzień.

Upar tyj nie nie in sty tu cji 
sa mo rzą do wych
Do ma ga my się pu blicz nych i uczci -

wych kon kur sów na sta no wi ska urzęd ni -

cze oraz za ka zu za trud nia nia ro dzin rad -
nych i urzęd ni ków. Mi ja ją ca ka den cja ob -
fi to wa ła w ne po tyzm i „ko le sio stwo”, któ -
re chce my ukró cić.

Two ja spo łecz ność!
Mo der ni za cja Ba za ru Ba na cha 
Dzię ki współ dzia ła niu Sto wa rzy sze -

nia Kup ców Ba za ru Ba na cha z „In for ma -
to rem Ocho ty” i Ochoc ką Wspól no tą
Sa mo rzą do wą, przy wspar ciu in nych or -
ga ni za cji i miesz kań ców, do pro wa dzi li -
śmy do zmia ny de cy zji władz dziel ni cy i
mia sta, któ re wy raź nie zmie rza ły do li -
kwi da cji han dlu na tym te re nie. Te raz
mu si my do pil no wać, aby w no wo wy bu -
do wa nej ha li tar go wej zna leź li miej sce
pra cy wszy scy kup cy wcze śniej pra cu ją cy
po stro nie po łu dnio wej, czy li na „Zie le -
nia ku” oraz aby ca la po wierzch nia ha li
prze zna czo na by ła dla kup ców z  ba za ru.
Trze ba tak że za dbać, aby czyn sze za sto -
iska nie by ły zbyt wy so kie, po nie waż
spo wo du je to, iż ce ny na ba za rze bę dą
zbyt wy so kie dla miesz kań ców. Mode rni -
za cja ko lej nych kwar ta łów te re nu mu si
być pod spo łecz ną kon tro lą, po nie waż
ma my po wo dy przy pusz czać, że de kla ra -
cje wszyst kich par tii po li tycz nych w tej
ma te rii nie są szcze re i czy ste. Efek tem
tych wszyst kich za bie gów ma być ba zar
przy ja zny tak klien tom, jak i kup com
tam pra cu ją cym, o umiar ko wa nych ce -
nach i uroz ma ico nym prze kro ju to wa ro -
wym, słu żą cy miesz kań com mia sta.

In fra struk tu ra spo łecz na 
na te re nach 
no wo  pow sta łych osie dli
Osie dla miesz ka nio we wo kół Par ku

Szczę śli wic kie go nie po sia da ją na swo im

te re nie wła ści wie żad ne go do stę pu do
usług pu blicz nych, ta kich jak oświa ta
czy kul tu ra. Dla te go bę dzie my wspie rać
wspól no ty oraz spół dziel nie miesz ka -
nio we z te go te re nu, któ re chcą, w po -
ro zu mie niu z dziel ni cą i przy jej współ -
f i nan so wa niu, stwo rzyć punk ty bi blio -
tecz ne, świe tli ce czy mi ni przedsz ko la.
Du że po le do po pi su dla współ dzia ła nia
z na mi mo gą tu taj mieć or ga ni za cje po -
za rzą do we

Bu dżet oby wa tel ski 
(nie par ty cy pa cyj ny) 
Jak ca ła War szaw ska Wspól no ta Sa -

mo rzą do wa do pro wa dzi my w ko lej nych
la tach do po dwa ja nia sum na bu dżet oby -
wa tel ski (co na Ocho cie za czte ry la ta da
su mę 12 mi lio nów zło tych) i fi nan so wa nia
tych kwot z bu dże tu mia sta, a nie dziel nic.
Tyl ko wte dy miesz kań cy bę dą mie li istot -
ny współ udział w zmie nia niu kra jo bra zu
swo jej dziel ni cy.

Edu ka cja hi sto rycz na 
i oby wa tel ska  
Mu si my za dbać o to, aby na sze

dzie ci wy kształ cić na do brych fa chow -
ców z da nej dzie dzi ny, ale rów nież na
do brych oby wa te li. Za mie rza my zwięk -
szyć na kła dy na for my kształ ce nia oby -
wa tel skie go, pa trio tycz ne go i hi sto -
rycz ne go. Chce my wzbo ga cić do tych -
cza so wą Ra dę Ochro ny Pa mię ci Walk i

Mę czeń stwa o udzia ł na uczy cie li hi sto -
rii z ochoc kich szkół. Uwa ża my za
prio ry te to we do pro wa dze nie do po -
wsta nia cen trum edu ka cyj ne go na
miej scu obec nej Re du ty Or do na przy
ul. Na Ba te ryj ce.

Bu do wa nie spo łecz no ści 
lo kal nych  
Miesz kań cy zjed no cze ni wo kół istot -

nych dla nich spraw są dla nas za wsze naj -
waż niej szym part ne rem. Dzia ła nia władz
po win ny uwzględ niać wła śnie do bro
miesz kań ców i ich glos w da nej spra wie,
dla te go bę dzie my wspie rać ini cja ty wy lo -
kal ne.

Po pra wa do stęp no ści 
świad czeń me dycz nych 
Ochro na zdro wia nie jest za da niem

sa mo rzą du dziel ni co we go, jed nak nie
za mie rza my w związ ku z tym mil czeć
na te mat ja ko ści na szej służ by zdro wia.
Jest źle. Do stęp ność do le ka rza pierw -
sze go kon tak tu czy spe cja li sty lo ku je
nas na po zy cji kra ju Trze cie go Świa ta.
Uwa ża my, że sa mo rząd war szaw ski na
cze le z pre zy den tem, któ ry jest or ga -
nem za ło ży ciel skim dla pu blicz nej
służ by zdro wia, mo że tę sy tu ację zmie -
nić po przez po pra wę za rzą dza nia przy -
chod nia mi pu blicz ny mi i two rze nie
kon ku ren cji w sfe rze po rad ni spe cja li -
stycz nych.
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Za pra sza my na na sze spo tka nia przed wy bor cze:
n Spo tka nie z kan dy da ta mi z okrę gu nr 3 Ra ko wiec - 27.10
(po nie dzia łek), godz. 18.00. Klub „Je dyn ka”, ul. Gor lic ka 1
n Spo tka nie z kan dy da ta mi z okrę gu nr 2 – Szczę śli wi -
ce - 28.10 (wto rek), godz. 18.00. Klub Se nio ra PKPS,
ul. Gró jec ka 120
n Spo tka nie z kan dy da ta mi z okrę gu nr 1 – Sta ra Ocho -
ta - 29.10 (śro da), godz. 18.00. Gim na zjum Spo -
łecz ne nr 20, ul. Ra szyń ska 22
n Spo tka nie z Pio trem Gu zia łem i Grze go rzem Wy soc kim
- 4.11 (wto rek), godz. 18.00. Ośro dek Kul tu ry Ocho -
ty, ul. Gró jec ka 75

  ĄD, SPO ŁECZ NOŚĆ

Zmodernizujemy bazar Banacha

Zlikwidujemy nadmiar słupków Zbudujemy Redutę Ordona
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Co Pa nią skło ni ło, by po raz ko lej -
ny ubie gać się o man dat rad nej?
Do bre py ta nie. Sa ma ostat nio co raz czę -

ściej so bie je za da ję. Jed nak fakt, że ty le jest cią -
gle pro ble mów  do roz wią za nia i spraw do za ła -
twie nia,  po cząw szy od tych ludz kich dnia co -
dzien ne go, a skoń czyw szy na waż kich, wy bie ga -
ją cych w przy szłość, sprawia, że aby je ogar nąć,
pchnąć do przo du,  trze ba być w środ ku wy da -
rzeń. Tam, gdzie za pa da ją de cy zje. 

Z ja ki mi spra wa mi naj czę ściej
zwra ca ją się miesz kań cy?
Do mi nu je tro ska o ja kość i czy stość  oto -

cze nia oraz nie za do wa la ją cy stan zie le ni.
Dla oso by star szej ru cho me płyt ki chod ni -

ka i wy rwy lub nie do sta tecz ne za bez pie cze nie zi -
mą przed śli zga wi cą to spra wa wy ma ga ją ca na -
tych mia sto wej in ter wen cji.  Strach przed upad -
kiem to strach przed je go kon se kwen cja mi.  Dla -
te go z upo rem god nym lep szej spra wy wska zu ję
te miej sca i do ma gam się ich na pra wy.

By ła Pa ni człon kiem ze spo łu
do spraw bu dże tu par ty cy -
pa cyj ne go. Czy zda niem Pa ni
za mysł władz War sza wy co
do je go utwo rze nia był tra -
fio ny?

Po zy tyw nie oce niam sam po mysł je go
utwo rze nia. Ak tyw ność miesz kań ców Ocho -
ty by ła sil ną stro ną te go pro jek tu.  Do dziel -
ni cy wpły nę ło 168 wnio sków. Te raz naj waż -
niej szą spra wą jest tę ak tyw ność pod trzy -
mać. Za rów no na eta pie pu blicz nej dys ku sji
na te mat re ali za cji zwy cię skich wnio sków jak
i za an ga żo wa nia w pra cę sa mo rzą du.  

Co kon kret nie ma Pa ni na
my śli?
W krót kim okre sie trwa nia prac nad pro -

jek tem do bu dże tu par ty cy pa cyj ne go - zde cy do -
wa nie  wo lę  okre śle nie „oby wa tel skie go” - ujaw -
ni li się lu dzie go to wi an ga żo wać  się w ży wot ne
spra wy na szej dziel ni cy. 

Ochoc ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa od no -
to wa ła po waż ny przy pływ osób go to wych do
współ pra cy.

Z du żą sa tys fak cją  mo gę dziś po wie dzieć,
że sze reg z nich, naj więk szych spo łecz ni ków,
zna la zło się na na szych li stach kan dy da tów w
naj bliż szych wy bo rach sa mo rzą do wych. Dla
nich i dla mnie Ocho ta, to ma ła oj czy zna.

Wróć my, pro szę, na Pa ni
„wła sne po dwór ko”. Co o
tym bu dże cie mó wią miesz -
kań cy?
Traf nie Pa ni to uję ła. Wła śnie po dwór ka,

te re ny mię dzy osie dlo we, skwe ry i te skraw ki
zie mi przy bu dyn kach oraz wzdłuż ulic oraz
zły stan chod ni ków zdo mi no wa ły wnio ski do
bu dże tu. Tym sa mym ujaw nia jąc ogrom za -
nie dbań i ty leż sa mo ocze ki wań. Lwią część
sta no wi ły też pla ce za baw i si łow nie na świe -
żym po wie trzu. Ta stro na re kre acji   dzie ci,
ale i osób doj rza łych oraz star szych sta ła się
dziś dla wie lu z nich prio ry te tem. Dla mnie
te mat ten jest rów nie istot ny jak du że in we -
sty cje dziel ni co we czy miej skie. 

Co Pa ni w tej ma te rii uda ło
się dla dziel ni cy zro bić?
Mo że za brzmi to zbyt nieskrom nie, ale na

prze strze ni lat ko lej ne pla ce za baw, o któ -
re wal czy łam, sta ły się fak tem,

m.in. na pew no w Zie leń -
cu Wiel ko pol skim. Ko piń ska 42,
36A, Szczę sli wic ka  19, Ka li ska 1 to już prze -
szłość, wciąż ży wa, kie dy pa trzę na te pięk nie,
wręcz mo de lo wo za go spo da ro wa ne pod każ -
dym wzglę dem po dwór ka. Po dob nie chcia ła -
bym po wie dzieć o po dwór kach Spi ska 6,8,10,14.
Wal l ka o ich re mont trwa ła kil ka lat. By li ta cy
ko le dzy i ko le żan ki w Ra dzie, nie mó wiąc już o
urzę dzie i ZGN, że tych mo ich wy stą pień mie li
po ko kar dę.

Ja ki jest efekt  tych za bie -
gów?
Po dwór ka po re mon cie wy glą da ją oka za le

i nie moż na za prze czyć, że jest to ogrom ny
krok do przo du cy wi li zu ją cy „wczo raj sze” za -
ple cze przed wo jen nych ka mie nic. Dzi siaj
chcia ło by się za po mnieć kil ku dzie się cio let nie
za nie dba nia dziel ni cy i  ka ta stro fal ny stan tych
po dwó rek, złe ich od wod nie nie i grzą ską, błot -
ni stą   zie mię, je dy ną dro gę   pro wa dzą cą do
śmiet ni ka. La da mo ment, choć ra zem z miesz -

kań ca mi przy szło nam ko pać się z ko niem,  na -
stą pi ich od biór.  W obu przy wo ła nych przy -
pad kach kon struk tyw na ro la miesz kań ców jest
nie do przece nie nia.

A ja ka jest ro la ga ze ty, któ rą
bli sko dwa dzie ścia lat Pa ni
współ re da gu je? 
Szpal ty In for ma to ra to swo isty hy de park

dla na szych czy tel ni ków. Dzię ki te mu  na świa -
tło dzien ne prze bi ja ją się spra wy ży wot ne dla
ochoc kiej spo łecz no ści.

We szłam na
por tal In for ma to ra Ocho ty i
Włoch,  przej rza łam je go ar -
chi wum. Roi się tam od Pa ni
ar ty ku łów, w tym  do ty czą -
cych m.in. te re nów zie lo nych
na Ocho cie. Czy na tym po lu
Pa ni dzia łal no ści za szły ja -
kieś zmia ny? 
Na dal je stem wiel ką orę dow nicz ką bu do -

wy par ku Za chod nie go. To mo je dziec ko. La ta
te mu, we spół z Grze go rzem Wy soc kim i  dwo -
ma ko le ga mi – obaj są rad ny mi – uku li śmy ideę
je go po wsta nia i za pre zen to wa li śmy ją na kon -
fe ren cji pra so wej. Krok po kro ku z ogrom ną de -
ter mi na cją, by wy drzeć mia stu tę zie mię,  po ko -
nu jąc wy bo istą dro gę, ma jąc za orę dow ni ka In -

for ma tor   i miesz kań ców Ocho ty uda ło się
dojść do miej sca, w któ rym je ste śmy dzi siaj. A
tak na mar gi ne sie, nie wszy scy pa mię ta ją lub ni -
gdy nie wi dzie li roz le głej, za krza czo nej i za sy pa -
nej od pa da mi   prze strze ni, któ rą strach by ło
przejść do Dwor ca Za chod nie go.

Na ja kim eta pie za awan so -
wa nia jest obec nie  ten
projekt? 
W Stu dium Roz wo ju dla m.st. War sza wy ob szar

ten za pi sa ny jest ja ko „zie leń par ko wa urzą dzo na” !

Uda ło się ją ochro nić rów nież pod czas ko -
lej nych zmian te go Stu dium w ob rę bie Ocho ty.
Po mysł mój, aby - mó wiąc ko lo kwial nie - ob si -
kać ten te ren i ująć go we wnio sku do bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go, oka zał się strza łem w dzie siąt -
kę. Wnio sko daw czy nią zo sta ła Te re sa Za wi sza -
-Wi to sław ska.  W przy szłym ro ku, 2015, dzię ki
gło som miesz kań ców, pro jekt wy ko naw czy te go
par ku mu si  stać się fak tem.  Bę dzie my wspól -
nie te go pil no wać.

Czy to da je gwa ran cję je go
re ali za cji?
Za par kiem opo wie dzia ło się  po nad 1700

miesz kań ców.  Trud no bę dzie wy pro wa dzić ich
w po le.

W śro dę, pią te go li sto pa da, w Li ceum
Edwar da Dem bow skie go o godz.18.00 z ini cja -
ty wy In for ma to ra Ocho ty, spo tka ją się miesz -
kań cy, aby po roz ma wiać  o swo jej wi zji par ku.

Od no szę wra że nie, że Pa ni
uwa ga skon cen tro wa na
jest głów nie na zie lo nych,
da ją cych miesz kań com od -
dech  te re nach. 
Ma Pa ni  w du żej mie rze ra cję. Zie leń to

płu ca mia sta i je go miesz kań ców. Ni gdy nie
jest jej za du żo. Te płu ca na ra ża ne są każ de go
dnia po przez brak roz wią zań ko mu ni ka cyj nych
mia sta.  Po nad  de ka dę mó wi się o bu do wie ob -
wod ni cy War sza wy. Skup my się od ju tra na ma -
łej ob wod ni cy śród miej skiej! Do ma gam się te -
go  każ de go ro ku  na fo rum ra dy. Pla no wa na
dla ob sza ru pla cu Za wi szy, tu ne lem po przez
Ra szyń ską, po Po mnik Lot ni ka w ra mach przy -
zna nych Pol sce do 2020 r. fun du szy eu ro pej -
skich  mu si wejść od za raz w fa zę re ali za cji. Na -
le ży stwo rzyć ba rie rę dla spa lin i ha ła su nę ka ją -
ce go  miesz kań ców te go re jo nu. A uli ca Niem -
ce wi cza, jak i Wa wel ska nie mogą być w nie -
skoń czo ność  uli cą Mar szał kow ską.

Dzię ku ję za roz mo wę, trzy -
mam kciu ki i ży czę po wo -
dze nia. 

Ocho ta to ma ła oj czy zna
Z An ną Zbyt niew ską, liderem listy Ochockiej Wspólnoty

Samorządowej w okręgu nr 1 - Stara Ochota, roz ma wia Ewa Ra taj

DO RADY DZIELNICY - OCHOCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA      

1 - An na Zbyt niew ska
Ani ma tor kul tu ry, rad na dziel ni cy

Ocho ta, od 1994 r. re dak tor „In for ma to -
ra Ocho ty i Włoch”, bez par tyj na. Od
uro dze nia miesz ka na Ocho cie. Ini cja -
tor ka wie lu przed się wzięć w dziel ni cy.
Orę dow nicz ka bu do wy par ku przy
Dwor cu Za chod nim, re wi ta li za cji par ku
Wiel ko pol skie go i Opa czew skie go.

Au tor ka nie zli czo nych pu bli ka cji
do ty czą cych miej sco wych pla nów za go -
spo da ro wa nia. Zde cy do wa na prze ciw -
nicz ka za bu do wy wa nia po zo sta łych
prze strze ni na te re nie Ocho ty.

Au tor ka wie lu sku tecz nie prze pro -
wa dzo nych po pra wek do pla nów w tym
za kre sie. Jej pa sją jest za bie ga nie o no we
pla ce za baw dla dzie ci. Chy ba nikt, kto
zwró cił się do niej z in ter wen cją, ni gdy
się nie zwiódł. Jak sa ma mó wi: „Ra dy kal -
ną zmia nę w spo so bie funk cjo no wa nia
sa mo rzą du trze ba pod jąć pierw sze go
dnia po wy bo rach. Dzi siaj sa mo rząd jest
pa sem trans mi syj nym ja kiejś par tii, a sa -
mo rzą do wiec mu si być su mien ny i lo jal -
ny, ale wo bec swo ich wy bor ców. Nie
moż na na ko men dę, z ostat nie go miej -
sca, pod no sić rę ki za pierw szym z ław ki.
Man dat rad nej, ja ki da no mi peł nić z
wo li wy bor ców, to na rzę dzie, któ re po -
zwa la nieść po moc nie tyl ko lu dziom jej
po trze bu ją cym, ale ma po waż ny wpływ
na kształ to wa nie wi ze run ku dziel ni cy,
kie run ków jej roz wo ju za rów no w sfe rze
in fra struk tu ry, jak i kul tu ry”.
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       OKRĘG NR 1 - STARA OCHOTA
2 - Ka rol Wisz niew ski

Ja ko rad ny zre ali zu je waż ne pro jek ty w dziel ni cy. Bę dzie dą żył do ob ję cia ca łej Ocho ty pla na mi
miej sco wy mi, a przede wszyst kim do uchwa le nia pla nu miej sco we go dla pla cu Na ru to wi cza i do je go
mo der ni za cji po przez wy pro sto wa nie jezd ni, a przez to od zy ska nie pla cu dla miesz kań ców. Do pro wa -
dzi do roz wo ju ko mu ni ka cji tram wa jo wej (Dw. Za chod ni – Ba na cha – Ra ko wiec ka), au to bu so wej i ro -
we ro wej w dziel ni cy, a tak że do zwięk sze nia licz by miejsc par kin go wych dla ochoc kich kie row ców. Ja ko
ani ma tor kul tu ry i fan mu zy ki bę dzie roz wi jał ofer tę kul tu ral ną w dziel ni cy, w tym In ter na tio nal Ocho -
ta Blu es Fe sti wal, pierw szy fe sti wa l blu eso wy w War sza wie, któ rym od 5 lat kie ru je. 

3 - Pa weł Sza błow ski
Od uro dze nia, czy li od 24 lat, miesz ka na Sta rej Ocho cie, gdzie ak tyw nie w ży cie spo łecz -

ne włą czał się już w cza sach szkol nych, cho dząc do SP 23 przy Wa wel skiej i Gim na zjum nr 13
przy No wo wiej skiej. Póź niej dzia łał w Sa mo rzą dzie Stu den tów Uni wer sy te tu War szaw skie go,
Sto wa rzy sze niu Mło dzi dla Pol ski i Nie za leż nym Zrze sze niu Stu den tów UW, gdzie był prze wod -
ni czą cym i ko or dy na to rem róż nych pro jek tów o cha rak te rze kul tu ral nym i hi sto rycz nym. Te raz,
kie dy skoń czył stu dia (hi sto ria), chce swo ją ak tyw ność prze nieść na dzia ła nia w sa mo rzą dzie lo -
kal nym dba jąc o edu ka cję hi sto rycz ną i kul tu ral ną miesz kań ców Ocho ty i za an ga żo wać się
w spra wy dziel ni cy, w któ rej się wy cho wał i miesz ka. 

4 - Ewa An na Łu kom ska
Zna ją ja wszy scy miesz kań cy Ocho ty ko rzy sta ją cy z przy chod ni przy uli cy Szczę śli wic kiej. Od kil ku na -

stu lat jest tam re je stra tor ką me dycz ną, czy li oso bą pierw sze go kon tak tu. Peł ni też w tej pla ców ce funk cję
prze wod ni czą cej NSZZ „So li dar ność”. Otwar ta, wraż li wa, z du szą spo łecz ni ka i peł na em pa tii oso ba na wła -
ści wym miej scu. Swo je ogrom ne do świad cze nie chce spo żyt ko wać dla do bra wspól ne go. Pra gnie za jąć się
pro fi lak ty ką ochro ny zdro wia, po móc ubo gim, cho rym, bez dom nym i bez rad nym, czy li wszyst kim po trze -
bu ją cym, w szcze gól no ści oso bom star szym.

7 - Ju li ta Ły sa kow ska
Ma 33 la ta, a po cząw szy od pod sta wów ki na Spi skiej zwią za na ze Sta rą Ocho tą. Póź niej by ło Li -

ceum Koł łą ta ja i Eu ro pej ska Wyż sza Szko ła Pra wa i Ad mi ni stra cji. Świet nie zna się na za rzą dza niu i ad -
mi ni stro wa niu nie ru cho mo ścia mi, jest w sta nie do kład nie prze świe tlić i oce nić dzia ła nia ochoc kie go
Za kła du Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi (ZGN). Wy raź nie do strze ga brak nad zo ru i kon tro li
nad dzia ła nia mi Gmin nej Go spo dar ki Ko mu nal nej Ocho ta (GGKO).  Współ pra cu je tak że z or ga ni za -
cja mi i fun da cja mi dzia ła ją cy mi na rzecz po mo cy i ochro ny praw zwie rząt w ce lu ni we lo wa nia wszel -
kich form prze mo cy i za po bie ga nia bez dom no ści.

6 - Mał go rza ta Kry sty na Le czyc ka
Dzien ni karz, tłu macz (jęz. ro syj ski i chiń ski). Na Ocho cie miesz ka od 1983 r. Au tor ka m.in.

po wie ści po li tycz nej „Ku zy ni kró li ka”, kry mi na łów, któ rych ak cja to czy się na ro dzi mej uli cy Tar -
czyń skiej i kil ku ksią żek dla dzie ci. „Za li czam się do se nio rów i dla mo ich wie ko wych przy ja ciół
chcia ła bym być uży tecz na. Na Ocho cie przy da ły by się ław ki – nie tyl ko w par kach, ale i na uli cy,
gdzie zmę czo ny star szy czło wiek mógł by usiąść i nie co ode tchnąć. Jest w na szej dziel ni cy spo ro
do zro bie nia, by se nio rom ży ło się lżej. Wiem, że se nio rzy pi szą pa mięt ni ki, wspo mnie nia, wier sze.
Chcę te tek sty wy da wać w Wy daw nic twie Ochoc kim. 

5 - An drzej Hen ryk Woj cie chow ski
Spe cja li sta ds. ochro ny za byt ków. Od kil ku na stu lat miesz ka na Sta rej Ocho cie. Tu chce wy ko rzy -

stać swo ją wie dzę i do świad cze nie za wo do we – był m.in. Wo je wódz kim Ma zo wiec kim Kon ser wa to rem
Za byt ków, spe cja li stą ds. ochro ny za byt ków i nad zo ru kon ser wa tor skie go w Kan ce la rii Pre zy den ta RP.
Nad zo ro wał re mont ki na Ilu zjon i sie dzi by OB WE w War sza wie. Ma do świad cze nia sa mo rzą do we – prze -
wod ni czył Ko mi sji Kul tu ry na Ur sy no wie i był wi ce prze wod ni czą cym Ko mi sji Bu dow nic twa i Ar chi -
tek tu ry. „Od wie lu po ko leń mo ja ro dzi na zwią za na jest z War sza wą, dla te go też czu ję się zo bo wią -
za ny do trak to wa nia mo jej ma łej oj czy zny ja ko miej sca wy jąt ko we go, któ re mu wi nien je stem ca łe
swo je do tych cza so we ży cie. Cząst kę te go „za cią gnię te go dłu gu” mo gę sta rać się spła cić peł niąc za -
szczyt ną funk cję rad ne go dziel ni cy.

12 - Ewa Kłos
Na Ocho cie od 40 lat. Spo łecz nik, an ga żu je się we wszyst kie ak cje zwią za ne z Tar go wi -

skiem Ba na cha, na któ rym pra cu je od 20 lat. Opie ku je się po mni kiem Ba ry ka da Wrze śnia –
sprzą ta i pil nu je po rząd ku, ku pu je kwia ty. Ma po czu cie, że obroń com ba ry ka dy na le ży się
hołd i sza cu nek nie tyl ko od świę ta. Ak tyw nie dzia ła w klu bie abs ty nenc kim „Źró dło”.

14 - An drzej Ro man Haj zik
Od 36 lat miesz ka na te re nie Ko lo nii Sta szi ca. In ży nier śro do wi ska z bar dzo du żym do -

świad cze niem sa mo rzą do wym. To z je go ini cja ty wy i pod je go nad zo rem zre ali zo wa no pierw sze
du że in we sty cje na Ocho cie: kom plek so we mo der ni za cje par ków Wiel ko pol skie go i M. Skło -
dow skiej-Curie wraz z po bli ski mi uję cia mi wo dy oli go ceń skiej. Pod ję to tak że mo der ni za cję po -
bo czy wie lu ulic, zwięk sza jąc licz bę miejsc par kin go wych. Ja ko in struk tor har cer ski i mąż na uczy -
ciel ki za wsze był i jest bli sko spraw do ty czą cych wy cho wy wa nia dzie ci, czy pro mo wa nia dzia łań
sprzy ja ją cych bez pie czeń stwu ro dzi ny. Dzia ła nia te, wraz z żo ną Ali cją, pro wa dził w Przy mie rzu
Ro dzin przy pa ra fii św. Ja ku ba, a obec nie w ra mach Wspól no ty Em manu el. 

11 - Iwo na Rży sko
Ma 32 la ta, dwo je dzie ci, mę żat ka. Od dwu dzie stu pię ciu lat miesz ka na Sta rej Ocho cie.

Tam cho dzi ła do pod sta wów ki (SP 23), na stęp nie do Tech ni kum przy ul. Urba ni stów.
Ukoń czy ła stu dia eko no micz ne w za kre sie po li ty ki spo łecz no -eko no micz nej. Mi mo mło -

de go wie ku ma spo re do świad cze nie w za rzą dza niu nie ru cho mo ścia mi – po nad 10 lat pra cu -
je w pry wat nej ad mi ni stra cji do mów miesz kal nych.

8 - Te re sa Za wi sza -Wi to sław ska
Z wy kształ ce nia eko no mi sta -de mo graf. Od 1962 ro ku miesz ka na Ocho cie, a od kil ku na stu lat jest

człon kiem za rzą du wspól no ty miesz ka nio wej. Dla te go pro ble my wspól not i oto cze nia wo kół bu dyn ków są
jej do brze zna ne. „Mo im prio ry te tem jest nie do pusz cze nie do za bu do wy mię dzy osie dlo wej, któ ra po wo du -
je, że za chłan ność in we sto rów zmu sza miesz kań ców do funk cjo no wa nia w stud niach.” Jej pa sją jest upra -
wia nie dział ki. Dzia ła w Związ ku Dział kow ców. Jest wnio sko daw czy nią pro jek tu do bu dże tu par ty cy pa cyj -
ne go dot. bu do wy par ku Za chod nie go. Pro jekt zo stał wy bra ny, więc za mie rza pi lo to wać je go re ali za cję.

13 - Mateusz Kalinowski
Ab sol went Po li tech ni ki War szaw skiej, tech nik/kon struk tor. Dzia ła w Sto wa rzy sze niu Ini -

cja ty wa Miesz kań ców War sza wy i ja ko mło dy war sza wiak oraz stu dent roz po czy na ją cy dro gę
za wo do wą ma wie le po my słów, któ re chciał by zre ali zo wać na Ocho cie. Skie ro wa ne są głów -
nie do lu dzi mło dych, ale nie tyl ko. Jed nym z nich jest stwo rze nie ba zy kur sów, do stęp nych
nie od płat nie lub w ni skich ce nach, roz wi ja ją cych róż ne umie jęt no ści przy dat ne w ży ciu i pra -
cy. In ny po mysł to cen trum przed się bior czo ści, czy li fa cho wa po moc na przy kład w za kła da -
niu wła snej fir my, wy peł nia niu wnio sków itp. Za waż ne uwa ża bu do wa nie po czu cia lo kal ne -
go pa trio ty zmu oraz pa mię ci na ro do wej.

10 - Te re sa Zo fia Pąk
Ani ma tor kul tu ry. Od kil ku na stu lat miesz ka na Sta rej Ocho cie, od ra zu bar dzo ak tyw -

nie włą czy ła się w jej ży cie spo łecz ne i kul tu ral ne po przez udział w Sto wa rzy sze niu „Po sześć -
dzie siąt ce”, Klu bie Se nio ra „Ba śnio wa”, Sto wa rzy sze niu „Aka de mia Kon tak tów Spo łecz nych”.
Zgro ma dzo ne do świad cze nia chcia ła by spo żyt ko wać w dzia łal no ści spo łecz nej. Zda je so bie
spra wę, że nie ma szans na „zba wie nie” ca łej dziel ni cy, ale na po pra wę w naj bliż szej oko li cy
tak. Szcze gól nie le ży jej na ser cu zmia na wi zy tów ki Ocho ty, tj. pla cu Na ru to wi cza i uli cy Fil -
tro wej. Chce też za jąć się bar dzo pa lą cym pro ble mem, ja kim jest ma ła do stęp ność róż nych pla -
có wek pu blicz nych dla osób nie peł no spraw nych. 

9 - Ma riusz Strze lec
Żo na ty, 3 dzie ci. Ja ko pra cow nik służ by zdro wia zna jej pro ble my od pod szew ki. Uwa ża, że sa mo -

rząd, cho ciaż nie od po wia da za ja kość i do stęp ność świad czeń me dycz nych, po wi nien się ty mi spra wa mi
zaj mo wać i ro bić wszyst ko co mo że, by po pra wić ochro nę zdro wia swo ich miesz kań cow.
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Je steś pre ze sem Sto wa -
rzy sze nia Kup ców Tar go -
wi ska „Ba na cha”. To wie -
my. Co jesz cze mo żesz po -
wie dzieć o so bie? 
Je stem szczę śli wym mę żem i oj cem

dwóch sy nów. Na Ocho cie miesz kam
od uro dze nia. Tu się wy cho wa łem, cho dzi -
łem do szko ły, ak tyw nie uczest ni czy łem
w dru ży nie har cer skiej, a wszyst kie par ki
i po dwór ka na Szczę śli wi cach znam
od pod szew ki. Od dziec ka je stem tak że
zwią za ny z ba za rem przy Ba na cha, naj -
pierw po ma ga łem ro dzi com, któ rzy pra cu -
ją tu „od za wsze”, na stęp nie sam roz po -
czą łem pro wa dze nie dzia łal no ści i tak jest
do dnia dzi siej sze go. Od kil ku na stu lat ak -
tyw nie dzia łam we wszel kich ru chach ku -
piec kich na tar go wi sku, a w kwiet niu 2011
ro ku zo sta łem wy bra ny pre ze sem Sto wa -
rzy sze nia Kup ców Tar go wi ska „Ba na cha”. 

Czym zaj mu je się sto wa -
rzy sze nie?
Przez ostat nie la ta ra zem z miesz -

kań ca mi, „In for ma to rem Ocho ty
i Włoch” oraz Ochoc ką Wspól no tą Sa -
mo rzą do wą bro ni li śmy ba za ru przed li -
kwi da cją. Mia ły być miesz ka nia TBS,
a o mo der ni za cji nikt nic nie mó wił.
Z ini cja ty wy na sze go sto wa rzy sze nia,
przy ak tyw nym udzia le miesz kań ców,
po wstał spo łecz ny pro test, któ ry do pro -
wa dził do te go, co ma my dzi siaj.

Czy li tar go wi sko za stęp -
cze na czas bu do wy no -
wo cze snej ha li
tar go wej? 
Tak, dzię ki te mu

mi mo mo der ni za cji
kup cy ma ją miej sca pra -
cy, a miesz kań cy moż li -

wość ro bie nia za ku pów. Od kąd wła dze
mia sta zde cy do wa ły się na mo der ni za cję
ba za ru, na si przed sta wi cie le ze Sto wa rzy -
sze nia bio rą ak tyw ny udział w cy klicz nych
spo tka niach z wła dza mi i urzęd ni ka mi,
cho ciaż ostat nio wi dzi my, że mia sto zno -
wu o nas za po mi na. Bo imy się, czy zno wu
cze goś nie kom bi nu ją. 

Miesz kań cy też sko rzy sta -
ją z tej mo der ni za cji?
Miesz kań cy bę dą mie li no wo cze sną

ha lę tar go wą z par kin giem pod ziem nym,
oraz plac tar go wy dla rol ni ków sprze da ją -
cych z sa mo cho du. To za pew ni róż no rod -
ność asor ty men tu w atrak cyj nych ce nach,
a wszyst ko to świe że i swoj skie, i co naj -
waż niej sze – w sa mym cen trum Ocho ty. 

Dzia łasz nie tyl ko na ba za -
rze. Współ re da gu jesz „In -
for ma tor Ocho ty i Włoch”,
te raz chcesz zo stać rad -
nym. Dla cze go?
Nie po do ba mi się to, co dzie je się w sa -

mo rzą dzie. Więk szość rad nych kan dy du je
z ra mie nia par tii i dba o jej in te re sy, a za po -
mi na o miesz kań cach. Trze ba to zmie nić,
rad ni po win ni być nie za leż ni od in te re sów
par tii po li tycz nych. Za wsze sta łem z da le ka
od po li ty ki aż do mo men tu, kie dy po sze -
dłem na se sję, na której rad ni gło so wa li za bu -
do wą miesz kań w sys te mie TBS. Do ce lo wo
ozna cza ło to li kwi da cję ca łe go tar go wi ska.

Otwo rzy ły ci się oczy?
Pa trzy łem i nie ro zu mia łem, o co cho -

dzi. Rad ni z tej dziel ni cy gło su ją za li kwi -
da cją ba za ru, wie dząc, że miesz kań cy
i kup cy chcą mo der ni za cji!!! Pod sze dłem
po se sji do jed ne go z rad nych, któ ry gło -
so wał za li kwi da cją i py tam: „Co ty ro -
bisz? Prze cież wiesz, że gło su jesz wbrew
wo li miesz kań ców, set ki lu dzi stra ci pra cę,
ba zar ma sto lat, co wy ro bi cie?” Od po -
wie dział mi, że je śli za gło su je wbrew par -
tyj nej dys cy pli nie, w przy szłej ka den cji nie
bę dzie mógł sta rać się o man dat rad ne go.

Wte dy zo ba czy łeś, że
na Ocho cie rzą dzą par tie
po li tycz ne, a nie przed sta -
wi cie le miesz kań ców.
Tak, wte dy za czą łem doj rze wać

do my śli, że trze ba to zmie nić. Tra fi łem
na gru pę lu dzi my ślą cych po dob nie jak
ja, dla któ rych waż ne jest do bro dziel ni -
cy. Nie któ rzy z nich by li człon ka mi par -
tii po li tycz nych, po sta no wi li z nich
odejść. Za ło ży li śmy Ochoc ką Wspól no -
tę Sa mo rzą do wą, aby móc słu żyć miesz -
kań com i dziel ni cy. Wie rzy my, że in -
nym też otwie ra ją się oczy i za czną gło -
so wać w wy bo rach sa mo rzą do wych
na lu dzi, a nie na par tie po li tycz ne.

A co jesz cze na Ocho cie
chciał byś zmie nić? 
Do fu rii do pro wa dza ją mnie ostat nio

słup ki sta wia ne do słow nie wszę dzie bez
żad ne go ła du i skła du, a miejsc par kin go -
wych na Ocho cie, któ rych jest i tak ma ło,
uby wa jesz cze bardziej.

Je śli wy gra my wy bo ry, przej rzy my uli cę
po uli cy i zli kwi du je my każ dy zbęd ny słu pek.

Wiem, że je steś rów nież
za ło ży cie lem gru py „Ocho -
ta na ro wer”.
Tak, oma wia my tam na bie żą co pro ble -

my, z któ ry mi ro we rzy ści bo ry ka ją się
na Ocho cie, eks per tem w tej ma te rii, z któ -
rym ana li zu ję pe ry pe tie ro we rzy stów, jest
głów ny ro we rzy sta Ocho ty – Ju rek Paw lo nek

Uda ło się do pro wa dzić do po wsta nia
sta cji ro we ro wych na Ocho cie, te raz trze -
ba jesz cze wy wal czyć po wsta nie ście żek ro -
we ro wych w ca łej dziel ni cy.

A co my ślisz o pra cy urzę -
du na Ocho cie?
Nie wszyst ko dzia ła jak na le ży, np. sys -

tem ob słu gi tak zwa ny „jed no okien ko wy”

nie do koń ca się spraw dza. Przy cho dzę
do urzę du coś za ła twić jed ne go dnia, a na -
stęp ne go przy tym sa mym sta no wi sku sie -
dzi już kto in ny i mó wi cał kiem co in ne go
i nikt nie jest za nic od po wie dzial ny. Dla
przy kła du – w Niem czech wy glą da to
w ten spo sób, że gdy urzęd nik do sta je pi -
smo w ja kiejś spra wie, fir mu je je swo im na -
zwi skiem i jest za da ną spra wę od po wie -
dzial ny od po cząt ku do koń ca ca łej pro ce -
du ry ad mi ni stra cyj nej. Chciał bym, że by
u nas też tak by ło.

Czy chciał byś coś jesz cze
po wie dzieć miesz kań com
Ocho ty?
Chciał bym ser decz nie po dzię ko wać

miesz kań com za po moc w obro nie ba -
za ru, ak tyw ne zbie ra nie pod pi sów, an ga -
żo wa nie się we wszyst kie ak cje ma ją ce
na ce lu obro nę tar go wi ska. To dzię ki
wa szej ak tyw no ści uda ło nam się obro -

nić nasz ba zar.

„Rad ni po win ni być nie za leż ni 
od in te re sów par tii po li tycz nych”

Z To ma szem Kło sem, li de rem li sty Ochoc kiej Wspól no ty 
Sa mo rzą do wej w okrę gu nr 2, roz ma wia Grze gorz Wy soc ki.

DO RADY DZIELNICY - OCHOCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA      

1 - To masz Jan Kłos
Lat 37, ku piec. Od uro dze nia

miesz ka na Ocho cie i tu pra cu je – od
18 lat na Ba za rze Ba na cha. Re dak tor
„In for ma to ra Ocho ty i Włoch”, z za mi -
ło wa nia fo to graf. 

Pre zes Sto wa rzy sze nia Kup ców Tar -
go wi ska „Ba na cha”.

Na tu ral nym jest, że chce wal czyć
o ist nie nie te go ba za ru na Ocho cie,
ale też o mo der ni za cję i go dzi we wa -
run ki dla sprze da ją cych i ku pu ją cych
na tar go wi sku. „Dzię ki współ dzia ła -
niu Sto wa rzy sze nia Kup ców z „In for -
ma to rem Ocho ty i Włoch” oraz
z Ochoc ką Wspól no tą Sa mo rzą do wą
do pro wa dzi li śmy do zmia ny de cy zji
władz dziel ni cy i mia sta, któ re zmie -
rza ły to li kwi da cji ba za ru. Wy wal czy -
li śmy mo der ni za cję tar go wi ska, cze go
efek tem jest bu do wa no wo cze snej ha -
li tar go wej z par kin giem pod ziem nym
oraz miej sca mi sa mo cho do wy mi dla
rol ni ków. Mo der ni za cja ko lej nych
kwar ta łów mu si być pod spo łecz ną
kon tro lą, po nie waż ma my po wo dy
przy pusz czać, że de kla ra cje wszyst -
kich par tii po li tycz nych nie są w tej
ma te rii szcze re. Efek tem tych wszyst -
kich za bie gów ma być ba zar przy ja -
zny klien tom i kup com”.

Ko lej ne je go prio ry te ty to dzia ła nia
na rzecz po rząd ku i czy sto ści w dziel ni -
cy, roz wią zy wa nie pro ble mów z par ko -
wa niem i roz wój in fra struk tu ry ro we ro -
wej. Jest za ło ży cie lem grup „Ocho ta
chce par ko wać” i „Ocho ta na ro wer”. 

„Po sta no wi łem kan dy do wać z list
wspól no ty sa mo rzą do wej, aby móc gło -
so wać nie za leż nie i kie ro wać się wy łącz -
nie in te re sem miesz kań ców mo jej dziel -
ni cy”.
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        OKRĘG NR 2 - SZCZĘŚLIWICE
2 - Mał go rza ta Do ro ta Ro jek

Eko no mist ka, dzien ni karz. Od uro dze nia miesz ka na Ocho cie. Pra cu je też w na szej dziel ni cy – w Pra cow -
ni Ce ra mi ki Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty. Przez wie le lat by ła prze wod ni czą cą Ra dy Ro dzi ców Mło dzie żo we go
Do mu Kul tu ry Ocho ta. Już po nad 20 lat spo łecz nie współ re da gu je „In for ma tor Ocho ty i Włoch”. Nie po tra -
fi przejść obo jęt nie wo bec lo kal nych spraw. A po nie waż „krę ci się” po Ocho cie pie szo, czę sto moż na zo ba -
czyć, jak roz ma wia z miesz kań ca mi na uli cy. Jest do stęp na – kon takt po da ny na ła mach „In for ma to ra” i przy -
stęp na – prze ko na ło się o tym wie le osób. „Za wsze re pre zen to wa łam in te re sy miesz kań ców, czy to się ko muś
po do ba ło czy nie. Na dal za mie rzam tak czy nić, bo jest jesz cze ty le do zro bie nia”.

3 - Bar ba ra Laszcz kow ska
Pry wat ny przed się bior ca, dzia ła we wspól no cie miesz ka nio wej. Lu bi po ma gać lu dziom. Chęt nie włą cza się w

dzia ła nia na rzecz wła snej oko li cy. Czę sto po wta rza, że przy do brej wo li moż na prze no sić gó ry, trze ba tyl ko odro -
bi nę za an ga żo wa nia. Od po nad dzie się ciu lat, w ra mach spo łecz nej dzia łal no ści we wspól no cie miesz ka nio wej udo -
wad nia, jak wie le za le ży od wsłu chi wa nia się w po trze by są sia dów i jak pro ste cza sem by wa roz wią zy wa nie lo kal -
nych pro ble mów. I w jed nym i w dru gim ma du że do świad cze nie. Pry wat nie ma ma i bab cia, a spo łecz nie dzia łacz -
ka wspól no ty miesz ka nio wej. Od 35 lat miesz kan ka Ocho ty. Zna pro ble my dziel ni cy. Chce je roz wią zy wać.

7 - Gra ży na Zo fia Ko na rzew ska
Na uczy ciel ka. Po nad 30 lat miesz ka przy uli cy Szczę śli wic kiej, pra co wa ła też przy tej uli cy – w Ze spo le Szkół

im. Wy so ckie go (daw na „Ko le jów ka”). Dzia ła ła ak tyw nie w ra dzie szko ły i w za rzą dzie swo jej wspól no ty miesz ka -
nio wej. Chcia ła by mieć wpływ na roz sąd ne za go spo da ro wa nie miej sca, gdzie miesz ka i pra cu je. „Na sza Ocho ta
win na być cie pła, pięk na i przy ja zna dla każ de go - od ma lu cha do wie ko we go se nio ra”. Mó wi też: „Otwórz my
po po łu dniu wro ta szkół ochoc kich i za pro śmy dzie ci oraz mło dzież na róż ne za ję cia i im pre zy, a nie bę dą bez
ce lu snuć się po po dwór kach i uli cach”. Jej do świad cze nie pe da go gicz ne na pew no przy da się w przy szłej ra dzie
dziel ni cy. Za mie rza tam moc no wspie rać ini cja ty wy oby wa tel skie słu żą ce roz wo jo wi Ocho ty i jej miesz kań com.

6 - Iwo na Gro ma dziń ska
Na Ocho cie bar dziej zna na z na zwi ska pa nień skie go – Go łę biow ska. Za wo do wo szko li stra ża ków Pań stwo -

wej i Ochot ni czej Stra ży Po żar nej pra cu jąc w Ośrod ku Szko le nia Ko men dy Wo je wódz kiej. Ak tyw nie dzia ła ja -
ko opie kun i wy cho waw ca na obo zach Mło dzie żo wych Dru żyn Po żar ni czych. Ce chu je ją ła twość na wią zy wa -
nia kon tak tów i kon se kwen cja w wal ce z urzęd ni ka mi. W swo im bu dyn ku przy Mą twic kiej utwo rzy ła wspól no -
tę, odłą czy ła ją od ad mi ni stra cji GGKO i ja ko jej wie lo let ni pre zes mo że na praw dę po chwa lić się wie lo ma osią -
gnię cia mi. Chce przy spie szyć pro ces li kwi da cji pie cy ków ga zo wych na Ocho cie i z pew no ścią się jej to uda, bo
nie uzna je słów „nie da się zro bić”, co wie lo krot nie udo wod ni ła.

10 - Bo że na Ba zań ska
Ma wie dzę i do świad cze nie z za kre su pra cy urzę dów dziel ni co wych, to też za mie rza do kład nie

spraw dzić wy dat ko wa nie pie nię dzy z bu dże tu Ocho ty zgod nie z za sa da mi ce lo wo ści i go spo dar no ści
oraz czy bar dzo wy so kie opła ty za wie czy ste użyt ko wa nie ma ją swo je uza sad nie nie, a tak że czy pu ste wi -
try ny skle po we mu szą stra szyć, bo czynsz za na jem lo ka lu jest zbyt wy so ki. Od po cząt ku po wo ła nia
wspól not miesz ka nio wych jest człon kiem ra dy wła ści cie li i ak tyw nie dzia ła na rzecz swo jej wspól no ty
Na le ży do Wspól no ty Ma gni fi cat dzia ła ją cej przy Pa ra fii NMP przy ul. Opa czew skiej.

11 - Ja nusz Pie la
Ma 39 lat, żo na ty, pię cio let ni sy nek. W cza sach stu denc kich (Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji UW) czło nek

NZS -u oraz współ or ga ni za tor aka de mic kich ini cja tyw po li tycz nych. Praw nik. Je go spe cjal ność to do radz two
praw ne dla ko rzy sta ją cych z pro gra mów po mo co wych UE. „Uwa żam, że obec nie Ocho ta nie wy ko rzy stu je moż -
li wo ści, ja kie stwa rza ją pro gra my unij ne na roz wój dziel ni cy, ale tak że dla jej miesz kań ców. Ja ko rad ny chciał bym
po wo łać spe cjal ny ze spół po zy ski wa nia do ta cji unij nych. Dzię ki te mu bę dzie moż li wy bar dziej dy na micz ny roz -
wój dziel ni cy, ak ty wi za cja osób bez ro bot nych oraz wspie ra nie lo kal nych przed się bior ców”.

12 - Zbi gniew Kra wiec
Miesz ka na Ocho cie od uro dze nia. Koń czył pod sta wów kę na Ra dom skiej i (daw ne) Tech ni kum Ko le jo -

we przy Bi twy War szaw skiej. By ły spor to wiec mło dzie żo wy i har cerz 16 WDH im. Za wi szy Czar ne go. Kil ku -
na sto let ni pra cow nik te atrów war szaw skich – dra ma tycz nych i dzie cię cych. In te re su je się hi sto rią, geo gra fią
i spor tem. Chciał by po wal czyć o zwięk sze nie licz by i za go spo da ro wa nie ist nie ją cych te re nów spor to wych oraz
kul tu ral nych, pla ców za baw dla dzie ci i mło dzie ży. Za mie rza też do kład nie przyj rzeć się kosz tom utrzy ma nia
i przy dat no ści stra ży miej skiej dla miesz kań ców. 

14 - Do ro ta Ma ria Bu ga jew ska
Z wy kształ ce nia jest pie lę gniar ką, ale jak to nie raz by wa, pe ry pe tie ży cio we spra wi ły, że mu sia ła zna leźć in ną

pra cę. Przez kil ka lat sprze da wa ła wszyst kim miesz kań com Ocho ty ciast ka na Ba za rze Ba na cha (na ro gu). Bar dzo
ak tyw nie włą czy ła się w dzia ła nia na rzecz obro ny ba za ru, a po nie waż ła two na wią zu je kon tak ty, prze ko na ła do pod -
pi sa nia wnio sku wie le osób. Obec nie udzie la się w ra dzie ro dzi ców Gim na zjum przy uli cy Skar żyń skie go, ale miejsc
pra cy kup ców jest go to wa bro nić za wsze. Ce chu ją ją po zy tyw ne my śle nie, nie boi się no wych wy zwań. 

8 - Sła wo mir Cho jec ki
Jest sy nem Ma rii Sty pół kow skiej -Cho jec kiej – łącz nicz ki „Ka my” z ba ta lio nu „Pa ra sol”, któ ra bra ła udział

m.in. w ak cji na Kut sche rę, a od 1950 ro ku miesz ka na Ocho cie. Brat Mi ro sław to z ko lei czło nek Ko mi te tu
Obro ny Ro bot ni ków. Wy cho wa ny w ta kiej ro dzi nie nie mógł pójść in ną dro gą – za swo ją dzia łal ność w opo -
zy cji i NSZZ „So li dar ność” był pod czas sta nu wo jen ne go in ter no wa ny w Bia ło łę ce. Z Ocho tą zwią za ny od uro -
dze nia – pod sta wów ka na Ra dom skiej, har cer stwo, Li ceum Koł łą ta ja, pra ca w Dziel ni co wym Do mu Kul tu ry
Ocho ty przy Re ja. Jest fil mow cem i mu zy kiem, za pa lo nym ro we rzy stą i „rol ka rzem”, dla te go chciał by się za -
jąć przede wszyst kim spra wa mi edu ka cji kul tu ral nej, re kre acji i spor tu.

9 - Wło dzi mierz Pa cze sny
War sza wiak od wie lu po ko leń. Żo na praw nik, dwóch sy nów. Tech no log i Spe cja li sta ds. ana liz tech nicz -

nych. In struk tor tu ry sty ki kwa li fi ko wa nej PTTK. Zna jo mość do ku men ta cji tech nicz nej i hi sto rii umoż li wi ła mu
wska za nie wła dzom Ocho ty i War sza wy do kład ne go po ło że nia Re du ty Or do na. Od wie lu lat wal czy o god ne
upa mięt nie nie te go miej sca. W me diach na zy wa ny jest „znaw cą hi sto rii war szaw skiej Ocho ty”. Ja ko współ za ło -
ży ciel KOPW w 1989 r. zna spe cy fi kę de kre tu war szaw skie go. Dzia ła tak że ja ko ław nik i ku ra tor oraz w Sto -
wa rzy sze niu na Rzecz Osób Nie peł no spraw nych In te lek tu al nie. Gło si ha sło: „W obro nie słusz nych ra cji
zwalcz my hy drę biu ro kra cji”.

13 - Elż bie ta Dec
Z wy kształ ce nia jest geo de tą i kar to gra fem. Po nad trzy dzie ści lat miesz ka na Ocho cie przy uli cy Bia ło -

brze skiej, a przez wie le lat by ła ad mi ni stra to rem wspól not miesz ka nio wych na Ocho cie w pry wat nej fir mie za -
rzą dza ją cej. Jej obec ność w ra dzie dziel ni cy z ca łą pew no ścią za owo co wa ło by fa cho wą pra cą w ko mi sjach:
miesz ka nio wej i in fra struk tu ry. Ona po pro stu zna się na za rzą dza niu bu dyn ka mi za rów no od stro ny tech nicz -
nej, jak i fi nan so wej. Jej hob by to po dró że i że glar stwo.

16 - Nga Phan Vien
Stu diu ję i pro wa dzę nor mal ne ży cie w zwy kłej ro dzi nie, osia dłej na Ocho cie. Choć moi ro dzi ce po cho dzą

z Wiet na mu, Pol ska jest kra jem, w któ rym wy cho wy wa łam się i do ra sta łam. Pol ska jest mo ją Oj czy zną i kra jem,
któ ry ko cham. Od cza sów na uki w li ceum czu ję po trze bę dzia łal no ści na rzecz wspól ne go do bra. Re ali zo wa łam
tę „żył kę spo łecz ni kow ską” w sa mo rzą dzie szkol nym, tak że ja ko wo lon ta riusz ka or ga ni za cji po za rzą do wych.
Chcę bu do wać wol ność, bo wiem, że trze ba o nią dbać, nie jest da na raz na za wsze! Sa mo rząd lo kal ny zaś uwa -
żam za naj waż niej szą szko łę de mo kra cji, bo tu kształ tu je się co dzien ność lu dzi ma ją cych wspól ne ce le i po trze -
by. Chcę szu kać te go, co wspól ne i me to dy na to, by chro nić skarb róż no rod no ści. Chcę bu do wać, wraz z są -
sia da mi, wspól ną prze strzeń wza jem nej życz li wo ści i bez pie czeń stwa.

15 - Mał go rza ta Tsve ta nov
Kie ru je ru chem dro go wym. Zna ją ją wszyst kie dzie ci i ro dzi ce ze Szko ły Pod sta wo wej nr 61, bo od lat czu -

wa nad ich bez piecz ną dro gą do szko ły. Przez ten czas po czy ni ła wie le ob ser wa cji zwią za nych z bez pie czeń stwem
wo kół ochoc kich szkół. Do ty czą one nie tyl ko złych roz wią zań ko mu ni ka cyj nych, ale tak że za cho wań kie row -
ców i pie szych, nie do bo rów in fra struk tu ry czy se zo no wych utrud nień, np. pod czas ob fi tych opa dów lub zi mą.
Jej dzia łal ność w ra dzie dziel ni cy mo że mieć du ży wpływ na po pra wę bez pie czeń stwa na Ocho cie.

4 - Ja cek Kling bajl
Lat 64, eko no mi sta, ab sol went Szko ły Głów nej Han dlo wej, spe cja li sta ds. mar ke tin gu. Od po nad czter dzie stu lat

miesz ka na Ocho cie, jest prze wod ni czą cym Wspól no ty Miesz ka nio wej przy uli cy Do ro tow skiej. Re ali zu je swo je licz ne
za in te re so wa nia – jest m.in. prze wod ni kiem po War sza wie i ra tow ni kiem wod nym. Mi ło śnik Sta rej Ocho ty. Chciał by
roz wią zać pro blem po mo cy lu dziom sta rym, sa mot nym i cho rym, ale tak że pro blem miejsc w żłob kach i przed szko -
lach, by mło dzi ro dzi ce mo gli spo koj nie pra co wać. Ma rów nież po my sły na wal kę z di le ra mi nar ko ty ków w szko łach.

5 - Ha li na Li piń ska
Pe da gog. Na Ocho cie miesz ka pra wie 40 lat, więk szość ży cia za wo do we go po świę ci ła pra cy z dzieć mi, w tym

prze szło 30 lat na sta no wi sku dy rek to ra w przed szko lu nr 101 przy ul. Cho to mow skiej 3. Wy cho wa ła po ko le nia
ochocian. Zna na w śro do wi sku ja ko za an ga żo wa ny i otwar ty dy rek tor przed szko la. Współ pra cu je z re dak cją „In -
for ma to ra Ocho ty i Włoch”, pi sząc o pro ble mach ochoc kiej oświa ty. Dla cze go kan dy du je? Ponieważ prawa
dziecka nie zawsze są respektowane i czę sto dzia ła nia władz są sprzecz ne z in te re sa mi dzie ci i rodzin. Za mie rza to
zmie niać, wy ko rzy stu jąc swo je bo ga te do świad cze nia.
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Wszy scy ko ja rzą cię
z obro ną Ba za ru Ba na -
cha, czy mo żesz po wie -
dzieć, co tam się te raz
dzie je? 
Ra zem z Ochoc ką Wspól no tą Sa mo rzą -

do wą, ko le ga mi ze Sto wa rzy sze nia Kup ców
Tar go wi ska Ba na cha oraz miesz kań ca mi od -
nie śli śmy znacz ny suk ces. Na wła dzach mia sta
uda ło się wy mu sić bu do wę ha li tar go wej i pla -
cu do sprze da ży z sa mo cho dów. Bu do wa,
wpraw dzie ze znacz nym opóź nie niem, zbli ża
się do koń ca. Dla kup ców z mo der ni zo wa nej
czę ści po łu dnio wej, czy li Zie le nia ka uda ło się
stwo rzyć miej sca han dlu na ba za rze tym cza -
so wym przy ul. Ma jew skie go oraz na no wo
po wsta łym mi niba zar ku Przy Kład ce. Sta ra my
się po móc kup com prze trwać ten trud ny
przej ścio wy okres. Przy sto so wa nie „tym cza -
sów ki” do po trzeb kup ców, do dat ko we wej -
ście, ob niż ka czyn szu to tyl ko część pro ble -
mów, któ re trze ba by ło roz wią zać.

Miesz kań cy czę sto py ta ją,
kie dy ru szy sprze daż w no -
wej ha li?
Tak, cze ka ją na kom pleks han dlo wy,

w któ rym bę dzie moż na ku pić wszyst ko w jed -
nym miej scu. Po cząw szy od świe żej wę dli ny,
owo ców i wa rzyw pro sto od kra jo we go rol ni ka,
na prosz ku do pra nia, skar pe tach i bu tach koń -
cząc. A wszyst ko to w umiar ko wa nych ce nach
i od ulu bio ne go pol skie go kup ca.

Co jesz cze na le ży zro bić,
by ochoc ki ba zar do brze
słu żył miesz kań com? 
Trze ba jesz cze wy ne go cjo wać z wła dza mi

mia sta ni skie czyn sze w no wej ha li, któ re nie
zmu szą kup ców do pod no sze nia cen lub ban -
kruc twa. Na stęp ny krok to mo der ni za cja czę ści
pół noc nej ba za ru, w tym za pew nie nie miejsc
pra cy kup com z te go te re nu. 

O wie lu pro ble mach lo kal -
nych pi szesz w In for ma to -
rze Ocho ty i Włoch. Czy
dzię ki te mu uda ło się je
roz wią zać?
Mo je ar ty ku ły to re ak cja na sy gna ły

otrzy my wa ne od miesz kań ców. Na gło śnie -
nie spra wy w na szej ga ze cie bar dzo po ma ga
(czę sto le piej niż urzę do we pi sma). Nie ste ty
nie wszyst kie pro ble my uda ło się w ten spo -
sób roz wią zać, ale wie le z nich tak, np.: mo -
der ni za cja pla cu Pod Skrzy dła mi, li kwi da cja
zlew ni nie czy sto ści, uło że nie chod ni ka pro -
wa dzą ce go od ul. Gró jec kiej w kie run ku tar -
go wi ska tym cza so we go i chod ni ka wzdłuż
ul. Dic ken sa (nie ste ty re mont wy szedł wy ko -
naw cy bar dzo mar nie). 

No wła śnie. Obie ca łeś, że
zro bisz wszyst ko, by zli -
kwi do wa no cuch ną cą
zlew nię nie czy sto ści
przy skrzy żo wa niu Gró -
jec kiej i Ko ro tyń skie go.
Uda ło się. Zlew nia nie ist nie je.
Kil ka krot nie pi sa łeś o pla -
cu Pod Skrzy dła mi i je go
oto cze niu. 
Po nie waż miesz kam i wy cho wa łem się

w je go po bli żu. Wi dok zruj no wa ne go pla cu
i znisz czo nej fon tan ny nie da wał mi spo ko -
ju. Na szczę ście dziś plac jest jed nym z naj -
ład niej szych miejsc w na szej dziel ni cy,
a z dzia ła ją cej fon tan ny naj wię cej ra do ści
ma ją dzie ci. Uwa żam, że Ocho ta za słu gu je
na wię cej ta kich miejsc.

Sta ra łeś się o to, by przy -
naj mniej jed na ze sta cji ro -
we ro wych Ve tu ri lo zo sta -
ła za in sta lo wa na na Ra -
kow cu.
Sko ro na sza dziel ni ca sfi nan so wa ła bu -

do wę do dat ko wych trzech sta cji, to cho ciaż
jed na z nich mu sia ła zna leźć się na te re nie
Ra kow ca. Dzię ki wspar ciu Ochoc kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej i miesz kań ców,
któ rym za le ży na roz wo ju ru chu ro we ro we -
go w na szym mie ście (nie oce nio ny Ju rek
Paw lo nek z War szaw skiej Ma sy Kry tycz nej),
sta cja na Ra kow cu po wsta ła.

Mó wi łeś kie dyś, że miesz -
kań cy Ra kow ca skar ży li ci
się na ha łas do bie ga ją cy
z lo ka li wy naj mo wa nych
na te re nie Skry w let nie
piąt ko we i so bot nie no ce.
Do tar łem do pre ze sa Skry Krzysz to fa

Ka li szew skie go i uda ło się zli kwi do wać przy -
czy nę ha ła su. W tym ro ku Skra już nie „ha -
ła so wa ła”.

Wiem, że ra zem z gru pą
miesz kań ców ma cie po -
mysł, jak oży wić park For -
ty Ko ro tyń skie go.
Tak, ale to do pie ro wi zja, któ ra wy ma -

ga kon sul ta cji z miesz kań ca mi
Ra kow ca. Mo gło by się

tam zna leźć ogro dzo ne „psie mia stecz ko”,
a na pew no jest tam miej sce na du ży plac za -
baw z pla cy kiem fon tann po dob nych do tych
z pla cu Pod Skrzy dła mi. Oczy wi ście wiem, że
wszyst ko bę dzie za le ża ło od moż li wo ści po zy -
ska nia środ ków, ale im wię cej osób bę dzie
o to za bie gać, tym więk sza szan sa, że się uda.

Czę sto po wta rzasz, że
wszyst ko po win no za czy -
nać się na po dwór ku.
Przy wró ce nie funk cji spo łecz nych

i użyt ko wych po dwór ka jest bar dzo, bar dzo
waż ne. To na nim po win ni śmy spo ty kać są -
sia dów, po roz ma wiać, po na rze kać, zjed no -
czyć się, gdy trze ba. Ław ki, huś taw ki i ko sze
na śmie ci po win ny wró cić na na sze po dwór -
ka. Jed nak, aby to by ło moż li we, ko niecz ne
jest zwięk sze nie bez pie czeń stwa we wnątrz
osie dli, czy li na po dwór kach i skwe rach.
Mo ni to ring, pie sze i ro we ro we pa tro le po li -
cji i stra ży to dla mnie oczy wi ste, bo z sa mo -
cho du po ru sza ją ce go się po jezd niach nie -
wie le sły chać i wi dać. Dzię ki te mu miesz kań -
cy prze sta ną bać się usta wia nia ła wek
i na no wo od kry ją uro ki swo ich po dwó rek
i skwe rów osie dlo wych.

Bez pie czeń stwo to nie tyl -
ko pa tro le? 
Oczy wi ście. To tak że bez piecz ne urzą -

dze nia do za baw czy od po wied nia pie lę gna -
cja zie le ni. Trze ba na to zwra cać uwa gę i do -
ma gać się dzia łań od po wied nich służb –
jak np. kon tro li drzew w re jo nie ulic Sko -
ro chód -Ma jew skie go i Sie mień skie go,
gdzie ro śnie wie le sta rych drzew, a stan
nie któ rych bu dzi oba wy go spo da rzy do -
mów i miesz kań ców. Uschnię te ga łę zie

i nie bez piecz nie po chy lo ne drze wa mo gą
sta no wić du że za gro że nie.

Ja ki we dług cie bie po wi -
nien być do bry rad ny?
Po wi nien słu chać lu dzi, kon sul to wać

z ni mi swo je dzia ła nia, na bie żą co in for mo -
wać o tym, co się dzie je i ja kie są pla ny do -
ty czą ce miejsc i spraw dla nich waż nych. Tyl -
ko wte dy miesz kań cy po czu ją, że to oni two -
rzą sa mo rząd i chęt niej bę dą uczest ni czyć
w kon sul ta cjach, ko mi sjach, czy se sjach
dziel ni cy. Dla rad ne go in te res par tii nie mo -
że być waż niej szy niż do bro dziel ni cy i lu dzi
w niej miesz ka ją cych.

Co jesz cze chciał byś po -
wie dzieć miesz kań com?

To, co mó wię od lat – mo imi
„zwierzch ni ka mi” są miesz kań cy Ocho ty.

DO RADY DZIELNICY - OCHOCKA WSPÓLNOTA SAMORZĄD      

1 - Ja cek Go mół ka
Lat 52, żo na ty, ren ci sta, by ły ku piec,

od wie lu lat przed sta wi ciel kup ców z Tar -
go wi ska Ba na cha. Re dak tor „In for ma to ra
Ocho ty i Włoch”.

Od wcze sne go dzie ciń stwa miesz ka -
niec Ra kow ca. Od pra wie 25 lat zwią za ny
z Tar go wi skiem Ba na cha gdzie je go żo -
na Syl wia pro wa dzi dzia łal ność go spo dar -
czą. Ja ko by ły pre zes Sto wa rzy sze nia Kup -
ców Tar go wi ska „Ba na cha”, a dziś je go
czło nek, za bie ga o do koń cze nie mo der ni -
za cji tar go wi ska. Brał udział w roz mo wach
do ty czą cych bu do wy ha li tar go wej na czę -
ści po łu dnio wej (Zie le nia ku) oraz bu do wy
i przy sto so wa nia do po trzeb kup ców tar -
go wi ska tym cza so we go przy ul Sko ro -
chód-Ma jew skie go. „Chcę, aby ba zar da -
wał moż li wość god nej pra cy kup com,
a miesz kań com moż li wość wy god nych
i ta nich za ku pów”.

Bę dzie dzia łał na rzecz po pra wy ży -
cia osób nie peł no spraw nych – bu do wy
pod jaz dów i in nych uspraw nień, uła twia -
ją cych oso bom nie peł no spraw nym nor -
mal ne i god ne funk cjo no wa nie w spo łe -
czeń stwie (Ocho ta bez ba rier). Sam jest
oso bą nie peł no spraw ną, stąd bar dzo do -
bra zna jo mość pro ble ma ty ki.

Uwa ża, że na le ży zwięk szyć sku tecz -
ność służb po rząd ko wych w ce lu za pew nie -
nia miesz kań com spo ko ju i bez pie czeń stwa
tak, aby po dwór ka zno wu słu ży ły miesz kań -
com ja ko miej sca spo tkań są sia dów, ma tek
z dzieć mi i osób star szych. „To miesz kań cy
dziel ni cy są w niej go spo da rza mi i to oni
po win ni de cy do wać, jak ma być za go spo da -
ro wa ny te ren w ich naj bliż szej oko li cy”. 

„Mo imi zwierzch ni ka mi są 
miesz kań cy Ocho ty”

Z Jac kiem Go mół ką, li de rem li sty Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej
w okrę gu nr 3 – Ra ko wiec, rozmawia Grzegorz Wysocki
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       OWA OKRĘG NR 3 - RAKOWIEC

3 - Ja cek Ka zi mierz Kru kow ski
Żo na ty, tro je dzie ci. Czło nek Sto wa rzy sze nia Re pu bli ka nie. Pra cę na uczy cie la - psy cho lo ga łą czy z pa sją

spo łecz ną.  Ak tyw nie dzia ła na rzecz  śro do wi ska lo kal ne go. Za wo do wo zwią za ny z Ocho tą od 1991 r. Pra co -
wał w Mło dzie żo wym Ośrod ku Wy cho waw czym Księży Orio ni stów przy Bar skiej, w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz -
nej i w Do mu Po mo cy Spo łecz nej dla Kom ba tan tów przy Dic ken sa. Na Ra kow cu, gdzie od kil ku na stu lat
miesz ka, dzia ła  w Pa ra fii Zwia sto wa nia Pań skie go, w Ak cji Ka to lic kiej i Za ko nie Ry ce rzy Ko lum ba, or ga ni zu -
jąc  wy po czy nek let ni i zi mo wy dla dzie ci oraz włą cza jąc się w udział w im pre zach spor to wych – Pa ra fia dach.
Współ za ło ży ciel i pre zes Sto wa rzy sze nia DZIE CIA KI.

4 - Ma ria Te re sa Lu bo iń ska
Eko no mist ka. Sa mot na. Pra wie pięć dzie siąt lat miesz ka na Ra kow cu, gdzie udzie la ła się spo łecz nie w Ra dzie

Ko lo nii, Ra dzie Nad zor czej i Ze bra niu Przed sta wi cie li WSM „Ra ko wiec”, a na stęp nie w za rzą dzie Sto wa rzy sze nia
Miesz kań ców Ra kow ca. In te re su ją ją pro ble my lu dzi star szych, któ rym chce, w mia rę moż li wo ści, przyjść z po mo cą
– cho dzi głów nie o spra wy ma te rial ne, miesz ka nio we i zdro wot ne. Uwa ża, że w je dy nej na Ra kow cu pu blicz nej przy -
chod ni zdro wia po win ni przyj mo wać le ka rze spe cja li ści róż nych spe cja li za cji, na przy kład kar dio log i uro log.

9 - Bo gu sław Śro da
Od 25 lat na Ocho cie, z cze go ostat nie czte ry na Ra kow cu. Eme ryt. Ma du żo wol ne go cza su i bar dzo

du żo ener gii. Zna się do brze na bu dow nic twie i ocie pla niu bu dyn ków. Chce przyj rzeć się po dzia ło wi fun du -
szu re mon to we go w WSM Ra ko wiec, bo obec ne re gu la cje uwa ża za wy jąt ko wo złe. Pie nią dze miesz kań ców
prze zna czo ne na re mon ty wy da wa ne są „lek ką rę ką”, a przez to mar no tra wio ne.

8 - Elż bie ta Ur szu la Bo gu szew ska
Ca łe ży cie zwią za na z Ra kow cem. Jest spe cja li stą do spraw ad mi ni stra cyj nych i ma cie ka we po my sły

na roz wią za nie róż nych pro ble mów na szej dziel ni cy. Na przy kład za trud nie nie osób za le ga ją cych z czyn szem
miesz ka nio wym do sprzą ta nia te re nów zie lo nych czy od śnie ża nia. Ko rzy ści są obo pól ne: miesz ka niec po zby -
wa się dłu gu, a urząd dziel ni cy pła ci mniej za te pra ce in nym fir mom. I mo że by ło by czy ściej na na szych uli -
cach i po dwór kach. Ko lej ny przy kład to: ogra ni cze nie wy dat ków na straż miej ską i prze zna cze nie ich na po -
moc spo łecz ną. Od ja kie goś cza su wal czy też o za ło że nie mo ni to rin gu wo kół szkół. 

5 - Je rzy Paw lo nek
Prze mie rza uli ce Ocho ty na ro we rze. Ła two go za uwa żyć, bo za wsze jest w żół tej ka mi zel ce War szaw skiej

Ma sy Kry tycz nej. Czę sto przy sta je, by po roz ma wiać ze zna jo my mi i nie zna jo my mi o mniej szych i więk szych pro -
ble mach, któ re go bo lą. O man ka men tach ko mu ni ka cji miej skiej, za nie dba nej zie le ni, bra ku ła wek czy ko szy
na śmie ci, o złych wa run kach dla drob ne go han dlu i bez u ży tecz no ści stra ży miej skiej. Jest wy so ko wy kwa li fi ko -
wa nym ro bot ni kiem, o re mon tach wie wszyst ko. Po za tym in te re su je się fo to gra fią, tu ry sty ka i mu zy ką mło dzie -
żo wą (!). Bar dzo ła two na wią zu je kon takt z każ dym na po tka nym miesz kań cem Ocho ty.

6 - Ire ne usz Ja nusz Paw ło wicz
Od 20 lat wła ści ciel fir my re mon to wo -bu dow la nej. Od po cząt ku lat 70. miesz ka niec Ra kow ca. Był

współ za ło ży cie lem i człon kiem War szaw skie go Fo rum Uwłasz cze nio we go „Na sza Wła sność”, wraz z Ry szar -
dem Strzał kow skim i Krzysz to fem Ro mań skim. Dzia łał ak tyw nie w ce lu mo bi li zo wa nia człon ków spół dziel -
ni do upo mi na nia się o uzy ska nie od ręb nej wła sno ści swo ich spół dziel czych miesz kań. Chce ujaw niać
pa to lo gie i nad uży cia spół dziel ni miesz ka nio wych oraz mo bi li zo wać miesz kań ców i człon ków spół dziel -
ni w ce lu obro ny ich ży wot nych in te re sów przed nie pra wi dło wo ścia mi i wy zy skiem. 

7 - Ma rek Szwar ga
In ży nier, po li graf. Je go moc ne stro ny to od po wie dzial ność i so lid ność. Moż na na nie go li czyć, bo

za wsze chęt nie słu ży po mo cą. Z wła sne go do świad cze nia wie, jak bo li bez ro bo cie i zna sy tu ację lu dzi star -
szych i cho rych – jest je dy nym opie ku nem cięż ko cho rych ro dzi ców. Wie, jak wal czyć z bez dusz no ścią
urzęd ni czą i chce po ma gać oso bom w trud nej sy tu acji ży cio wej: nie peł no spraw nym, sa mot nym, cho rym,
star szym czy bez ro bot nym, któ rzy czę sto nie ma ją wie dzy lub moż li wo ści w za ła twia niu swo ich spraw.
A na Ra kow cu, gdzie miesz ka od 50 lat, jest wie le osób po trze bu ją cych ta kiej po mo cy.

15 - Mał go rza ta Elż bie ta Łu czyń ska
Uro dzo na ochocianka, od 30 lat miesz kan ka Ra kow ca. Sto isko na Ba za rze Ba na cha pro wa dzi już od 25 lat.

Bar dzo przy ja zne sto isko, bo z cu kier ka mi. Nie po ko ją ją dal sze lo sy tej czę ści tar go wi ska tak po trzeb ne go ja ko miej -
sce pra cy ca łych ro dzin i miej sce ta nich za ku pów dla miesz kań ców. Nie wie rzy już w żad ne obiet ni ce, chce kon -
kre tów. Niech ni ko go nie zmy li drob na po stać Pa ni Mał go si – bar dzo dziel nie wal czy ła w ak cji prze ciw ko li kwi da -
cji ba za ru, da jąc się we zna ki przed sta wi cie lom władz dziel ni cy i mia sta.

13 - Do ro ta Jóź wiak
Uro dzi ła się na Ocho cie, miesz ka na Ra kow cu, pra cu je na Ba za rze Ba na cha. Szko ły też ochoc kie – pod sta -

wów ka nr 264 przy ul. Ma jew skie go i ZSZ Han dlo wa przy ul. Szczę śli wic kiej. Przede wszyst kim za le ży jej, że by ba -
zar wró cił w no wej, atrak cyj nej for mie i da lej słu żył miesz kań com. Do te go, by za cho wać na nim ni skie ce ny po -
trzeb ne są m.in. roz sąd ne staw ki czyn szo we usta la ne przez wła dze dziel ni cy i mia sta. W oto cze niu miej sca do mu
i pra cy szcze gól ną uwa gę chce zwró cić na zwięk sze nie bez pie czeń stwa. Ko lej nym za da niem jest po pra wie nie czy -
sto ści na Ocho cie.

10 - Da riusz Na zar czyk
Lat 49, eko no mi sta, przed się bior ca, do rad ca fi nan so wy. Miesz ka na Ra kow cu, cho dził do Szko ły Pod sta wo -

wej nr 264. Z Ocho tą zwią za na jest też je go ca ła ka rie ra za wo do wa. W Szko le Głów nej Han dlo wej ukoń czył eko -
no mi kę tu ry sty ki i wła śnie tu ry sty ka kwa li fi ko wa na i kra jo znaw stwo to je go pa sje – ak tyw nie dzia ła w wie lu sto -
wa rzy sze niach tu ry stycz no -kul tu ral nych. Uwa ża, że Ocho ta po win na być przy ja zna dla miesz kań ców i atrak cyj -
na dla in nych, chciał by więc za jąć się pro ble ma ty ką za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz po li ty ką bu dże to wą.

11 - Da riusz Mie czy sław Nycz ka
Od uro dze nia miesz ka na Ra kow cu i bo lą go za nie dba nia, ja kie wko ło do strze ga. Ja ko ro dzic ma łe go

dziec ka wi dzi, że osie dlo we po dwór ka nie zmie nia ją się od lat, że bra ku je pod sta wo wych rze czy – ła wek i śmiet -
ni ków, że cza sa mi je dy ną „atrak cją” po dwór ka jest ogrom na ka łu ża. Bra ku je też miejsc wy po czyn ku lub urzą -
dzeń do bar dziej ak tyw ne go spę dza nia wol ne go cza su dla osób star szych i ca łych ro dzin. Cen tra roz ryw ki czy
du że pla ce za baw nie za stą pią ni gdy do bre go po dwór ka.

16 - Ce za ry Ja ro sław Król
Pe łen ener gii, za pa łu i chę ci dzia ła nia mło dy przed się bior ca, ro dem z Ra kow ca. Ma do pie ro 28 lat, a już zdą -

żył po ka zać ogrom ną ak tyw ność spo łecz ną. Był m.in. har ce rzem w dru ży nie dzia ła ją cej przy SP 280, pre ze sem mi -

ni stran tów w pa ra fii przy Gor lic kiej, prze wod ni czą cym ra dy ro dzi ców w przed szko lu i człon kiem ra dy ro dzi ców

szko ły swo jej sze ścio let niej cór ki. Ja ko miej ski ak ty wi sta wspie ra dzia łal ność Sto wa rzy sze nia „Mia sto Jest Na sze”. Ja -

ko za wod nik AZS Uni wer sy te tu War szaw skie go (pił ka ręcz na) do ce nia do bro dziej stwo spor tu i chciał by, aby każ -

dy miesz ka niec Ocho ty, od dziec ka po se nio ra, miał moż li wość z te go do bra ko rzy stać.

14 - Je rzy Dzio łak
Żo na ty, dwie do ro słe cór ki, ma lut ka wnucz ka. Od uro dze nia miesz ka na Ocho cie przy uli cy Gró jec kiej. Ku -

piec, z Tar go wi skiem Ba na cha zwią za ny po nad 20 lat. Od po cząt ku po wsta nia sto wa rzy sze nia kup ców ak tyw nie
dzia ła na rzecz obro ny ba za ru. Tym cza so wo han dlu je na ba za rze tym cza so wym. Je go prio ry te ty to czy stość, po -
rzą dek i bez pie czeń stwo nie tyl ko na tar go wi sku i w je go oko li cy, ale na ca łej Ocho cie.

12 - Elż bie ta Gra ży na Łe gow ska
Wy kształ ce nie śred nie tech nicz ne. Wnucz ka po wstań ca ślą skie go, pa trio tyzm „ma we krwi”, tak że ten

lo kal ny. Pra wie 50 lat miesz ka na Ra kow cu, zna pro ble my je go miesz kań ców i chęt nie po mo że w za ła twia -
niu trud nych spraw ży cio wych oraz miesz ka nio wych. Zna je od pod szew ki, bo sa ma przez wie le lat się z ni -
mi bo ry ka ła. Po mi mo wła snych kło po tów udzie la ła się spo łecz nie, m.in. w Ra dzie Wła ści cie li Wspól no ty
Miesz ka nio wej. Naj bar dziej draż ni ją złe dzia ła nie służb po rząd ko wych w dziel ni cy i brak wy star cza ją cej opie -
ki służ by zdro wia. Od kil ku na stu lat pro wa dzi wła sną fir mę na ul. Dic ken sa i pra gnie po móc in nym.

2 - Mar ty na Żandarska-Ochnik
Z wy kształ ce nia bio log, z za wo du – pi sar ka. Je ste śmy są sia da mi, bo miesz kam na Ra kow cu. Tu taj cho dzi -

li do szko ły moi sy no wie. Na ba zar ku przy Moł daw skiej co dzien nie ro bię za ku py. Ko rzy stam z tu tej szych przy -
chod ni. Spa ce ru ję po par ku Szczę śli wic kim. Znam tę dziel ni cę, tak sa mo jak Pań stwo. Wi dzę, cze go po trze ba,
by sta ła się dla nas miej scem jesz cze bar dziej przy ja znym. A je śli cze goś nie wiem – do wiem się te go od Pań -
stwa, praw da? Zmie ni my to ra zem.
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– Z ja kim prze sła niem
do wy bo rów idzie War -
szaw ska Wspól no ta Sa mo -
rzą do wa.
Na szą par tią jest War sza wa.
– Co to zna czy?
To zna czy, że je śli czyjąś par tią jest np.

Plat for ma Oby wa tel ska, to je go sze fem jest
Do nald Tusk, a w przy pad ku PiS - Ja ro sław
Ka czyń ski. Na szą par tią jest War sza wa, czy li
sze fem są war sza wia cy. 

– A nie Piotr Gu ział?
Co by był wart Piotr Gu ział bez po par -

cia miesz kań ców Ur sy no wa? Nic. Dla te go tak
za bie ga o ich po par cie. Spo ty ka się z ni mi,
roz ma wia na Fa ce bo oku. On jest „za krę co ny”
na tym punk cie. Pra cu ję z nim dość in ten syw -
nie od dwóch lat i nie przy po mi nam so bie,
że by od mó wił ko mu kol wiek spo tka nia. Jest to
dla mnie, ja ko sze fa kam pa nii WWS, pe wien
kosz mar, ale to jest je go me to da i wszy scy mu -
si my się pod po rząd ko wać. Zresz tą pod tym
wzglę dem Gu zia łów w WWS jest wię cej. Po zy -
cja Gu zia ła za le ży tyl ko i wy łącz nie od miesz -
kań ców dziel ni cy, któ rą za rzą dza. Ko mo row -
ski jest bur mi strzem Ocho ty z wo li par tii, czy -
li Plat for my Oby wa tel skiej. Acha - i że by
sytuacja by ła ja sna: Jak ko lej ne wy bo ry wy gra
PiS czy SLD, to bę dzie to sa mo. Bur mi strzem
zo sta nie ten, kto ma do bre ukła dy w swo jej
par tii, a nie ten, któ re go sza nu ją miesz kań cy.
To róż ni Wspól no tę od par tii po li tycz nych.

– Kan dy du je Pan do Ra dy
mia sta. Co dla mia sta jest
naj waż niej sze?
– Sześć rze czy. Pie nią dze, ale ta kie, któ re

nie po cho dzą z do dat ko wych opłat. Mam
na my śli po da tek „ja no si ko wy”, czy li po da tek,
któ ry War sza wa pła ci do bu dże tu pań stwa
na rzecz bied niej szych gmin. W tej spra wie
obec na pre zy dent ro bi w sej mie niewie le, ale
przede wszyst kim w Try bu na le Kon sty tu cyj -

nym. Mo że my du żo za osz czę dzić na nie by wa -
le roz bu cha nej ad mi ni stra cji. Wresz cie mu si -
my uzmy sło wić Skar bo wi Pań stwa, że zo bo -
wią za nia z ty tu łu od szko do wań dla by łych
wła ści cie li są zo bo wią za nia mi nie War sza wy,
ale bu dże tu cen tral ne go. Dla mia sta są to
ogrom ne ob cią że nia. To jest ta ka ty ka ją ca
bom ba w bu dże cie War sza wy. 

– Ja kie są po zo sta łe waż ne
rze czy z two je go punk tu wi -
dze nia?
– Tań sza i spraw niej sza ko mu ni ka cja, li -

kwi da cja Stra ży Miej skie, ak tyw niej si miesz -
kań cy, od par tyj nie nie sa mo rzą du, no i lep szy
pre zy dent.

– Co to zna czy ak tyw niej si
miesz kań cy?
– Mu si my do pro wa dzić do te go, aby war -

sza wia cy czę ściej i gło śniej ar ty ku ło wali swo je
po trze by.

– Jak to zro bić?
– Po pierw sze za chę cać do wszel kich

form dys ku sji. Pro wo ko wać ją. Tak tro chę jak
na Fa ce bo oku. Ja je stem za li kwi da cją Straży
Miej skiej, a wy? Na wia sem, mó wiąc nie wi -
dzia łem in ne go bur mi strza dziel ni cy, oprócz
Gu zia ła, któ ry roz ma wia ze swo imi miesz kań -
ca mi na Fa ce bo oku. Poza tym za mie rza my,
do kład nie w po ło wie ka den cji, za rzą dzić re fe -
ren dum, w któ rym za py ta my war sza wia ków
o pięć spraw klu czo wych dla War sza wy. Bę -
dzie ono po łą czo ne z wy bo ra mi do rad osie -
dli. Na Ocho cie ich w ogó le nie ma, a na ta -
kich Bie la nach czy Pra dze Po łu dnie dzia ła to
nie źle. To są ta kie oczy i uszy wła dzy, któ re
po zwa la ją się szyb ko i obiek tyw nie zo rien to -
wać w pro ble mach.

– Chce cie zli kwi do wać
Straż Miej ską?
– Tak. Tej in sty tu cji nie da się zre for mo -

wać. Trze ba od no wa prze my śleć za da nia z za -
kre su po rząd ku pu blicz ne go w War sza wie

i stwo rzyć od po wied nie me cha ni zmy. Li czy -
my na współ pra cę z po li cją. Być mo że na le ży
stwo rzyć ja kąś in sty tu cję zde cen tra li zo wa ną,
pod le głą sa mo rzą do wi dziel ni co we mu. Obec -
ne dzia ła nie Stra ży Miej skiej jest nie do przy -
ję cia. Nie do przy ję cia są rów nież na kła dy, ja -
kie z te go ty tu łu po no si po dat nik war szaw ski.

– Co się uda ło zre ali zo wać
z pro gra mu Wspól no ty Sa -
mo rzą do wej na Ocho cie?
– Cał kiem spo ro, bio rąc pod uwa gę, że

nie spra wu je my wła dzy. Zlew nię przy Ko ro -
tyń skie go – te mat dy żur ny od 20 lat. W pro -
gra mie na pi sa li śmy, że się uda i się uda ło. 

– Co jesz cze? 
– Dzię ki pre sji, ja ką wy wie ra my, wła dze

ustą pi ły w spra wie ba za ru Ba na cha i bu do wy
ha li. Mie li śmy szczę ście. W ra tu szu spra wy ba -
za rów prze jął pre zy dent Mi chał Ol szew ski,
bar dzo sen sow ny, kom pe tent ny i życz li wy
czło wiek. Kup cy i Wspól no ta dość szyb ko się
z nim po ro zu mieli. Przy kre jest na to miast to,
że ni gdy w tej spra wie nie mie li śmy wspar cia
bur mi strza Ko mo row skie go, któ ry otwar cie
kie dyś po wie dział, że nie bę dzie „ko pał się
z ko niem”. Jest tak za wsze, gdy bur mistrz jest
na łań cu chu ja kiejś par tii i ukła dów z tym
zwią za nych. 

– Ja kie pla ny na nad cho -
dzą cą ka den cję?
– Ma my kil ka klu czo wych pro ble mów.

Do koń cze nie mo der ni za cji ba za ru. Na pół -
noc nej czę ści al bo zmo der ni zo wa li by śmy ba -
zar, albo po sta wi li he lę tar go wą. Przy czym ra -
czej na ma wiał bym kup ców na spół kę z mia -
stem. Tak jest naj le piej. Tak bu du je się Szem -
be ka od lat i to jest ja sny układ. W ha li na po -
łu dnio wej czę ści, któ ra - mam na dzie ję - że
w koń cu zo sta nie ukoń czo na, kup cy bę dą da -
lej na jem ca mi i nie bę dą u sie bie.

Ko lej na rzecz to tram waj z Mo ko to wa
na Ocho tę. Dzię ki za an ga żo wa niu wie lu or ga -

ni za cji spo łecz nych jest du ża szan sa, że ta in -
we sty cja bę dzie re ali zo wa na z pie nię dzy unij -
nych. W tej ka den cji trze ba w mie ście pil no -
wać, aby nie tyl ko utrzy mać fi na so wa nie, ale
przejść wszyst kie pro ce du ry pro jek to we i co
naj mniej roz po cząć bu do wę.

Waż nym na szym po stu la tem jest wy dłu -
że nie cza su pra cy urzę dów i in sty tu cji sa mo -
rzą do wych do 19.00. Jak się ma bur mi strza,
któ ry „nie ko pie się z ko niem”, to trud no to
za ła twić. Je śli zmie ni my wła dze na Ocho cie
i w mie ście, to zre ali zu je my ten po stu lat w je -
den kwar tał.

Dość pro sty jest te mat Skry. No we wła -
dze klu bu ma ją go to wy po mysł na re stau ra cję
te re nu ra zem ze sta dio nem. Spra wa skom pli -
ko wa ła się po wy ro ku są du. Trze ba usiąść
wspól nie z ni mi, „za piąć” ten pro jekt i nie bać
się part ner stwa pu blicz no-pry wat ne go, któ re
jest wręcz ide al ne do ta kich in we sty cji. Dzi siaj
mia sto wy gra ło w są dzie te ren i jest prze ra żo -
ne, co da lej ro bić.

– Wszyst ko dla Pa na jest
ta kie pro ste?
– Nie wszyst ko. Nie są pro ste oba pla ce

na Ocho cie. Plac Na ru to wi cza jest do pie ro
w fa zie pokon kur so wej, a z pla cem Za wi szy
jest jesz cze go rzej, bo tam nie ma po my słu
na roz wią za nie ko mu ni ka cyj ne, a bez te go
ani rusz. 

Trud nym i waż nym te ma tem jest Re du ta
Or do na. Bur mistrz zno wu się ob ra ził na lu dzi
ze sto wa rzy sze nia i spra wa le ży, a jest nie zwy -
kle waż na. Trze ba w tym miej scu wy bu do wać
cen trum edu ka cyj ne, któ re opo wie mło dym
Po la kom pięk ną hi sto rię po wstań na ro do -
wych. Nie tyl ko te go Li sto pa do we go, ale In su -
rek cji i Stycz nio we go. Aby to zro bić, naj pierw
trze ba za mie nić lub wy ku pić dział kę, któ rą
po chop nie sprze da no. Nie wol no wy dać po -
zwo le nia na bu do wa nie w tym miej scu cze go -
kol wiek i jest na to pod sta wa praw na.

– Ja kie są pro gno zy co
do wy ni ku wy borów? 
– Bę dzie cięż ko, ale wy gra my je.
– Jak Pan mó wi o zwy cię -
stwie, to co ma Pan
na my śli?
– Do kład nie to, co zna czy sło wo „zwy cię -

stwo”. W urnach wy bor czych na Ocho cie
znaj dzie się naj wię cej gło sów od da nych
na kan dy da tów Wspól no ty. Bę dzie my rów -
nież sil nie re pre zen to wa ni w ra dzie mia sta
i sej mi ku wo je wódz kim.

– To jest nie po waż ne.
– Nie. To jest nie sły cha ne, ale bar dzo po -

waż ne. Mó wi my o Ocho cie, dziel ni cy, któ rą
ko cham i któ rej po świe ci łem prak tycz nie ca łe
swo je do ro słe ży cie.

– Dla cze go miesz kań cy
Ocho ty mie li by na was
prze nieść po par cie?
- Po nie waż ma my wi zję roz wo ju na szej

dziel ni cy i mia sta. Po nie waż ma my du że do -
świad cze nie. Jed nak naj waż niej sze jest to, iż
przez te la ta udo wod ni li śmy, że za wsze każ dy
miesz ka niec mo że na nas li czyć. 

„Mamy wizję, doświadczenie
i można na nas liczyć”

Z Grzegorzem Wysockim, liderem Warszawskiej Wspólnoty
Samorządowej do Rady Warszawy, rozmawia Małgorzata Rojek

1 - Grze gorz Wy soc ki
50 lat. Żo na ty, oj ciec dwóch sy nów. Wy -

kształ ce nie wyż sze – ad mi ni stra cja pu blicz na.
Przed się bior ca. Wy daw ca pra sy lo kal nej. Ani -
ma tor spo łecz ny i sa mo rzą do wy. Bez par tyj ny.

Jest od 20 lat wy daw cą i re dak to rem na -
czel nym naj star szej ga ze ty lo kal nej w War sza -
wie. In for ma tor Ocho ty i Włoch uka zu je się
bez prze rwy od czerw ca 1991 ro ku.

Grze gorz Wy soc ki jest na te re nie Ocho ty
ini cja to rem wie lu ak cji, wy da rzeń, ini cja tyw lo -
kal nych. Był współ twór cą War szaw skie go To wa -
rzy stwa Pra sy Lo kal nej. Stwo rzył na Ocho cie Pra -
cow nię Ce ra micz ną „An go ba”. W 1995 ro ku
otrzy mał Na gro dę Dy rek to ra Dziel ni cy Ocho ta
za zor ga ni zo wa nie im pre zy ple ne ro wej Noc
Świę to jań ska. Był ini cja to rem Sto wa rzy sze nia
Wła ści cie li Lo ka li, któ re przez la ta szko li ło
i uświa da mia ło wła ści cie li miesz kań w dzie dzi nie
funk cjo no wa nia wspól not miesz ka nio wych.
W 1996 ro ku w wy ni ku za mia ru bu do wy tra sy
przez Po la Mo ko tow skie go stwo rzył Ko mi tet
„Ocal my Po le Mo ko tow skie”, któ ry ko or dy no -
wał pro te sty spo łecz ne w tej spra wie, co do pro -
wa dzi ło do od stą pie nia władz od te go pro jek tu.
Jest ini cja to rem Kon kur su „Dla Do bra Wspól ne -
go”, w któ rym pro mu je się i na gra dza or ga ni za -
cje lub oso by pry wat ne, któ re wy róż nia ją się
w dzia łal no ści spo łecz nej na Ocho cie. W 2000
ro ku był jed nym z ini cja to rów bu do wy par ku
przy Dwor cu Za chod nim, któ ry po la tach sta rań
jest w fa zie pro jek tu wy ko naw cze go (fi nan so wa -
ne go dzię ki miesz kań com z bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go). Jest jed nym z ini cja to rów po wsta nia
Sto wa rzy sze nia Kup ców Tar go wi ska Ba na cha
i twór cą Spo łecz nego Ko mi tetu Obro ny Ba za ru
Ba na cha. W wy ni ku dzia łal no ści tych in sty tu cji
wła dze od stą pi ły od li kwi da cji ba za ru i obec nie
jest bu do wa na ha la tar go wa na tym te re nie. Jest
or ga ni za to rem Aka de mii Sa mo rzą do wej In for -
ma to ra – kształ cą cej kan dy da tów na rad nych
z te re nu ca łej War sza wy. Od 2011 jest twór cą i re -
dak to rem lo kal nych por ta li in ter ne to wych mię -
dzy in ny mi na Ocho cie. W 2013 ro ku ini cja tor
i współ twór ca na Ocho cie wy sta wy ORZEŁ, PO -
GOŃ i AR CHA NIOŁ – po świę co nej 150. rocz -
ni cy Po wsta nia Stycz nio we go.

Grze gorz Wy soc ki jest człon kiem za ło ży -
cie lem Ru chu Edu ka cji Na ro do wej. Był uczest -
ni kiem pro te stu gło do we go w obro nie hi sto rii
w szko łach. Jest człon kiem Sto wa rzy sze nia
Wol ne go Sło wa oraz spół dziel ni dzien ni kar -
skiej Me dia WNET.

Grze gorz Wy soc ki był rów nież za an ga żo wa -
ny w dzia łal ność opo zy cji de mo kra tycz nej lat
osiem dzie sią tych po przez udział w Nie za leż nym
Zrze sze niu Stu den tów. W 2013 ro ku zo stał od -
zna czo ny przez Pre zy den ta RP Krzy żem Wol no -
ści i So li dar no ści za dzia łal ność na rzecz nie pod -
le gło ści i su we ren no ści Pol ski.

Kon takt do Grze go rza Wy soc kie go 
gwy soc ki@ad m fe lix.pl

DO RADY WARSZAWY - WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOW     
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3 - Elż bie ta Pio run -Han nah
Miesz ka w Śród mie ściu. Bez par tyj na Ukoń czy ła Za rzą dza nie i Mar ke ting na SGGW, Stu dio wa ła ję zyk an giel ski

w Swan Tra ining In sti tu te w Ir lan dii, kie dy Pol ska sta wa ła się człon kiem UE i wte dy za czę ła  udzie lać się  w licz nych

ini cja ty wach spo łecz nych, kie ro wa nych przez or ga ni za cje ko ściel ne w Du bli nie. Do świad cze nie za wo do we w ad mi ni -

stra cji  zdo by wa ła w Wiel kiej Bry ta nii, pra cu jąc dla Biu ra Praw ni cze go w Lon dy nie. Od wie lu lat wspie ra Fun da cję Św.

Pa try ka. Wy bra ła War sza wę do ży cia ro dzin ne go i za wo do we go. Obec nie łą czy zaj mo wa nie się do mem i wy cho -

wywaniem dzie ci z pra cą. Pro wa dzi dzia łal ność go spo dar czą ukie run ko wa ną na in we sty cje na ryn ku nie ru cho mo ści. 

4 - Tu ong Ngo Van
Tłu macz przy się gły ję zy ka wiet nam skie go Ma 50 lat, uro dził się w Wiet na mie. Po wyż szych stu diach tech -

nicz nych po zo stał w Pol sce i pro wa dził dzia łal ność go spo dar czą. Od bli sko 20 lat jest miesz kań cem War sza wy,
w tym na Ocho cie (Ra ko wcu) po nad 10 lat. W 2007 ro ku zo stał oby wa te lem Pol ski z nada nia Pre zy den ta RP. Jest
ak ty wi stą spo łecz nym i kul tu ral nym, dzia ła ją cym na sty ku dwóch kul tur: wiet nam skiej i pol skiej oraz na rzecz mi -
gran tów miesz ka ją cych w War sza wie. Od 2012 ro ku jest człon kiem pre zy dium Ko mi sji Spo łecz ne go Dia lo gu ds.
Cu dzo ziem ców przy Cen trum Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Urzę du m.st. War sza wy. Współ pra cu je z wie lo ma sto wa -
rzy sze nia mi, fun da cja mi i or ga ni za cji, m.in. z Mię dzy na ro do wą Or ga ni za cją ds. Mi gra cji IOM. Jest dzia ła czem wiet -
nam skiej opo zy cji de mo kra tycz nej.

7 - Grze gorz Kra sny -Kra siń ski
Wy cho wa nek klu bu RKS SKRA, lek ko atle ta oszczep nik – re pre zen tant Pol ski. War sza wiak od po ko -

leń, wy wo dzą cy się z in te li gen cji przed wo jen nej War sza wy. Nie speł na 30-let ni Pan Grze gorz na co dzień
jest pręż nym przed się bior cą, przy czy nia się do roz wo ju dziel ni cy, pro po nu jąc ra dio wy in ter net po bar dzo
do brych ce nach. Pro wa dzi jesz cze wie le in nych au tor skich pro jek tów, któ re ma ją du żą szan sę wejść sku -
tecz nie na świa to we ryn ki. Kon se kwen cja w dą że niu do wy zna czo nych ce lów, sku tecz ność i spo łecz ni ko -
stwo to po łą cze nie cech, któ re gwa ran tu ją bar dzo do brą pra cę na rzecz miesz kań ców War sza wy.

6 - Ka li na Za jącz kow ska
Dy plo mo wa ny lo go pe da – te ra peu ta ko mu ni ka cji w Ze spo le Szkół Spe cjal nych nr 92 przy ul. Szczę śli wic -

kiej. Za ło ży ciel ka i pre zes Sto wa rzy sze nia przy ja ciół osób z au ty zmem „Nie z tej baj ki”. Współ pra cu je z wie lo -
ma or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi dzia ła ją cy mi na rzecz tej gru py osób. W śro do wi skach, w któ rych dzia ła, zna -
na od lat ja ko Ka li na Mląc ka. „Od kil ku lat pra cu ję na Ocho cie, tu taj do szko ły cho dzi mo je dziec ko. Mam
bar dzo po zy tyw ne do świad cze nia we współ pra cy z przed sta wi cie la mi ochoc kich in sty tu cji sa mo rzą do wych
i chcia ła bym roz sze rzyć je na ca łe mia sto. Naj bliż sze są mi pro ble my osób nie peł no spraw nych, ale wie rzę, że
w praw dzi wym spo łe czeń stwie oby wa tel skim za da niem sa mo rzą du jest wspie ra nie wszyst kich grup, któ re z ja -
kie goś wzglę du sła biej ra dzą so bie w ży ciu. Je stem prze ko na na, że na dal na le ży pro wa dzić i uspraw niać dzia ła -
nia na rzecz in te gra cji i prze ciw dzia ła nia wy klu cze niu spo łecz ne mu – ze wzglę du na nie peł no spraw ność, róż ni -
ce eko no micz ne, et nicz ne – czy po pro stu wiek”.

5 - Andrzej Chyłek
57 lat. Żo na ty, dwie cór ki, uro dzo ny w War sza wie, miesz ka niec Śród mie ścia od 30 lat, Za wo do wo zwią za ny

z bu dow nic twem od po nad 35 lat, ak tu al nie pra cu je w war szaw skim Mo sto sta lu War sza wa S.A. Za an ga żo wa ny
w dzia ła nia związ ko wo-spo łecz ne od 1980 ro ku w ra mach NSZZ So li dar ność i Ra dy Pra cow ni czej. Od roz po czę -
cia sta nu wo jen ne go czyn ny opo zy cjo ni sta, za an ga żo wa ny w pod ziem ne dzia ła nia struk tur opo zy cyj nych, m.in.
Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej. Po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści czyn nie za an ga żo wa ny w ży cie związ -
ko we i spo łecz ne. Wy róż nio ny od zna cze nia mi Za słu żo ny dla NSZZ So li dar ność i Związ ku Za wo do we go KON -
TRA. Był do rad cą Wo je wo dy War szaw skie go ds. spo łecz nych, przez wie le lat był do rad cą i asy sten tem spo łecz nym
po słów RP, był jed nym z pio nie rów wdra ża nia sys te mu mo ni to rin gu wi zyj ne go w war szaw skim sa mo rzą dzie. Jest
rów nież ak tyw ny w ży ciu pry wat nym. W gro nie przy ja ciół jest jed nym ze współ twór ców In sty tu tu Hi sto rycz ne go
NN im. An drze ja Osto ja Owsia ne go. Ak tyw ny or ga ni za tor i uczest nik kon fe ren cji na uko wych i wy daw nictw hi -
sto rycz nych, przy po mi na ją cych hi sto rię lu dzi wal czą cych o wol ną i nie pod le głą Oj czy znę. W sa mo rzą dzie chciał -
by zaj mo wać się spra wa mi go spo dar czy mi, bu dże to wy mi oraz wpły wać na zwięk sze nie ilo ści miejsc pra cy dla
miesz kań ców War sza wy i jej oko lic. Chcesz zmia ny na lep sze, gło suj na War szaw ską Wspól no tę Sa mo rzą do wą, sta -
wia jąc znak X przy na zwi sku An drzej Chy łek. 

10 - Sta ni sław Ple wa ko
Wy so ko wy kwa li fi ko wa ny spe cja li sta w dzie dzi nie trans por tu zrów no wa żo ne go i ko mu ni ka cji miej skiej. Był

mi ni ste rial nym eks per tem i do rad cą oraz peł no moc ni kiem pre zy den tów War sza wy do spraw roz wo ju trans por tu
ro we ro we go. „Je stem za głęb szą in te gra cją z mia stem War szaw skiej Ko lei Do jaz do wej i lep szym wy ko rzy sta niem
Szyb kiej Ko lei Miej skiej. Je stem za dal szym roz wo jem trans por tu ro we ro we go ja ko rów no waż ne go sek to ra trans -
por tu w mie ście. Je stem za opra co wa niem i sto so wa niem sku tecz nej po li ty ki par kin go wej m.st. War sza wy, któ ra
jest klu czem do ży cia w War sza wie bez spa lin i kor ków ko mu ni ka cyj nych. Chciał bym, aby mo ja wie dza o pro ble -
mach trans por to wych mo gła słu żyć miesz kań com mo je go mia sta – War sza wy”.

11 - Re gi na Karcz ma rzyk
Le karz on ko log, ra dio te ra peu ta, wie lo let ni pra cow nik na uko wy Cen trum On ko lo gii – In sty tu tu im. Ma -

rii Skło dow skiej-Cu rie w War sza wie. Po sia da tak że do świad cze nie w pra cach sa mo rzą du le kar skie go,  dzia łal no -
ści or ga ni za cji za wo do wych i or ga ni za cji pra cow ni czych. Po dej mu je dzia ła nia na rzecz więk szej do stęp no ści
do usług me dycz nych, szcze gól nie dla osób go rzej sy tu owa nych. Dzia ła rów nież na rzecz  ochro ny praw lo ka -
to rów. In te re su je ją rów nież   or ga ni za cja cza su  po zasz kol ne go dzie ci  i mło dzie ży.

12 - Ja cek Waw rzy niec Nie my ski
Od uro dze nia zwią za ny ze Śród mie ściem. Ab sol went dwóch kie run ków stu diów: za rzą dza nia oraz fi nan sów.

Przez wie le lat ja ko przed sta wi ciel ban ku współ pra co wał z biz ne sem i po ma gał pol skim fir mom roz wi jać dzia łal -
ność ryn ko wą. Od lat za an ga żo wa ny spo łecz nie m.in w po moc oso bom cho rym i star szym. Żo na ty, ma dwój kę
do ro słych dzie ci i dwo je wnu cząt. 

14 - An drzej Ko bel
In ży nier, pry wat ny przed się bior ca, pre zes Sto wa rzy sze nia Pry wat nych Przed się bior ców Trak tu Kró lew skie go.

Jest jed nym z bar dziej do świad czo nych sa mo rzą dow ców w War sza wie. Był: bur mi strzem gmi ny Tar gó wek przez
dwie ka den cje, rad nym za rów no gmi ny Tar gó wek, jak i ra dy mia sta. Jest bez par tyj ny. Je go do świad cze nie mo że
być bez cen ne w roz wią zy wa niu pro ble mów struk tu ral nych i funk cjo nal nych ca łej War sza wy.

8 - Zo fia Tro ja now ska
Pe da gog i na uczy ciel. Kil ka na ście lat miesz ka ła na Ocho cie, ale naj bar dziej zwią za na jest z dziel -

ni cą po przez swój za wód. By ła na uczy ciel ką w szko łach pod sta wo wych nr 264 i nr 61, a na stęp nie
przez kil ka na ście lat dy rek tor ką Ze spo łu Szkól Spe cjal nych nr 92 przy uli cy Szczę śli wic kiej. O dy rek -
to rze ta kim jak ona nie jed na szko ła ma rzy. Za dzia ła nia wy cho dzą ce da le ko po za obo wiąz ki zo sta ła
na gro dzo na w kon kur sie „Dla Do bra Wspól ne go”. Chce na dal zaj mo wać się spra wa mi oświa ty i wy -
cho wa nia, or ga ni zo wać atrak cyj ną pra cę po za lek cyj ną z dzieć mi i mło dzie żą, szcze gól nie z ro dzin
ocze ku ją cych ta kiej po mo cy. Chcia ła by tak że, by po wsta ły pla ce za baw na każ dym osie dlu.

9 - Ma riusz Twar dow ski
Uro dzo ny w 1955 w War sza wie. Miesz ka niec Ocho ty. Tro je dzie ci w wie ku od 13 do 30 lat. Nie na le ży

do par tii po li tycz nych. Le śnik. Pra co wał ja ko In spek tor Ochro ny Par ków Le śnych w War sza wie. Nad zo ro wał i pro -
wa dził go spo dar kę le śną, za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go i or ga ni zo wał eko lo gicz ną ochro nę kom plek sów par -
ków le śnych; „Ob wód Mło ci ny i Bie la ny, Las No wa War sza wa”. Dzia ła ak tyw nie w śro do wi sku tu ry stycz nym. Do -
tych cza so we pra ce umoż li wi ły mu po zna nie to po gra fii i kon dy cji Mia sta War sza wy. Do sko na le zna funk cjo no wa -
nie urzę dów i agend ad mi ni stra cyj nych mia sta. „Zna la złem się w sy tu acji, kie dy iry ta cja i kry ty ka głu po ty i nie go -
spo dar nych dzia łań ujaw nia nych w War sza wie oraz niekom pe ten cji urzęd ni czej mu sia ła prze ło żyć się na re al ne
dzia ła nie. Re fe ren dum zor ga ni zo wa ne przez WWS uświa do mi ło mi, jak wie lu oby wa te li nie ob ję ła apa tia. Jesz cze
nie jest za póź no, by po pra wić to co w War sza wie jest złe”.

13 - Mag da le na Świercz
Z wy kształ ce nia fi nan si sta. Umie za rzą dzać każ dym przed się bior stwem, więc na li ście do Ra dy War sza wy jest

kan dy da tem bez cen nym. Bo mia sto to prze cież naj więk sze przed się bior stwo, wie lo bran żo we i wie lo kul tu ro we.
Mło da ma ma, któ ra zna do brze pro ble my ro dzin i bra ki w po li ty ce pro ro dzin nej. Pra gnie zaj mo wać się wła śnie
ty mi spra wa mi. Żłob ki, przed szko la, do stęp ność do tej for my opie ki nad dzieć mi bę dzie jej do me ną w Ra dzie War -
sza wy. Chce rów nież, by War sza wa by ła przy ja zna dla osób nie peł no spraw nych i bę dzie dą żyć do prze bu do wy
miejsc nie do stęp nych dla wóz ków, osób z ogra ni cze niem ru cho wym, a tak że osób nie wi do mych. – Po ma gaj my
so bie na wza jem – tak mó wi przy szła rad na Mag da le na Świercz.

      WA OKRĘG OCHOTA - ŚRÓDMIEŚCIE
2 - Krzysz tof Ka li szew ski

Pre zes Za rzą du RKS SKRA. Tre ner Ka dry Na ro do wej. By ły tre ner Ka mi li Sko li mow skiej i Szy mo na Ziół -
kow skie go. Obec nie tre ner Ani ty Wło dar czyk. Jest wy cho wan kiem SKRY i zro bi wszyst ko, by przy wró cić klu -
bo wi daw ną świet ność, a na wet wię cej. Re mont lub bu do wa no wo cze sne go sta dio nu wie lo funk cyj ne go, utwo -
rze nie si łow ni te re no wych oraz to ru do jaz dy na rol kach, po la bi wa ko we go, a przede wszyst kim bo iska peł no -
wy mia ro we go do pił ki noż nej - to je go ce le. Obiek ty klu bu bę dą udo stęp nia ne miesz kań com War sza wy w róż -
nych for mach, np. po przez or ga ni za cję za wo dów dla ro dzin, szkół i przed szko li, cy klicz ne for my ak tyw no ści
dla se nio rów, dni otwar te dla wszyst kich chęt nych w week en dy. Chce pro pa go wać sport ja ko ele ment zdro we -
go sty lu ży cia – jed nym z je go wie lu po my słów jest cykl „TRE NUJ Z MI STRZEM”, czy li za pra sza nie miesz -
kań ców do czyn ne go uczest nic twa w tre nin gu spor to wym pro wa dzo nym przez zna nych spor tow ców.
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– Jak poj mu je Pan swo ją
ro lę kan dy da ta nie za leż -
ne go?
Kan dy du ję z re ko men da cji War szaw -

skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej, któ ra nie
jest par tią po li tycz ną. Mam na dzie ję, że wy -
bor cy, znu że ni uże ra niem się ze sto łecz ną
biu ro kra cją, po my ślą: mo że on to zmie ni.
Wia do mo, że jed na oso ba, na wet oto czo -
na gro nem kom pe tent nych współ pra cow ni -
ków, nie na pra wi ca łe go świa ta. Ale część te -
go świa ta mo że zmie nić szyb ko i sku tecz nie.
Tak my śli znacz na część war sza wia ków,
o czym świad czy, że w ubie gło rocz nym re fe -
ren dum aż 322 tys. osób za gło so wa ło
za zmia ną pre zy den ta.

– Czy je śli Pan wy gra,
par tie po li tycz ne po zwo lą
Pa nu rze czy wi ście rzą dzić
War sza wą, czy bę dą rzu -
ca ły kło dy pod no gi?
Je że li plan War szaw skiej Wspól no ty Sa -

mo rzą do wej, któ ry jest rów nież mo im pro -
jek tem pre zy denc kim, sta nie się rze czy wi sto -
ścią i bę dzie my współ rzą dzić War sza wą – to,
po nie waż sto li ca sta no wi ogrom ny or ga -
nizm, wpły wa ją cy na ca ły kraj, każ dy z po li -
ty ków bę dzie chciał mieć do bre re la cje
z wła dza mi War sza wy, nie za leż nie od te go,
spod ja kie go zna ku się wy wo dzą. Głos War -
sza wy po zo sta je sły szal ny w ca łej Pol sce, co
po ka za ło ubie gło rocz ne re fe ren dum. Po li ty -
cy chcą mieć do bre re la cje z ty mi, któ rzy
ten głos wy ra ża ją. Wspól no ta Sa mo rzą do wa
ze mną na cze le osią gnę ła waż ną po zy cję
w War sza wie. Wspól no ta to przy szłość. Po li -

ty cy z cen tral par tyj nych mu szą się z tym
po go dzić, pod na ci skiem oby wa tel skim wy -
zbyć się ego istycz nych in te re sów. Na szą rze -
czą po zo sta je ten na cisk or ga ni zo wać.
Umiem słu chać lu dzi i wie rzę, że mi się uda
spo wo do wać, by w krót kim cza sie war sza -
wia kom ży ło się po pro stu wy god nie, a nie
tyl ko po praw nie. 

– Jak ogra ni czyć sła wet -
ną war szaw ską biu ro kra -
cję, na któ rą po wszech nie
skar żą się miesz kań cy?
Wszyst ko, co moż li we, po win no zna -

leźć się na po zio mie dziel ni cy. Pre zy dent
War sza wy po wi nien bur mi strzów roz li czać,
sta no wić in stan cję od wo ław czą, roz strzy ga ją -
cą spo ry, wy zna cza ją cą kie run ki dzia ła nia.
Je dy ne, co po win no po zo stać wy łącz ną
kom pe ten cją pre zy den ta czy mia sta, to sie ci:
ko mu ni ka cji zbio ro wej, wo do cią gi i ka na li -
za cja, klu czo we dla funk cjo no wa nia mia sta
ar te rie ko mu ni ka cyj ne prze lo to we i tran zy -
to we. Tak że pla no wa nie prze strzen ne, ob słu -
ga naj więk szych in we sto rów i wi zja plus kon -
tro la po win ny po zo stać w ge stii pre zy den ta.
Ca łą resz tę prze ka zać trze ba dziel ni com.

– Czy li kan dy dat na pre zy -
den ta War sza wy opo wia -
da się za ogra ni cze niem
wła snych upraw nień za -
raz po zwy cię stwie?
Przy ja cie le sa mo rzą dow cy cza sem wy ty -

ka ją: tak mó wisz, bo nie je steś pre zy den tem,
dla te go chcesz de cen tra li zo wać. Tym cza sem
ja uzna ję, że im wię cej pre zy den to wi pod le -
ga bez po śred nio, tym mniej sza po zo sta je

szan sa, że po dej mie wła ści we de cy zje
w opty mal nym cza sie. Nikt nie jest w sta nie
ob jąć ca łej mno go ści spraw, więc pre zy dent
ce du je je na urzęd ni ków. Ale prze cież to je -
go miesz kań cy wy bra li w wy bo rach bez po -
śred nich, a nie ich. Urzęd nik ży je od pen sji
do pen sji, a pre zy dent zo sta je wy bra ny
po to, że by kształ to wać wi zję mia sta i z jej
re ali za cji miesz kań cy roz li czą go w ko lej -
nych wy bo rach. 

– Ale tam, gdzie w grę
wcho dzi za rzą dza nie kry -
zy so we, nie za mie rza się
Pan urzęd ni ka mi wy rę -
czać? Nie za rzu ci Pan też
spo tkań bez po śred nich
z miesz kań ca mi, z któ rych
za sły nął Pan ja ko bur -
mistrz Ur sy no wa?
Pre zy dent sto li cy – sa mo rzą do wiec –

po wi nien mieć za ka sa ne rę ka wy, ka lo sze
na no gach i uśmiech na twa rzy. Mu si po dej -
mo wać de cy zje, któ rych obec na wła dza uni -
ka, ce du jąc je na swo ich współ pra cow ni ków.
Uwa żam, że by cie sa mo rzą dow cem – to per -
ma nent ne spo ty ka nie się z miesz kań ca mi.
Tyl ko na ta kim spo tka niu oby wa tel mo że
prze ka zać bez po śred nio swo je uwa gi,
a nierzad ko go rycz. Do urny wy bor czej te go
nie po wie. Od 16 lat dzia łam w sa mo rzą -
dzie. Zza biur ka nie wszyst ko wi dać,
a urzęd ni cy nie za wsze są per fek cyj ni. Nie

NA PREZYDENTA WARSZAWY - BURM    
„Pre zy dent po wi nien mieć za ka sa ne rę ka wy,

ka lo sze na no gach i uśmiech na twa rzy.”
Z Pio trem Gu zia łem kan dy da tem War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej 

na pre zy den ta War sza wy rozmawia Ewa Rataj
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Piotr Gu ział 
Ma 39 lat i ja ko nie za leż ny kan dy dat oby wa tel ski na pre zy den ta sto li cy po pie ra ny

jest przez War szaw ską Wspól no tę Sa mo rzą do wą. Od czte rech lat spra wu je urząd bur -
mi strza Ur sy no wa, dziel ni cy, w któ rej miesz ka od trze cie go ro ku ży cia. Od 1998 r. dzia -
ła tu w sa mo rzą dzie, miesz kań cy czte ry ra zy wy bra li go na rad ne go.

Kan dy dat na pre zy den ta sto li cy Piotr Gu ział to war sza wiak z uro dze nia, po dob nie
jak je go ro dzi ce. Miesz ka na Ur sy no wie przy No wo ur sy now skiej, z żo ną Mar tą i dwie -
ma cór ka mi: Jul ką i He len ką. 

Do szko ły pod sta wo wej przy szły bur mistrz cho dził na Ur sy no wie i Mo ko to wie,
do Li ceum Mo dze lew skie go (dziś Go ethe go), a na stęp nie w Niem czech, gdzie je go
oj ciec pra co wał na pla ców ce dy plo ma tycz nej. Piotr Gu ział stu dio wał eko no mię
w Ko lo nii, a dy plom uzy skał z go spo dar ki pu blicz nej w war szaw skiej Szko le Głów -
nej Han dlo wej.

Przed się bior ca i me na dżer, pra co wał w kor po ra cji z bran ży płat no ści elek tro nicz nych. 
Bie ga w ma ra to nach, z tre nin gu nie re zy gnu je na wet w naj gor szą po go dę. 
Piotr Gu ział jest bez par tyj ny. W 2006 r. stał się po my sło daw cą i li de rem ko mi te tu

wy bor cze go Nasz Ur sy nów. Po wy bo rach sa mo rzą do wych w 2010 r., w któ rych Nasz
Ur sy nów od niósł suk ces, Piotr Gu ział zo stał bur mi strzem Ur sy no wa, cho ciaż rzą dzą cy
War sza wą pró bo wa li unie moż li wić mu ob ję cie tej funk cji i utrud nić jej spra wo wa nie. 

Bur mistrz Piotr Gu ział sprze ci wia się po strze ga niu dziel ni cy ja ko blo ko wi ska i sy -
pial ni, pod kre śla po trze bę bu do wa nia wspól no ty. Stwo rzył przez czte ry la ta ka den cji
500 no wych miejsc w przed szko lach, wy łącz nie dzię ki re mon to wi i ada pta cji ist nie ją -
cych obiek tów. Na szko ły, w prze li cze niu na jed ne go ucznia, oraz na zie leń wy da je naj -
wię cej w War sza wie. Po pra wił bi lans fi nan sów Ur sy no wa, uspraw nia jąc ścią ga nie za le -
głych opłat. 

Pod kre śla, że zza biur ka nie wszyst ko wi dać. Dla te go re gu lar nie spo ty ka się
z miesz kań ca mi. Prze ciw ni kom zaś pro po nu je pu blicz ną de ba tę. 

Piotr Gu ział stał się ini cja to rem ubie gło rocz ne go re fe ren dum w spra wie od wo -
ła nia Han ny Gron kie wicz -Waltz ze sta no wi ska pre zy den ta sto li cy i li de rem ro dzą -
ce go się wo kół tej ak cji ru chu spo łecz ne go. „Mam pre ten sje, że jej za rzą dza nie mia -
stem spro wa dza się do ad mi ni stro wa nia, wy peł nia nia te go, co sta no wi nie zbęd ne
mi ni mum, któ re pre zy dent mu si wy ko nać. Od pre zy den ta sto li cy du że go pań stwa
ocze ku ję, że by był za an ga żo wa ny „na mak sa”, do utra ty tchu” – uza sad nia ak cję
bur mistrz. 

Po mi mo znie chę ca nia ze stro ny par tyj nych po li ty ków (rów nież z opo zy cji) oraz
scep ty cy zmu me diów or ga ni za to rom uda ło się ze brać wy ma ga ną licz bę pod pi sów,
a sto li ki z ich li sta mi sta ły się praw dzi wym Hy de Par kiem. Kam pa nia po bu dzi ła dys -
ku sję o przy szło ści sto li cy i spo so bach za rzą dza nia mia stem. 

Ak cja re fe ren dal na przy czy ni ła się jed nak do zła go dze nia pla no wa nej pod wyż ki
cen bi le tów ko mu ni ka cji miej skiej i od wo ła nia z ra tu sza wie lu nie kom pe tent nych
urzęd ni ków. 

Za miar kan dy do wa nia na pre zy den ta War sza wy ogło sił w trak cie wiel kiej kon wen -
cji wy bor czej w ha li Are na Ur sy nów 5 kwiet nia br. Mo im sze fem są i bę dą miesz kań -
cy War sza wy – oznaj mił pod czas mi tyn gu. 

bo ję się prze ko ny wać in nych do mo ich ra cji
i lu bię słu chać. W ten spo sób poj mu ję swo -
ją ro lę przy szłe go pre zy den ta sto li cy. Nie bo -
ję się też spo tkań z gru pa mi in te re su, by le
in te re su do brze ro zu mia ne go – ja ko pro -
blem lo kal ny do roz wią za nia. Nie w se kret -
nych miej scach, jak po li ty cy PO na cmen ta -
rzach czy w eks klu zyw nych re stau ra cjach,
tyl ko w pu blicz nych sa lach po win ny się ta -
kie roz mo wy od by wać.

– Czy li za rzą dów za rów -
no PiS, jak i PO me cha -
nizm kon sul ta cji z rad ny mi
nie funk cjo no wał. A jak po -
wi nien dzia łać? 
Pre zy dent przy naj mniej raz w ka den cji

mu si po ja wiać się na po sie dze niu ra dy każ -
dej z dziel nic. A naj le piej, że by mia ło to
miej sce czę ściej. Bra ku je cze goś ta kie go jak
wy słu cha nie pu blicz ne. Raz w mie sią cu pre -
zy dent spo ty ka się z rad ny mi mia sta i od po -
wia da od ra zu na wszyst kie za da ne z sa li py -
ta nia. Pod czas go dzi ny py tań do pre zy den ta
nie od po wia da za stęp ca ani dy rek tor biu ra,
jak to ma miej sce te raz, sko ro to nie on po -
dej mu je de cy zje. Je go nikt nie wy bie rał, pre -
zy den ta mia sta – tak. 

– Zmień my te mat. War -
sza wa jest scen tra li zo wa -
na, jak chy ba ni gdy w swo -
jej hi sto rii. Sa mo rząd
miesz kań ców od daw -
na nie ist nie je. War szaw -
ska Wspól no ta Sa mo rzą -
do wa chce to zmie nić. Jak
za mier za cie to zro bić?
– Obec ny ustrój mia sta jest cho ry, po -

dob nie jak sys tem roz dzie la nia pie nię dzy
po mię dzy dziel ni ce. Przy po mnij my, że Han -
na Gron kie wicz -Waltz 8 lat te mu obie cy wa -
ła de cen tra li za cję, a zro bi ła do kład nie od -
wrot nie. Wła dzę od da ła nie bur mi strzom,
lecz więk szość zo sta wi ła so bie, wi ce pre zy -
den tom i dy rek to rom biur ra tu sza. Chce my
zde cen tra li zo wać mia sto i bę dzie to nasz
prio ry tet. Wła dza mu si wró cić do bur mi -
strzów i rad nych dziel nic. 

– Jak WWS za mie rza to
osią gnąć?
- Plat for ma Oby wa tel ska nie mo że mieć

sa mo dziel nej więk szo ści w Ra dzie War sza wy.
To jest naj waż niej sze, bo dziś ten „układ za -
mknię ty” two rzy pa to lo gię, w któ rej rad ni
za miast kon tro lo wać pre zy den ta są de fac to
je go pod nóż kiem. Je śli PiS i PO bę dą mia ły
wy ni ki po rów ny wal ne, to za pew ne bez
WWS nie bę dzie moż li we zbu do wa nie więk -
szo ści. Za pro po nu je my roz wią za nia usta wo -
we zmie nia ją ce ustrój War sza wy na bar dziej
de mo kra tycz ny. Po sta wi my tak że twar -
do spra wę Ja no si ko we go, de kre tu Bie ru ta
i re for my opłat za użyt ko wa nie wie czy ste.
Zgło sze nie ich w Sej mie przez PO bę dzie

wa run kiem za war cia ko ali cji. Je śli po sło wie
PO te go nie zro bią, za wrze my ko ali cję z PiS.

– Sa mo zgło sze nie w Sej -
mie nic nie zmie ni. Usta wa
mo że np. tra fić do sej mo -
wej za mra żar ki. Co wów -
czas?
– Plat for ma do sta nie czas na prze pro -

wa dze nie zmian. Je śli te go nie zro bi, ze rwie -
my ko ali cję.

– Nie wie rzę w zmia ny
usta wo we. Czy bez nich
WWS też spró bu je zde -
cen tra li zo wać sto li cę?
Oczy wi ście. Bę dzie my sta ra li się do pro -

wa dzić do zmia ny sta tu tu mia sta i prze ka za -
nia dziel ni com znacz nie więk szych kom pe -
ten cji. Do te go nie po trze ba aż tak wie le.
Wy star czy pre zy dent ro zu mie ją cy, że kom -
pe ten cje mu szą być jak naj bli żej miesz kań -
ca, a nie jak obec nie, gdy de cy zje o dzier ża -
wie te re nu pod kiosk po dej mu je biu ro miej -
skie pod le głe pre zy dent, a nie bur mistrz
dziel ni cy.

– Pa nie Bur mi strzu, co
Pa nu zro bi ła Straż Miej -
ska?
– Mia łem wie le zgło szeń od miesz kań -

ców, że Straż Miej ska nie dzia ła w ob sza -
rach, do któ rych zo sta ła po wo ła na. Wie le
skarg wpły wa na po ste po wa nie Stra ży Miej -
skiej w sto sun ku do osób naj słab szych –
sta ru szek sprze da ją cych ko pe rek, na to miast
brak jest re ak cji służb miej skich na rze czy -
wi ście istot ne prze wi nie nia. Ka ry otrzy mu -
ją han dlu ją cy na uli cy w po szu ki wa niu
utrzy ma nia dla sie bie i swo jej ro dzi ny, a nie
pi jak le żą cy w tra wie nie opo dal. Wie le błę -
dów zo sta ło po peł nio nych w za rza dza niu
tą jed nost ką oraz w usta la niu kom pe ten cji
straż ni ków miej skich. Wy da je mi się, że tej
struk tu ry nie da się już prze kształ cić czy
prze war to ścio wać i mu si być ona zli kwi do -
wa na. W jej miej sce po win na po wstać for -
ma cja oby wa tel ska – do brze zor ga ni zo wa -
na, do brze opła ca na, re kru to wa na spo śród
lu dzi, któ rzy nie pod cho dzą do służ by re -
pre syj nie. Za da nia tej no wej jed nost ki po -
win ny być słu żeb ne w sto sun ku do oby wa -
te li, a nie kar no–przy mu so we. No wa struk -
tu ra po win na ko ja rzyć się oby wa te lom
przede wszyst kim z po mo cą i bu dzić za ufa -
nie miesz kań ców War sza wy. Do te go wła -
śnie bę dę dą żył.

– Co Pan mo że obie cać
miesz kań com Ocho ty?
– Re ali za cję pro gra mu Ochoc kiej

Wspól no ty Sa mo rzą do wej. Kto mo że wie -
dzieć le piej, co jest Ocho cie po trzeb ne? Li -
der OWS Grze gorz Wy soc ki ja sno spre cy -
zo wał sześć rze czy. Mo der ni za cja ba za ru
Ba na cha, od bu do wa sta dio nu Skry, bu do -
wa li nii tram wa jo wej łą czą cej pę tle na Ba -

na cha z Mo ko to wem, re wi ta li za cja pla cu
Na ru to wi cza, bu do wa par ku Za chod nie go
i re ali za cja pro jek tu bu do wy cen trum edu -
ka cyj ne go na miej scu Re du ty Or do na. Ty -
le wiem i wiem, do ko go dzwo nić w przy -
pad ku dzia łań szcze gó ło wych. Jak bę dę re -
ali zo wał bu do wę cen trum na miej scu Re -
du ty Or do na, to wiem, że przy kon sul to -
wa niu ma ją sie dzieć przy mo im bo ku sto -
wa rzy sze nia pa trio tycz ne, któ re od lat o to
za bie ga ją? Jak bę dzie my przyj mo wać plan
za go spo da ro wa nia pla cu Na ru to wi cza, to
nie mo że za brak nąć pod czas kon sul ta cji
An ny Zbyt niew skiej i sze re gu ak tyw nych
miesz kań ców Sta rej Ocho ty. Po dob nie jest
z bu do wą par ku Za chod nie go, ale tu mo ja
ro la jest dru go rzęd na, po nie waż wiem, że
spo rzą dze nie pro jek tu to wo la gło su ją cych
w bu dże cie par ty cy pa cyj nym. Tra sa tram -
wa jo wa na Mo ko tów jest za pi sa na ja ko
prio ry tet w fi nan so wa niu z bu dże tu unij -
ne go i tu trze ba pil no wać, aby pra ce po su -
wa ły się ter mi no wo. Mo der ni za cja ba za ru
Ba na cha nie bę dzie od by wa ła się
poza ple ca mi Sto wa rzy sze nia Kup ców
Tar go wi ska Ba na cha. Śro do wi sko ochoc -
kich kup ców ma czy tel ne przy wódz two
i to cie szy z dwóch po wo dów. Pierw szy
jest ta ki, że nie ma wąt pli wo ści, z kim
roz ma wiać, a po dru gie za rów no To masz
Kłos, Ja cek Go mół ka czy Da riusz Kał waj -
tys to li de rzy rów nież Wspól no ty na tym
te re nie. No, coś, co jest ochoc kie, ale jest
fun da men tem na sze go pro gra mu. Od bu -
do wa sta dio nu Skry. Tu też mam do bry
nu mer te le fo nu. Krzysz tof Ka li szew ski,
pre zes Skry i tre ner na szych zna ko mi -
tych mło cia rzy jest mo im do brym zna jo -
mym. Ocho ta to je den z moc nych punk -
tów War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą -
do wej i je stem prze ko na ny, że wzo rem
Ur sy no wa po wy bo rach OWS bę dzie
współ rzą dzić dziel ni cą. 

– A co z wy dłu że niem pra -
cy urzę dów dziel ni co -
wych, co moc no jest pod -
kre śla ne w pro gra mie
OWS?
– Tu mu szę za pro te sto wać. To po stu lat

ca łej War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do -
wej. To bę dzie jed na z mo ich pierw szych de -
cy zji. Urzę dy bę dą pra co wa ły od go dzi ny 7
do go dzi ny 19.00.

– Ja ki wy nik bę dzie Pan
miał w wy bo rach?
– Spa ni ko wa ny „sa lon” Plat for my Oby -

wa tel skiej i „Ga ze ta Wy bor cza” twier dzą, że
je prze gram, ale to ja je stem gwa ran tem
zmia ny ja ko ścio wej w za rzą dza niu na szym
mia stem. 16 li sto pa da war sza wia cy zde cy du -
ją, czy w War sza wie ma być bar dzo do brze,
czy tyl ko jak do tych czas - po praw nie.

– Dzię ku ję ze roz mo wę.

      ISTRZ PIOTR GUZIAŁ
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DO SEJMIKU - MAZOWIECKA WSPÓLN  
OKRĘG II - OBEJMUJE DZIELNICE: BEMOWO, BIELANY, OCHOTĘ,       

Za miast par tii wy bierz
Wspól no tę to prze kaz sa -
mo rzą dow ców ma zo wiec -
kich. Dla cze go oby wa tel,
znu żo ny po li ty ką, ma
w dniu wy bo rów wska zać
wła śnie Was?
– Wspól no ta kon se kwent nie

przed sta wia swo ją ofer tę w wy bo rach
sa mo rzą do wych, na po zio mie gmi ny,
po wia tu i wo je wódz twa. Pro pa gu je -
my zmia ny, któ re po pra wią ja kość
władz lo kal nych. Do ma ga my się od -
par tyj nie nia sa mo rzą du, że by miesz -
kań cy zy ska li au ten tycz ną re pre zen ta -
cję. Zdo mi no wa nie sa mo rzą du przez
par tie spro wa dza na sam dół kon f likt
w re la cjach mię dzy ludz kich, a na wet
ro dzin nych. Par tie po li tycz ne ro bią
wszyst ko, że by spór pod grze wać.
Pro wa dzi to do nisz cze nia wię zi spo -
łecz nych, któ re w Pol sce i tak, z bar -
dzo wie lu po wo dów, rów nież hi sto -
rycz nych, po zo sta ją bar dzo sła be.

Zmie rza my też do ogra ni cze nia licz -
by ka den cji. Mak sy mal nie trzy – to
wy star cza ją co wie le cza su, że by zre -
ali zo wać wszyst kie pla ny oraz po trze -
by spo łecz ne. Je że li ktoś te go nie po -
tra fi, nie ma po trze by prze dłu ża nia
w nie skoń czo ność je go man da tu.
Sko ro Kon sty tu cja sta no wi, że pre zy -
den to wi kra ju wy star czą dwie ka den -
cje, to rów nież wójt, bur mistrz czy
pre zy dent mia sta po win ni mieć li mi -
to wa ny czas spra wo wa nia wła dzy.

– Czy wie rzy Pan w al tru -
izm w po li ty ce? Przed wy -
bo ra mi do Par la men tu Eu -
ro pej skie go wzy wa li ście
do gło so wa nia i or ga ni zo -
wa li ście de ba ty kan dy da -
tów, cho ciaż Wspól no ta
list nie wy sta wi ła.
– Sta ra my się za chę cać lu dzi, że -

by dzia ła li w swo ich śro do wi skach,
wy ła nia li lo kal nych li de rów. Sprzy ja -
my ak tyw no ści, któ rą trak tu je my ja ko

ele ment ka pi ta łu ludz kie go. Wie lu wy -
bit nych pol skich in te lek tu ali stów uwa -
ża, że bez je go wzmoc nie nia – a ba da -
nia po twier dza ją, że po zo sta je w sła bej
kon dy cji – nie da się roz wią zać pro -
ble mów po li tycz nych, spo łecz nych
ani ma kro eko no micz nych. Pra ca
nad ka pi ta łem ludz kim przy spie sza
roz wój cy wi li za cyj ny w Pol sce. Pro wa -
dzi my ak cje edu ka cyj ne, hi sto rycz ne,
go spo dar cze, in for ma cyj ne. Or ga ni zu -
je my de ba ty przed wy bo ra mi po to,
że by do pro wa dzić do bez po śred nie go
spo tka nia kan dy da tów i pro gra mów,
któ re re pre zen tu ją, z kon kret ny mi
ludź mi. Trak tu je my je ja ko war tość sa -
mą w so bie. W ma łym mia stecz ku
scho dzi się 40 osób i roz ma wia
o przy szło ści. De ba ty zwięk sza ją ak -
tyw ność oby wa tel ską.

– Co nie za leż ni sa mo rzą -
dow cy mo gą zro bić dla
rów no mier ne go roz wo ju?
– W ta kim du żym ukła dzie re gio -

nal nym, przy ogrom nych róż ni cach
śred niej pła cy, cięż ko o do brze skut -
ku ją ce roz wią za nia. Wie le za le ży
od kon cep cji roz wo ju pań stwa pol -
skie go, ale te go oczy wi ście nie roz -
strzy gnie sa mo rząd. Do ce niam to, że
Ma zo wiec ka Wspól no ta Sa mo rzą do -
wa sku pia i gro ma dzi lu dzi. Sza nu ję

tych, któ rzy swój czas, ener gię i pie -
nią dze po świę ca ją na ta ką ak tyw ność,
jak de ba ty w na mio cie oby wa tel skim,
kon cer ty czy fe sty ny – bo na tym wła -
śnie mię dzy in ny mi po le ga bu do wa -
nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Je -
sien ne wy bo ry mo gą stać się pró bą
od zy ski wa nia Pol ski oby wa tel skiej, ale
trze ba pa mię tać, że po nie waż to par -
tie dys po nu ją nie zbęd ny mi fun du sza -
mi, wszy scy od nich nie za leż ni ma ją
utrud nio ną dro gę.

Kan dy du je Pan do sej mi ku
wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go z War sza wy. Co chce
Pan zmie nić ja ko rad ny, je -
śli wy bor cy ob da rzą Pa -
na za ufa niem? Co chce
Pan zmie nić w War sza wie,
co na Ocho cie?
Sej mik wo je wódz twa ma zo wiec -

kie go, do któ re go kan dy du ję z War -
sza wy, ma w swo jej pie czy co naj -
mniej kil ka waż nych ob sza rów, ta -
kich jak cho ciaż by dro gi wo je wódz -
kie, szko ły wyż sze czy szpi ta le wo je -
wódz kie.

Wszy scy zna my spra wę za mknię -
cia od dzia łu ra tu ją ce go ży cie w szpi -
ta lu przy ul. Bar skiej z po wo du rze -
ko me go bra ku ob sa dy le ka rzy. Jest
nie do pusz czal ne, aby na Ocho cie

za my kać od dział ra tu ją cy ży cie
miesz kań ców. Ja ko rad ny sej mi ku
wo je wódz twa ma zo wiec kie go za -
dbam o to, aby zna la zły się wy star -
cza ją ce środ ki na po now ne otwar cie
i wła ści we utrzy ma nie od dzia łu SOR
w szpi ta lu przy ul. Bar skiej. Ar gu -
men ty Urzę du Mar szał kow skie go,
ja ko by „Ocho ta by ła do brze za bez -
pie czo na me dycz nie”, na le ży mię dzy
baj ki wło żyć.

Jest Pan przed się bior cą
i dzia ła czem go spo dar -
czym. Ja ki jest Pa na po -
gląd co do idei stwo rze nia
pol skie go cen trum han dlo -
wo -usłu go we go przy Ba na -
cha?
Tak, ko lej ną istot ną spra wą, któ rą

chciał bym się za jąć nie tyl ko
na Ocho cie, ale i w ca łej War sza wie,
jest spra wa re wi ta li za cji i mo der ni za -
cji war szaw skich ba za rów i tar go wisk.

Ja ko przed się bior ca i dzia łacz
śro do wisk ku piec kich do sko na le ro -
zu miem, czym jest al bo ra czej - czym
mo że być spraw nie i sku tecz nie funk -
cjo nu ją cy ba zar, za rów no dla kup -
ców, jak i dla miesz kań ców.

Wszy scy chce my ro bić za ku py
świe żych pro duk tów w przy stęp nych
ce nach. Ba za ry mo gą i po win ny do -

„Pró bu je my od zy skać Pol skę
dla oby wa te li”

Z Woj cie chem Pa pi sem, li de rem li sty Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej, 
rozmawia Grzegorz Wysocki
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Kan dy da ci Ma zo wiec kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej

Woj ciech Pa pis (ur. 1965) jest dzia ła czem spo łecz nym,

sa mo rzą do wym i go spo dar czym, przed się bior cą, ak tyw -

nym od 22 lat w bran ży bu dow la nej i drzew nej. Eko no mi -

sta, ukoń czył za rzą dza nie przed się bior stwem oraz ja ko

dru gi kie ru nek fi nan se i roz li cze nia mię dzy na ro do we. 

Bez par tyj ny, dzia łacz Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej,

pra cu je w jej ra dzie pro gra mo wej. Dzia ła rów nież w Kon gre ga cji

Prze my sło wo -Han dlo wej, Ogól no pol skiej Izbie Go spo dar czej, zaj -

mu ją cej się wspie ra niem in te gra cji sek to ra ma łych i śred nich f irm,

gdzie był wi ce pre ze sem. 

Ani ma tor ini cja ty wy oby wa tel skiej na rzecz znie sie nia opła ty tar -

go wej na ba za rach - ła mią cej kon sty tu cyj ną za sa dę rów no ści (nie pła -

cą jej m.in. hi per mar ke ty) i go dzą cej w drob ny han del ro dzin ny. 

Ma dwóch sy nów: Pio tra i Kon rad ka. In te re su ją go: te nis ziem -

ny, eko no mia, astro f i zy ka, mu zy ka, li te ra tu ra, pra wo cy wil ne, ad mi -

ni stra cyj ne, wy bor cze i kon sty tu cyj ne. 

Ewa Bart ko wiak jest po et ką, zna ną pu blicz no ści li te rac kiej

pod pseu do ni mem Mar le na Zyn ger. Wy da je zna ko mi te pi smo „Li ry -

dram”. Mó wi, że we Wspól no cie od na la zła do brą dla kul tu ry szan -

sę zgod nej współ pra cy, któ rej próż no szu ka ła wcze śniej w ry wa li zu -

ją cych sto wa rzy sze niach li te ra tów. Kre atyw ność łą czy z pa sją spo -

łecz ną i uro kiem oso bi stym. Ewa Da ne la Bur don – pre zes Izby

Pol sko -Nor we skiej. Wła ści ciel ka i pre zes f ir my kon sul tin go wej. An -

na Ma kuch z Ocho ty jest wła ści ciel ką pry wat ne go przed szko la.

Przed się bior ca Wi told Bu czyń ski peł ni funk cję wi ce pre ze sa Ma -

zo wiec kiej Izby Rze mio sła i Przed się bior czo ści. Wal de mar Pa ta -

tyn b. bur mistrz gmi ny War sza wa – Wło chy. Przed się bior ca

Krzysz tof Mar ci niak, b. dzia łacz Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu -

den tów. Iwo na Roz wadow ska - wy kła dow ca uni wer sy tec ki uczel -

ni Ła zar skie go. Kry sty na Krze ko tow ska - w la tach 1994-98 wi ce -

prze wod ni czą cą Ra dy Gmi ny Bie la ny. Bo że na Ko strze wa – psy -

cho log i ży cio wy do rad ca. Ja cek Bo brow ski - wła ści ciel kan ce la rii

do radz twa go spo dar cze go Ca stor. Bo gu sła wa Ma łek – na uczy ciel z

dwu dzie sto let nim sta żem. Ja nusz Ści skal ski w 1980 r. był człon-

kiem -za ło ży cie lem „So li dar no ści” w Ur su sie i na Ma zow szu, te raz

jest wi ce prze wod ni czą cym Ma zo wiec kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej.

    NOTA SAMORZĄDOWA
          URSUS, WŁOCHY, WOLĘ ORAZ ŻOLIBORZ

star czać nam zdro wą i eko lo gicz ną
żyw ność, a ro lą sa mo rzą du jest stwo -
rzyć do god ne wa run ki do dzia ła nia
ba za rów. 

Sztan da ro wym przy kła dem
„do za go spo da ro wa nia” na Ocho cie
jest Ba zar Ba na cha, któ ry prze cież
ist nie je już po nad sto lat, ist niał
za cza sów ca ra, dwóch wo jen świa to -
wych, prze żył cza sy ko mu ni zmu i po -
wro tu wol nej Pol ski.

Na sze mu Ba za ro wi Ba na cha da le -
ko jed nak do świet nych, barw nych
i tęt nią cych ży ciem ba za rów Pa ry ża,
Ber li na czy Rzy mu.

Tak jed nak być nie mu si, mo że -
my zmie nić to ra zem, zmie nić na lep -

sze, mo że my zmo der ni zo wać Ba zar
Ba na cha na wzór ba za rów w me tro -
po liach za chod nich. To za le ży jed -
nak w du żej mie rze od nas sa mych,
od te go, ja kich przed sta wi cie li wy bie -
rze my w nad cho dzą cych wy bo rach.

Osob ną spra wą jest in we sty cja
na miej scu Ha li Ba na cha. Wła dze po -
win ny ak tyw nie włą czyć się w pro ces
po ro zu mie nia mię dzy Ha lą a WSM Ra -
ko wiec. Je śli w tej ma te rii nie na stą pi
po stęp, to z kon cep cji two rze nia sil ne -
go cen trum han dlo wo-usłu go we go nic
nie wyj dzie. 

Obec na wła dza w War sza wie trak -
tu je od wie lu lat Ba zar Ba na cha po ma -
co sze mu. My, miesz kań cy War sza wy,

po trze bu je my ba za ru nie tyl ko po to,
by ku po wać nie dro gie i do bre to wa ry,
ale rów nież z po wo du na sze go przy wią -
za nia do tra dy cji te go miej sca.

– Na co Wspól no ta na Ma -
zow szu li czy?
– Je sien ne wy bo ry mo gą stać się pró -

bą od zy ski wa nia Pol ski oby wa tel skiej, ale
trze ba pa mię tać, że po nie waż to par tie
dys po nu ją nie zbęd ny mi fun du sza mi,
wszy scy od nich nie za leż ni ma ją utrud -
nio ną dro gę. Wie rzę jed nak, że po ten -
cjał, ja ki zgro ma dzi li śmy w ostat nich la -
tach zrów no wa ży to wszyst ko i za ist nie -
je my ja ko pod miot nie tyl ko w gmi nach,
dziel ni cach, mia stach i po wia tach, ale
rów nież na szcze blu wo je wódz kim.

Kandydatem Ochockiej Wspólnoty Samorządowej jest:

Wal de mar Pa ta tyn

64 la ta, wy kształ ce nie wyż sze, in ży nier. Miesz ka niec Włoch. Do świad czo ny sa mo rzą do wiec. Wie lo let ni wi ce pre zes i pre zes Gmin nej
Go spo dar ki Ko mu nal nej Ocho ta. Rad ny Gmi ny War sza wa Ocho ta oraz Gmi ny War sza wa Wło chy. Wi ce bur mistrz Gmi ny Wło chy
– zaj mo wał się go spo dar ką ko mu nal ną i miesz ka nio wą oraz nad zo rem in we sty cji. W sa mo rzą dzie wo je wódz twa ma zo wiec kie go
chciał bym za jąć się  zdy na mi zo wa niem pro ce sów in we sty cyj nych oraz opty mal nym wy ko rzy sta niem środ ków unij nych, a tak że ich
wła ści wym roz li cza niem.  
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Zapraszamy 
na nasze 

spotkania 
przedwyborcze:

- Spotkanie z kandydatami z okręgu nr 3 – Rakowiec
27.10 (poniedziałek), godz. 18.00
Klub „Jedynka”, ul. Gorlicka 1

- Spotkanie z kandydatami z okręgu nr 2 – Szczęśliwice
28.10 (wtorek), godz. 18.00
Klub Seniora PKPS, ul. Grójecka 120

- Spotkanie z kandydatami z okręgu nr 1 – Stara Ochota
29.10 (środa), godz. 18.00
Gimnazjum Społeczne nr 20, ul. Raszyńska 22

- Spotkanie z Piotrem Guziałem i Grzegorzem Wysockim
4.11 (wtorek), godz. 18.00
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Materiał sfinansowany przez: KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa; KW Warszawska Wspólnota Samorządowa; KWW Ochocka Wspólnota Samorządowa 


