


Jest pa ni rad ną dziel ni cy z li sty
Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej oraz
człon kiem Ze spo łu do spra wy bu dże tu
par ty cy pa cyj ne go. Czy zda niem pa ni za -
mysł władz War sza wy o utwo rze niu ta kie -
go bu dże tu był tra fio ny?

Re fe ren dum w spra wie od wo ła nia
pre zy dent War sza wy po bu dzi ło ludz ką ak -
tyw ność, ten bu dżet jest te go ży wym do -
wo dem. Z te go punk tu wi dze nia moż na
przy jąć, że pre zy dent Han na Gron kie wicz
Waltz wy ko rzy sta ła ten fakt zna ko mi cie.

Co pa ni chce przez to po wie dzieć?

To pro ste, ak tyw ność miesz kań ców
Ocho ty jest 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 tą ak tyw ność
pod trzy mać. Za rów no na eta pie pu blicz -
nej dys ku sji na te mat pro jek tów wy bra -
nych pod glo so wa nie jak i w sa mym gło so -
wa niu.

Ile z tych wnio sków, po we ry fi ka cji
przez urzęd ni ków, uzy ska ło po zy tyw ną
opi nię Ze spo łu i prze szło do dal sze go eta -
pu ry wa li za cji?

Zna ko mi ta ich więk szość. Tych od -
rzu co nych jest na praw dę nie wie le. By ły też
ta kie, któ re Ze spół zwró cił do po now nej
we ry fi ka cji przez urzęd ni ków z proś bą
o po da nie szcze gó ło wej pod sta wy ich od -
rzu ce nia.

Ja kie by ły po wo dy ta kie go od rzu ce -
nia?

Czy sto for mal ne – np. te ren, na któ -
rym pro po no wa ny był pro jekt do re ali za cji
nie na le żał do mia sta. Od rzu co no też
wnio ski na któ rych miesz kań cy zło ży li
po jed nym pod pi sie, a wy móg Cen trum
Ko mu ni ka cji Spo łecz nej mó wił o dwóch.

Nie ste ty z przy czyn for mal nych od -
padł wnio sek do ty czą cy Re du ty Or do na,
któ ry zo stał pod pi sa ny przez Sto wa rzy sze -
nia Re du ta Or do na, a po wi nien być pod pi -
sa ny przez oso bę fi zycz ną. Szko da, upa -
mięt nie nie te go miej sca to waż na rzecz.

Ja ką kwo tą dys po no wał Ze spół i ja ką
przy jął za sa dę jej roz dy spo no wa nia?

Dziel ni ca po dzie lo na zo sta ła na trzy
re jo ny – Ra ko wiec, Szczę śli wi ce i Sta rą
Ocho tę, przy czym ja ko czwar ty przy ję to
ob szar ogól no dziel ni co wy. Ta ką de cy zję
pod jął Ze spół. Wy szedł z za ło że nia, że spra -

wie dli wie bę dzie je śli 2,100 mil. zł –ogól -
na kwo ta ja ką Za rząd Dziel ni cy prze zna -
czył w 2015 r. na ten cel – roz dy spo nu je
się rów no w/g trzech wy bor czych okrę gów
po 500 tyś zł każ dy, a po zo sta łe 600 tyś. zł

prze zna czy na pro jek ty o zna cze niu ogól -
no dziel ni co wym, któ re zda niem miesz -
kań ców oka żą się dla Ocho ty naj waż niej -
sze i bę dą mo gły być zre ali zo wa ne w cią gu
jed ne go, 2015 ro ku.

Pro szę przy bli żyć prze krój ochoc kich
pro jek tów.

Z mo je go punk tu wi dze nia zde cy do -
wa nie gó rę wzię ły pro jek ty lo kal ne, m.in.
po dwór ka, szcze gól nie na Sta rej Ocho cie,
te pa mię ta ją ce cza sy przed woj nia. Są też
wnio ski wska zu ją ce za nie dba ne te re ny
zie lo ne wy ma ga ją ce do sa dzeń drzew
i krze wów, w tym i bu do wy mię dzy osie -
dlo wych pla ców za baw. Pew nym no vum
są mi ni si łow nie na świe żym po wie trzu,
ale są rów nież tra sy ro we ro we, sy gna li za -
cje świetl ne. Jest też du żo drob nych pro -
jek tów jak płot ki, do dat ko we pa sy przej -
ścia dla pie szych czy na pra wia nie chod ni -
ków. Przez sza cu nek dla wnio sko daw ców,
re dak cja In for ma to ra po sta no wi ła je wy -
dru ko wać, wy cho dząc z za ło że nia, iż nie
wszy scy miesz kań cy ma ją w do mu do stęp
do in ter ne tu.

Czy by ły też wnio ski z dzie dzi ny
oświa ty i sze ro ko po ję tej kul tu ry?

Tak. Ta kim cie ka wym wnio skiem jest
np. co mie sięcz na, dru ko wa na ga ze ta sta -
no wią ca in for ma tor spo łecz ny z ofer tą kul -
tu ral ną dla se nio rów ja ko po rad nik i źró dło
wie dzy o cie ka wych dziel ni co wych ini cja -
ty wach.

By ły też kon tro wer syj ne wnio ski do ty -
czą ce te re nów przed szkol nych i szkol nych.
Te je śli zło żo ne zo sta ły przez oso bę fi zycz -
ną – zda niem Cen trum Ko mu ni ka cji Spo -
łecz nej, od po wie dzial ne go za ca ło kształt
re gu la mi nu bu dże tu par ty cy pa cyj ne go –,
je śli wy gra ją, bę dą re ali zo wa ne. Kon tro -
wer sja tych wnio sków po le ga na tym, że
ich re ali za cja du blu je się z tym co dziel ni ca
i tak jest zmu szo na ro bić w ra mach za dań
wła snych.

Czy pa ni ja ko czło nek Ze spo łu ds. bu -
dże tu par ty cy pa cyj ne go mia ła kon takt
z wnio sko daw ca mi i au to ra mi pro jek tów?

Tak i to z wie lo ma. Pro szę nie za po mi -
nać że je stem rad ną tej dziel ni cy i to nie jest
mo ja pierw sza ka den cja. Mia łam i czas
i moż li wość po znać bo lącz ki dziel ni cy i jej
miesz kań ców. Ja ko wie lo let ni re dak tor In -
for ma to ra Ocho ty i Włoch po ru sza łam,
na je go ła mach, kwe stie któ re wy ma ga ły
nie tyl ko in ter pe la cji rad nej ale i (na ci ska li
na to na si czy tel ni cy) na gło śnie nia w pra -
sie. Te mi nio ne la ta to czę sto wspól na
i trud na dro ga przez gąszcz spraw na koń -
cu któ rych moż na by ło od no to wać zwy cię -
stwo. Zo sta ły jed nak za szło ści i nie zre ali zo -
wa ne po my sły oraz ma rze nia.

Pod trzy mać 
ak tyw ność spo łecz ną!

Z An ną Zbyt niew ską, człon kiem Ze spo łu do spraw bu dże tu roz ma wia Ewa Ra taj
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Wła śnie w bu dże cie par ty cy pa cyj nym
miesz kań cy upa tru ją ich re ali za cję i jak by
z przy zwy cza je nia szu ka li u mnie wspar -
cia. Sze reg wnio sków zło żo nych przez
miesz kań ców jest wy ni kiem na szej wspól -
nej pra cy nad skon stru owa niem wnio sku.

Czy wi dzi pa ni ja kieś mi nu sy w wy -
tycz nych do re gu la mi nu na ja kim opie ra
się bu dżet par ty cy pa cyj ny i jak prze kła da ją
się one na efekt koń co wy?

Tak, zna la zły by się ta kie, sze reg z nich
na kre ślił Piotr Gu ział i ja się z ni mi zga -
dzam. Bu dżet par ty cy pa cyj ny, tak waż ny
dla spo łecz no ści oby wa tel skiej mu si ewa lu -
ować. Na pod su mo wa nie ak tu al ne go przyj -
dzie czas.

Ucie kła pa ni od od po wie dzi, mo że
w ta kim ra zie po wie pa ni coś o je go plu -
sach.

Ewi dent nym plu sem te go przed się -
wzię cia jest za an ga żo wa nie miesz kań ców
i to w róż nym prze dzia le wie ko wym. Mu -
szę za zna czyć, że w pra cę Ze spo łu włą czy -

ło się bar dzo du żo lu dzi mło dych. Jak wi -
dać, szczyt ny cel łą czy po ko le nia i to jest
zde cy do wa ny plus.

Sły szę w pa ni gło sie opty mizm, czyż by
ochoc ka spo łecz ność za pi sa ła się w tym in -
no wa cyj nym pro jek cie wy jąt ko wo?

Wy jąt ko wym już jest, że Ocho ta oka -
za ła się jed ną z trzech dziel nic War sza wy,
któ re zło ży ły naj więk szą ilość wnio sków.
Tą ak tyw ność na le ży te raz pod trzy mać.

W ja ki spo sób chce pa ni te go do ko -
nać?

Ochoc ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
od lat zna ko mi cie ko mu ni ku je się z miesz -
kań ca mi dziel ni cy. Ma my wiel kie pla ny co
do te go pro jek tu i … znów od sy łam pa nią
do Pio tra Gu zia ła.

By je zre ali zo wać za mie rza my opra co -
wać ra port koń co wy. Bo jak wy gra my wy -
bo ry, to włą cze nie miesz kań ców w two rze -
nie bu dże tu bę dzie prio ry te tem.

Dzię ku ję za roz mo wę.

Bu dżet oby wa tel ski to nie igrzy sko,
lecz waż na kon ty nu acja pol skiej re -
for my sa mo rzą do wej. War sza wa
po win na stać się li der ką te go pro -
ce su, a nie wlec się w je go ogo nie. 

Pierw sza re for ma sa mo rzą do wa z
1990 r. przy wró ci ła sens de mo kra cji lo kal -
nej na szcze blu gmin, dru ga – z lat 1998-
99 wpro wa dzi ła sil ne wo je wódz twa – re -
gio ny, co po zwo li ło po la tach sku tecz nie
po zy ski wać środ ki z Unii Eu ro pej skiej.
Twór cy po przed nich dwóch re form – z
prof. Je rzym Stęp niem na cze le – do strze -
ga ją dziś po trze bę trze ciej re for my, któ ra
wzmoc ni po strze ga nie sa mo rzą du zgod nie
z za pi sem Kon sty tu cji ja ko wspól no ty
wszyst kich miesz kań ców da nej miej sco -
wo ści, a nie wła dzy urzęd ni ków. Wpro wa -
dza nie bu dże tu oby wa tel skie go po win no
stać się czę ścią tej trze ciej re for my.

Trud no pew nie o pięk niej szą ideę, od -
wo łu ją cą się – po dob nie jak in sty tu cja re fe -
ren dum – do de mo kra cji bez po śred niej.
Oby wa te le w glo so wa niu in ter ne to wym
lub tra dy cyj nym przy urnie sa mi de cy du ją
o prze zna cze niu przy naj mniej czę ści środ -
ków, po cho dzą cych z ich po dat ków. Dzie lą
na praw dę swo je pie nią dze, bo prze cież
urzęd ni cy nie wy gra li ich na lo te rii. Ci
ostat ni zaś tyl ko miesz kań com w ich de cy -
zjach po ma ga ją.    

Za wsze prze ko nu ję, że le piej mó wić o
bu dże cie oby wa tel skim, niż par ty cy pa cyj -
nym. Zna ko mi ty i czer pią cy z te go co naj -
lep sze w pol skiej sa mo rząd no ści pro jekt
tra ci bo wiem tyl ko na na zy wa niu go nie -
zro zu mia łym dla wie lu oby wa te li sło wem
par ty cy pa cyj ny. To dru gie, chro pa we i ob -
ce go po cho dze nia, od sy ła nas ra czej do ję -
zy ka biu ro kra tów. Sło wo oby wa tel ski w lo -
gicz ny spo sób opi su je fi lo zo fię i prak ty kę
bu dże tu two rzo ne go przez sa mych miesz -
kań ców. Co wię cej – za wie ra w so bie rów -
nież ele ment uczest nic twa, czy li par ty cy -
pa cji, za war ty w kon ku ren cyj nym okre śle -
niu. I co rów nie istot ne – od wo łu je się do
cią gło ści re form pol skie go sa mo rzą du. Za -
ini cjo wa nych przed ćwierć wie czem przez
po wsta ją ce w każ dej gmi nie ko mi te ty oby -
wa tel skie, a moż li wych i przy no szą cych
suk ces dzię ki oby wa tel skiej ak tyw no ści w
ko lej nych la tach. 

Za ini cjo wa ne już re for my, gdy sta ją się
re gu łą de mo kra cji, oby wa te le trak tu ją ja ko
pra wo na by te. Nie po zwa la ją so bie ode brać
ich efek tu. To jed na z pięk nych cech de mo -
kra cji. Wpro wa dza nie w 2002 r. po -
wszech ne go wy bo ru wój tów, bur mi strzów
i pre zy den tów miast bez po śred nio przez
ogół miesz kań ców a nie przez ra dy bu dzi ło
z po cząt ku kon tro wer sje, dziś trud no wy -
obra zić so bie od wrót od tej za sa dy. Naj -
spraw niej si pre zy den ci pol skich miast – ci
z Po zna nia, Wro cła wia czy No wej So li
opie ra ją si łę swo je go man da tu na wo li
miesz kań ców, zaś urzę du ją cy wło darz, je śli

nie sku pia się jak Han na Gron kie wicz -
-Waltz w War sza wie na pro stym ad mi ni -
stro wa niu i PR -owych sztucz kach, z re gu ły
sta je się fa wo ry tem ko lej nych wy bo rów.
Wpro wa dze nie bu dże tu oby wa tel skie go
sta je się po dob nie re for mą nie odwo łal ną i
prze ło mo wą, któ rej efek ty na le ży roz sze -
rzać i wzmoc nić. Ozna cza bo wiem po sze -
rze nie ram pol skiej de mo kra cji lo kal nej, a
nie teo re tycz ny eks pe ry ment, te sto wa ny
przez so cjo lo gów na miesz kań cach. Dla te -
go opo wia dam się za za sa dą, że by w każ -
dym ko lej nym ro ku kwo ta, prze zna cza na
na bu dżet oby wa tel ski w War sza wie, by ła
kon se kwent nie po dwa ja na. Je śli na rok
2015 za re zer wo wa no na ce le, któ re sa mi
miesz kań cy sto li cy okre ślą 25 mln zł, to
już w 2016 r. war sza wia cy po win ni zde cy -
do wać o po dzia le 50 mln zł, w 2017 sa mo -
dziel nie roz strzy gnąć, na co prze zna czą
100 mln zł, zaś w 2018 r – dzie lić już 200
mln zł na re ali za cję naj waż niej szych dla
nich in we sty cji. Ja ko kan dy dat oby wa tel ski
– a to sło wo uzna ję za dla mnie zo bo wią zu -
ją ce – na pre zy den ta War sza wy gwa ran tu -
ję, że je śli w je sien nych wy bo rach miesz -
kań cy ob da rzą wła śnie mnie naj więk szym
za ufa niem, co rocz nie bę dę po dwa jał prze -
zna czo ną na bu dżet oby wa tel ski kwo tę.
Tym bar dziej, że na tle miej skie go bu dże tu
nie jest ona im po nu ją ca. 

Wy star czy przy po mnieć, że we dług ra -
por tu Fun da cji Ba to re go w 2013 r. na bu -
dżet oby wa tel ski z pew no ścią nie naj za -

moż niej sza w Pol sce Łódź prze zna czy ła re -
kor do we 20 mln zł, zaś dzie się cio krot nie
mniej sze od sto li cy Bia ły stok i To ruń po 10
mln zł. Pro jek to wa ne w War sza wie na
2015 r. nie co po nad 25 mln zł to rap tem
0,2 proc jej bu dże tu wy ko na ne go w 2012 r.
pod czas gdy skrom ne ma ło pol skie Kę ty od -
da ły miesz kań com de cy zję w spra wie nie -
mal 4 proc bu dże to wych środ ków, zaś w
nie wie le mniej szym stop niu za ufa ły lo kal -
nym oby wa te lom Kra śnik, Świd ni ca, So pot
czy Wie ru szów. 

Jak uj mu ją to Da riusz Kra szew ski i
Ka rol Moj kow ski, au to rzy opra co wa nia
„Bu dżet oby wa tel ski w Pol sce” – po wi -
nien on być „roz sąd nie wy so ki”, bo cho -
ciaż je go me cha nizm nie zdej mu je też z
”rzą dzą cych od po wie dzial no ści za go spo -
da ro wa nie pu blicz ny mi środ ka mi, jed nak
od da nie do dys po zy cji oby wa te li zbyt ni -
skiej kwo ty (..) po dzia ła na miesz kań ców
de mo ty wu ją co. Oby wa te le mu szą mieć
świa do mość, że po dej mo wa ne przez nich
de cy zje po zwa la ją na au ten tycz ne zmia ny
w lo kal nym oto cze niu”.  Jed nym sło wem,
co wska zu je je den z ko men ta to rów, że by
nie by ła to kwo ta „na wa ci ki”.                     

Han na Gron kie wicz -Waltz szu ka dziś
wy rze czeń w dziel ni co wych bu dże tach –
wyj mu jąc z nich po 2 proc i prze zna cza jąc
na bu dżet naj chęt niej zwa ny przez jej
urzęd ni ków „par ty cy pa cyj nym”. 

Dokończenie na stronie 18

Bu dżet mia sta, 
de cy zja oby wa te li
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Projekt pozwoli stworzyć ciągłe połącznie rowerowe po południowej stronie 
Al. Jerozolimskich: od granicy dzielnicy do Placu Zawiszy. Stworzy to lepsze
warunki ruchu dla podróżujących w kierunkach Śródmieścia, Woli i Włoch.
Poprawią się też warunki ruchu pieszego dzięki remontowi chodnika
i przekierowaniu rowerzystów na osobną trasę, oddzieloną od ruchu pieszego.

Wartość: 370 000 zł

Projekt polega na utworzeniu ścieżki
łączącej miejsca związane z neonami
(miejsca gdzie dawniej świeciły
charakterystyczne dla dzielnicy
reklamy oraz te gdzie jeszcze się one
zachowały) funkcjonującej
jednocześnie w przestrzeni realnej
i wirtualnej.

Wartość: 13 650 zł

Wygodniej dla pieszych i rowerzystów: wzdłuż Alej Jerozolimskich do pl. Zawiszy

Wymiana chodnika osiedlowego
wzdłuż budynku przy ul.
Sierpińskiego 2 (od strony osiedla)

Wartość: 20 000 zł

Budowa placu zabaw
o powierzchni 200 m2 w parku
Forty Korotyńskiego.

Wartość: 250 000 zł

Wymiana chodnika

Ochocka ścieżka neonowa

Je zior ko mo ko tow skie jest wy ma rzo -
nym miej scem na lo do wi sko w mie -
sią cach zi mo wych
(gru dzień -ma rzec). Przy jem ność jeż -
dże nia w te re nie, gdzie wo kół są drze -
wa i na tu ra, jest ogrom na.
Pro jekt in spi ro wa ny jest co rocz nym
lo do wi skiem w Cen tral Par ku w No -
wym Jor ku.

War tość: 560 000 zł

Pro jekt po zwo li wy god nie ibez piecz nie
po ru szać się na ro we rze po Sta rej Ocho -
cie, bez prze szka dza nia pie szym i ko -
niecz no ści ko rzy sta nia z ru chli wych
ulic (Gró jec ka, Ko piń ska czy Wa wel -
ska). Umoż li wi ro we rzy stom omi nię cie
od cin ków, gdzie ze wzglę du na bu spa sy
po win ni je chać środ ko wym pa sem. Po -
zwo li prze do stać się przez Ra szyń ską
i Wa wel ską, za rów no ro we rzy stom jak 
i pie szym. War tość: 91 500 zł

Roz bu do wa mo ni to rin gu na uli cach
Sko ro chód -Ma jew skie go i Sie mień -
skie go, z obec nie jed nej, znaj du ją cej
się na skrzy żo wa niu ulic Dic ken sa/
Sko ro chód -Ma jew skie go do sied miu
ka mer mo ni to ru ją cych obiek ty edu -
ka cyj ne na uli cy Sko ro chód -Ma jew -
skie go i Sie mień skie go.

Wartość: 40 000 zł

Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na Ochocie

Sezonowe lodowisko na terenie 
jeziorka mokotowskiego na Polu Mokotowskim

Budowa placu zabaw Rozbudowa monitoringu 
na ulicach Skorochód-Majewskiego i Siemieńskiego

WNIO SKI Z OB SZA RU CA ŁEJ OCHO TY 
O ZAN CZE NIU OGÓL NO DZIEL NI CO WYM

W gło so wa niu moż na wy brać nie wię cej niż pięć wnio sków. 
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Zor ga ni zo wa nie cy klicz nych, co mie sięcz nych (z wy jąt kiem zi my i wa ka cji) wy sta wek
rze czy nie po trzeb nych, za miast wy rzu ca nia na śmiet nik. Miesz kań cy wy sta wia ją je
w okre ślo ny dzień mie sią ca w wy zna czo nych miej scach, np. przy uli cy, na chod ni ku,
par kin gu, pla cu, w miej scu do god nym dla spraw ne go trans por tu. Za nim zo sta ną za bra -
ne przez fir mę sprzą ta ją cą te go sa me go dnia, in ni miesz kań cy mo gą je wziąć dla sie bie
i po now nie wy ko rzy stać.

War tość: 14 800 zł

Pro jekt za kła da za pro jek to wa nie, wy -
ko na nie i usta wie nie w Par ku Szczę śli -
wic kim trzech karm ni ków he skich.
Karm ni ki te go ty pu umoż li wia ją wy -
god ną ob ser wa cję do kar mia nych pta -
ków. Pro jekt za kła da rów nież umiesz -
cze nie w są siedz twie karm ni ka ta -
blicz ki in for ma cyj nej ze wska zów ka -
mi ja ki po karm po da wać po szcze gól -
nym ga tun kom.

Wartość: 7 100 zł

Wystawki rzeczy niepotrzebnych

Funk cjo nal ne i es te tycz ne wy dzie le -
nie par ku od ul. Wa wel skiej w po sta -
ci łu ku ka mien ne go ob sa dzo ne go
pną cza mi.

War tość: 38 000 zł

Edu ka cyj na gra miej ska dla miesz kań -
ców dziel ni cy z oka zji 76. rocz ni cy
roz po czę cia obro ny War sza wy 8
wrze śnia. Gra od bę dzie się w nie dzie -
lę 06.09.2015, bę dzie skie ro wa na do
miesz kań ców w róż nym wie ku.

War tość: 28 000 zł

Brama do parku M. Curie-Skłodowskiej 
– projekt i wykonanie.

Karmniki w parku Szczęśliwickim

Eks po no wa na w dziel ni cy prze strzeń
pu blicz na „zie lo na”, o cha rak te rze re -
kre acyj nym. Opra co wa nie pro jek tu
mo że znacz nie przy spie szyć ter min
bu do wy par ku.

War tość: 59 000  zł

Celem projektu jest iluminacja
świąteczna ul. Grójeckiej w okresie
od 15.12.2015 do 15.01.2016

Wartość: 206 200 zł

Pro jekt za kła da za pro jek to wa nie, wy -
ko na nie i umiesz cze nie w Par ku
Szczę śli wic kim 10 ta blic, któ re opo -
wia da ły by o ży ją cych tu pta kach. Zna -
la zły by się one w miej scach, w któ -
rych naj ła twiej spo tkać opi sa ne ga tun -
ki. Do dat ko wo w uczęsz cza nym miej -
scu Par ku zna la zła by się więk sza ta bli -
ca in for mu ją ca o roz miesz cze niu po -
szcze gól nych ele men tów ścież ki edu -
ka cyj nej. War tość: 10 200 zł

”Świąteczna Ochota”

Budowa parku Zachodniego 
– opracowanie projektu wykonawczego

Gra miejska – Barykada Września Ścieżka edukacyjna „Ptaki Szczęśliwic”
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Si łow nia za wie ra ją ca kla sycz ne przy -
rzą dy do tre nin gu z ma są cia ła, ta kie
jak: drąż ki, po rę cze gim na stycz ne,
dra bin ki, pio no we ru ry, ob rę cze.
Z tych urzą dzeń mo gą ko rzy stać lu -
dzie w każ dym wie ku. Obiekt za spo -
ka ja po trze bę mło dzie ży na te go ty pu
obiekt.

Wartość: 38 000 zł

Utwo rze nie nate re nie Ocho ty no wo cze sne -
go Cen trum In no wa cji Edu ka cyj nych - je dy -
ne go w swo im ro dza ju miej sca z atrak cyj ną
ofer tą edu ka cyj ną dla wszyst kich miesz kań -
ców Ocho ty od0 do100 ro ku ży cia: po ka zu -
ją ce go no wo cze sne tren dy, na rzę dzia i me to -
dy edu ka cji; miej sca otwar te go dla wszyst -
kich po ko leń, miej sca przy ja zne go ro dzi nie;
miej sca in te gra cji mię dzy po ko le nio wej (Ze -
spół Szkół nr 26 przy ul. Urba ni stów 3).

War tość: 81 600 zł

In for ma tor dla wszyst kich, bez wzglę du
na płeć, wiek i sta tus spo łecz ny za wie ra ją -
cy przy dat ne in for ma cje, ja kie w po przed -
nim okre sie za war te by ły w: biu le ty nie pt.
„In for ma tor dla se nio rów” oraz w in for -
ma to rze „Bi blio ma niak”. In for ma tor
w no wo cze snej for mie i sza cie gra ficz nej
prze zna czo ny dla miesz kań ców Ocho ty,
a tak że osób tu taj pra cu ją cych oraz go ści.

War tość: 21 000 zł

Centrum Innowacji Edukacyjnych – pomoc i wsparcie
dla mieszkańców Ochoty w wieku 0-100 Lat

Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana
do treningu z masą ciała na Korotyńskiego, 

Po ło że nie no wej, as fal to wej na -
wierzch ni na frag men cie ul. On -
drasz ka. Uli ca łą czy Sta rą
Ocho tę z Po lem Mo ko tow skim, le ży
na prze dłu że niu kład ki dla pie szych
nad ul. Wa wel ską. Od ci nek od ul.
Fiń skiej od ul. Le szo wej jest w fa tal -
nym sta nie, two rzą się na
nim ogrom ne ka łu że unie moż li wia -
ją ce przej ście.

War tość: 27 500 zł

Projekt wychodzący naprzeciw obawom
rodziców związanym z „ustawą
sześciolatkową”

Wartość: 42 000 zł

Re no wa cja fon tan ny z 1927 r. Znaj -
du ją cej się na te re nie mo der ni stycz -
ne go ogro du osie dlo we go.

War tość: 40 000 zł

„Komitywa”

Uka zu ją ca się co mie siąc ga ze ta dru ko wa na sta no wią ca in for ma tor dla se nio -
rów i se nio rek, za wie ra ją cy in for ma cje do ty czą ce ofer ty spo łecz nej i kul tu ral nej
do stęp nej dla osób 60+ w dziel ni cy, a tak że po za nią. Ga ze ta sta no wić bę dzie
rów nież po rad nik za ła twia nia spraw urzę do wych oraz źró dło wie dzy o cie ka -
wych dziel ni co wych ini cja ty wach oby wa tel skich współ two rzo nych przez se -
nio rów. War tość: 105 000 zł

Dzielnicowy Informator Senioralny

Droga na Pole Mokotowskie

Na Ochocie: Informator obywatelski „Zdrowie, 
oświata i kultura dla harmonijnego rozwoju dzielnicy Ochota”

Fontanna 1927 r.
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Zor ga ni zo wa nie zin te gro wa nej struk tu ry (nie for mal nej) dla bu do wy spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go, dzia ła ją cej na rzecz pla no we go roz wo ju dziel ni cy. Za da nia: pod nie sie -
nie spraw no ści dzia ła nia Dziel ni co wej Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go, ana li za po trzeb
grup spo łecz nych, opra co wa nie iwdro że nie ka ta lo gu pro ce dur ak ty wi zu ją cych: miesz -
kań ców, or ga ni za cje spo łecz ne, przed się bior ców, w tym utwo rze nie efek tyw nej gru py
Part ner stwa Pu blicz no -Pry wat ne go. War tość: 35 000  zł

Cykl rocz nych warsz ta tów po świę co -
nych edu ka cji miesz kań ców War sza -
wy (bę dą cych w gru pie wy so kie go ry -
zy ka za cho ro wań na cho ro by cy wi li -
za cyj ne) w za kre sie me dy cy ny na tu -
ral nej i wła ści wych na wy ków ży wie -
nio wych.

War tość: 6 400 zł

Decydujemy sami o sobie – spełniamy marzenia – Ochota wzorcowa dzielnica partycypacji obywatelskiej, publicznej i prywatnej

Act and sing in Win ter 2015 to kon -
kurs, w ra mach któ re go dzie ci pre -
zen tu ją pio sen ki i scen ki
w ję zy ku an giel skim w czte rech ka te -
go riach wie ko wych: przed szko le, kla -
sy 1-3, kla sy 4-6
oraz gim na zjum. Etap mię dzysz kol -
ny kon kur su od by wa się w Ośrod ku
Kul tu ry Ocho ty.

War tość: 13 000 zł

Pla nu je my zor ga ni zo wać Ochoc ką Szko łę
Su per Bab ci i Su per Dziad ka ja ko cykl
warsz ta tów dla osób star szych, któ re już są
dziad ka mi, dla „przy szy wa nych” dziad -
ków oraz dla tych se nio rów, któ rzy przy go -
to wu ją się do ro li bab ci lub dziad ka. Szko ła
to no wa tor ska for ma wspie ra nia osób star -
szych w świa do mym i sku tecz nym peł nie -
niu tych ról. War tość: 3 320 zł

Act and Sing in Winter 2015

Cykl kwartalnych wykładów dotyczących medycyny naturalnej
oraz sposobu zdrowego odżywiania

Budowa placu zabaw dla dzieci
na Polu Mokotowskim.

Wartość: 143 700 zł

Re no wa cja i/lub li kwi da cja pla cu za -
baw za blo kiem przy ul. Gró jec -
kiej 81/87 w ce lu za go spo da ro wa nia
te re nu na no wy, nie wiel ki i przede
wszyst kim bez piecz ny plac za baw
dla naj młod szych dzie ci. Ak tu al ny
plac wy ma ga na tych mia sto we go re -
mon tu. Na le ży go zde mon to wać, od -
no wić i wsta wić no we urzą dze nia
do za ba wy. 

War tość: 22 450 zł

Ce lem pro jek tu jest umoż li wie nie sa mo dziel ne go
uczest nic twa w sfe rze pu blicz nej osób nie wi do -
mych i sła bo wi dzą cych po przez do sto so wa nie
urzę du dziel ni cy - stwo rze nie ty flo gra fi ki z pla nem
urzę du oraz dziel ni cy, za mon to wa nie ta bli czek
w braj lu, za pew nie nie udźwię ko wio ne go sta no wi -
ska kom pu te ro we go dla pe ten ta w urzę dzie oraz
wy da nie książ ki w dru ku trans pa rent nym. Pro jekt
jest od po wie dzią na po trze by zgła sza ne przez ko ło
PZN w dziel ni cy. War tość: 74 450 zł

Bezpieczny plac zabaw dla dzieci

Plac zabaw dla dzieci na Polu Mokotowskim

Ochocka szkoła SuperBabci i SuperDziadka Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami
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Mia sto po sa da zie leń w po sta ci wysp, co
sta no wi wy zwa nie dla zwie rząt za miesz -
ku ją cych je go ob szar. Kon dy cja ro ślin, ich
owo co wa nie de cy du ją czę sto o ży ciu
zwie rząt, owa dów za py la ją cych kwia ty
i pta ków, któ re je dzą owo ce. Za dbaj my
o owa dy, chroń my ich róż no rod ność
– zbu duj my dla nich miej sca, gdzie bę dą
mo gły się roz mna żać. Daj my im szan sę!
(park Szczę śli wic ki)

War tość: 2 688 zł

Ogro dze nie te re nu, wy po sa że nie
w sprzęt do ćwi czeń, wy ło że nie od -
po wied niej na wierzch ni, usta wie nie
kil ku ła wek.

Wartość: 150 000 zł

Pta si za ką tek to miej sce łą czą ce po trze by lu -
dzi i na tu ry. Pta ki zy ska ją miej sca do za kła da -
nia gniazd, po karm i wo dę. Ga tun ki ro ślin
mio do daj nych przy cią gną po ży tecz ne owa -
dy. Pta si za ką tek bę dzie za chwy cał ko lo ra mi
przez ca ły rok i za chę cał do spa ce rów lub od -
po czy wa nia na wy god nych ław kach. Z ta blic
in for ma cyj nych do wiesz się cze mu na tu ra
jest ta ka fa scy nu ją ca i dla cze go war to ją chro -
nić (park Za chod ni). War tość: 65 268 zł

Siłownia pod chmurką przy ul. Chotomowskiej

Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół

Usu nię cie as fal tu, wy ło że nie „na -
wierzch ni bez piecz nej”, ogro dze nie
pla cu, wy po sa że nie w sprzęt do ćwi -
czeń, za sa dze nie ży wo pło tu, zmia -
na kost ki par kin go wej przy ul. Gró -
jec kiej (ul. Sie wier ska 6).

Wartość: 200 000 zł

Ze rwa nie as fal tu, wy po sa że nie w ate -
sto wa ny sprzęt ogro do wy, wy ło że nie
„bez piecz nej na wierzch ni”, ogro dze -
nie pla cu za baw (ul. Ko piń ska 23
i 25).

Wartość: 200 000 zł

Po móż my pta kom w na szym mie -
ście. Spo tkaj my się i stwórz my dla
nich do my. Ak cja bud ko wa nie to nie -
zo bo wią zu ją ce spo tka nie miesz kań -
ców War sza wy po łą czo nych mi ło ścią
do przy ro dy. Z ło ży my wspól nie bud -
ki lę go we, a na stęp nie po wie si my je
pod okiem spe cja li stów.

War tość: 19 940 zł

Plac zabaw przy ul. Kopińskiej

Szlak „Śla da mi So li dar no ści i Wol no ści” w War -
sza wie jest no wo cze snym pro duk tem edu ka cyj -
no -tu ry stycz nym. Po le ga na wspól nym ozna ko -
wa niu miejsc pa mię ci zwią za nych z hi sto rią
„So li dar no ści” i miejsc upa mięt nia ją cych in ne
dzia ła nia opo zy cyj ne i nie pod le gło ścio we. Ce -
lem zgła sza ne go pro jek tu jest za pro jek to wa nie,
wy ko na nie i mon taż spe cjal nych ła wek (wraz
z QR -Co de roz po zna wal nym przez urzą dze nia
mul ti me dial ne) w są siedz twie tych miejsc (dwa
na Ocho cie). Wartość: 4 000 zł

Etapy szlaku solidarności i wolności w dzielnicy Ochota
– instalacja specjalnych ławek

Chce my aby War sza wa sta ła się eu ro pej ska
sto li cą je rzy ków. Naj lep szym spo so bem do
za chę ca nia je rzy ków do osie dla nia się w mia -
stach jest bu do wa wie ży dla je rzy ków. Wie że
sta ną się roz po zna wal nym punk tem na ma -
pie, za chę ca jąc Państwa do spa ce rów. Ław ka
w po bli żu po zwo li na ob ser wa cję tych po ży -
tecz nych pta ków pod czas po lo wa nia na ko -
ma ry, a ta bli ce in for ma cyj ne do star czą in -
for ma cji o ich ży ciu (park Za chod ni). 

War tość: 19 432 zł

Wieża dla jerzyka – Ochota

Siłownia pod chmurką, parking przy ul. Siewierskiej

Ptasi zakątek – Ochota Budkowanie – park Szczęśliwicki

WNIO SKI Z OB SZA RU CA ŁEJ OCHO TY 
O ZAN CZE NIU OGÓL NO DZIEL NI CO WYM

W gło so wa niu moż na wy brać nie wię cej niż pięć wnio sków. 

8 portal ochoty: iochota.pl



Zagospodarowanie zdewastowanego obecnie pasa drogowego wzdłuż
północnej pierzei ul. Wawelskiej z wykorzystaniem zimozielonych
gatunków szybko rosnących, łatwych w utrzymaniu krzewów, ze
szczególnym uwzględnieniem cisa (Taxus media „Hicksii”),
w powiązaniu z wymianą wierzchniej warstwy gruntu i montażem sieci
nawadniającej.

Wartość: 250 000 zł

Renowacja istniejącej kapliczki
w podwórku przy ul. Tadeusza
Joteyki 4 oraz uporządkowanie
najbliższego otoczenia.

Wartość: 21 000 zł

Utworzenie „zielonej ściany” wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. al. Niepodległości do ul. Krzyckiego

Re mont i mo der ni za cja po dwór -
ka przy uli cy Gró jec ka 20B

Wartość: 80 000-100 000 zł

Doposażenie podwórka przy ul.
Raszyńskiej 32/44 w obiekty
małej architektury oraz
posadzenie zieleni

Wartość: 21 564 zł

Nasze podwórko Grójecka 20B

Kapliczka w podwórku ul. Joteyki

Park Wiel ko pol ski ma sta ry drze wo -
stan. Co raz wię cej drzew jest wy ci na -
nych ze wzglę du na po ten cjal ne za gro -
że nia dla lu dzi. Chcie li by śmy przy wró -
cić par ko wi gę stą zie leń, do sa dzić drze -
wa i krza ki, po sa dzić wy so ki ży wo płot
od Wa wel skiej. Wy rów na nia wy ma ga ją
traw ni ki w Alei Wiel ko pol ski i alej ki
na skwe rze Sue Ry der, wy mie nić by
trze ba ko sze. War tość: 338 000 zł

Pro jekt po le ga na za go spo da ro wa niu
po dwór ka miej skie go, któ re w chwi li
obec nej za la ne jest as fal tem z wy dzie lo -
ny mi miej sca mi na zie leń. Za go spo da -
ro wa nie po le ga ło by na wy dzie le niu
oko ło 20 miejsc par kin go wych oraz za -
zie le nie niu po zo sta łej czę ści wnę trza
mię dzy blo ko we go Ba śnio wa – Do ro -
tow ska – Czę sto chow ska – Gró jec ka.

War tość: 240 000 zł

Wymiana części chodnika
w podwórzu kamienicy przy ul.
Raszyńskiej 32/44

Wartość: 20 000  zł

Zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego 
Baśniowa – Dorotowska – Częstochowska – Grójecka

Park Wielkopolski i Skwer Sue Ryder: 
nasadzenia i drobne remonty

Rewitalizacja podwórka Wymiana chodnika

9portal ochoty: iochota.pl

WNIO SKI Z OB SZA RU STA REJ OCHO TY
W gło so wa niu moż na wy brać nie wię cej niż pięć wnio sków. 



Za krze wie nie i za drze wie nie ogro du, wy mia na as fal tu na kost kę, do po sa -
że nie w ate sto wa ny sprzęt ogro do wy, urzą dze nie zie lo ne go ką ci ka re lak -
sa cyj ne go, po ło że nie „bez piecz nej na wierzch ni” w ob sza rze sprzę tu ogro -
do we go, urzą dze nie „mi ni bo iska” dla dzie ci, urzą dze nie „mi ni ob ser wa -
to rium” dla ma łych od kryw ców, wy bu do wa nie drew nia nej sce ny.

War tość: 250 000 zł

Wy mia na na wierzch ni dro gi do jaz do wej,
znaj du ją cej się na dział ce o nu me rze ewi -
den cyj nym 16/4 po mię dzy bu dyn ka mi
przy ul. Bia ło brze skiej 68 i Sę ko ciń -
skiej 10. Na wierzch nia wy ko na na z try -
lin ki ma licz ne ubyt ki i ko le iny, zaś kra -
węż ni ki są wy szczer bio ne i po za pa da ne.
Dro ga sta no wi za gro że nie dla bez pie -
czeń stwa i zdro wia wszyst kich użyt kow -
ni ków. War tość: 78 520 zł

Modernizacja ogrodu w Przedszkolu nr 100, ul. Częstochowska 16/18, \Warszawa

Budowa sezonowego boiska
do siatkówki plażowej na Polu
Mokotowskim.

Wartość: 11 600 zł

Wy mia na chod ni ka, kra węż ni -
ków i na wierzch ni wzdłuż al. Je -
ro zo lim skich 147

War tość: 120 000 zł

Budowa sezonowego boiska do siatkówki plażowej 
na Polu Mokotowskim

Modernizacja drogi dojazdowej na dz. ew. 16/4

Wy mia na na wierzch ni chod ni ków
po mię dzy bu dyn ka mi przy ul. Bia ło -
brze skiej 68 i al. Je ro zo lim skich 147
i 145. Jest ona wy ko na na z płyt be to -
no wych, ma licz ne ubyt ki i pęk nię cia,
zaś oka la ją ce je kra węż ni ki są wy -
szczer bio ne i po za pa da ne. Chod nik
sta no wi za gro że nie dla bez pie czeń -
stwa i zdro wia wszyst kich użyt kow ni -
ków. War tość: 33 840 zł

Instalacja latarni w Parku
Zachodnim.

Wartość: 80 000 zł

Wy mia na uszko dzo nych i nie -
rów nych płyt chod ni ko wych i kra -
węż ni ków

Wartość: 72 000 zł

Oświetlenie parku Zachodniego

Modernizacja chodników na dz. ew. 16/4

Wymiana nawierzchni w ciągu pieszorowerowym 
wzdłuż Al. Jerozolimskich 147

Remont chodnika przy ul. Grójeckiej 81/87
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Mały plac zabaw przeznaczony dla małych dzieci z miejscem
wypoczynku dla osób starszych (między ul. Rokosowską 1 a Siewierską).

Wartość: 19 200 zł

Remont i modernizacja skwerku
u zbiegu ul. Niemcewicza
i Spiskiej (okolice SP nr 97)
– wymiana płyt chodnikowych,
zrobienie zjazdów dla wózków,
wymiana słupków

Wartość: 50 000 – 55 000 zł

Zielone podwórko z placem zabaw

Wy po sa że nie po dwór ka osie dlo -
we go w urzą dze nia re kre acyj no -
-spor to we. Na osie dlu i w naj bliż -
szej oko li cy brak al ter na tyw nych
si łow ni. Wzrost ak tyw no ści ru -
cho wej miesz kań ców - lu dzi star -
szych, stu den tów i mło dzie ży.

War tość: 28 900 zł

Wyłożenie alejek kostką Bauma,
oświetlenie parkowe, cięcia
pielęgnacyjne drzew oraz
nasadzenie nowych, założenie
trawników, montaż ławek i koszy
na śmieci.

Wartość: 300 000 zł

Projekt i wykonanie zagospodarowania 
rekreacyjnego podwórka – zielona siłownia

przed budynkiem Wolnej Wszechnicy 4

Skwerek Niemcewicza/Spiska

Re wi ta li za cja zruj no wa ne go po dwór ka, bę dą -
ce go jed no cze śnie je dy ną moż li wo ścią prze -
miesz cza nia się miesz kań ców mię dzy bra mą
a klat ka mi wej ścio wy mi, jak i prze strze nią
do od po czyn ku dla licz nych osób star szych,
mał żeństw z dzieć mi, a tak że ma tek z dzieć mi
nie peł no spraw ny mi miesz ka ją cy mi w ob rę bie
po dwór ka. Po dwór ko sta nie się rów nież miej -
scem in te gra cji są siedz kiej (ul. Gró jec
ka 31A/33). War tość: 300 000 zł

Za kup i mon taż za baw ki
na przed szkol ny plac za baw dla
dzie ci z przed szko la nr 239
przy Al. Je ro zo lim skich 117A.

War tość: 25 000 – 35 000 zł

Zainstalowanie latarni solarnych
wzdłuż chodnika przecinającego
teren zielony od ul.
Grójeckiej 79A do ul. Wolnej
Wszechnicy 4 i 8.

Wartość: 43 400  zł

Zabawka do ogrodu przedszkola nr 239

Projekt i rewitalizacja podwórka

Zagospodarowanie zieleńca pomiędzy 
ul. Grójecką a ul. Pasteura

Oświetlenie głównego ciągu pieszego przez teren zielony
chodnika od ul. Grójeckiej 79A 
do ul. Wolnej Wszechnicy 4 i 8.
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Projekt będzie polegał na rozebraniu istniejącego chodnika oraz drogi
dojazdowej i ponownym zabudowaniu chodnika oraz drogi dojazdowej
na podwórko posesji Grójecka 28/30 i Grójecka 32.

Wartość: 296 000  zł

Doj ście pie sze z przy stan ku jest
ob ro śnię te gę stą zie le nią oraz nie -
do świe tlo ne co zmniej sza po czu -
cie bez pie czeń stwa (przy cię cie
krze wów i mon taż 2 lamp so lar -
nych)

War tość: 16 000  zł

Remont chodnika i drogi dojazdowej

Za wzglę du na ma łą sze ro kość uli -
cy Ra dom skiej/par kin gu wzdłuż
uli cy, pas zie le ni (po stro nie nu -
me rów nie pa rzy stych) jest roz jeż -
dża ny przez sa mo cho dy. Ce lem
pro jek tu jest ochro na zie le ni, po -
pra wie nie funk cjo nal no ści prze -
jaz du i es te ty ki.

War tość: 67 000  zł

Pro jekt po le ga na do po sa że niu po dwór ka osie dlo we go
w urzą dze nia re kre acyj no -spor to we. Re ali za cja pro jek tu za -
kła da tak że przy wró ce nie funk cji te re nu zie lo ne go po przez
do ko na nie na sa dzeń krze wów i in sta la cję ła wek. Pro jekt
jest szcze gól nie po żą da ny z uwa gi na brak al ter na tyw nych
miejsc re kre acyj no -spor to wych na osie dlu i w je go naj bliż -
szej oko li cy. Wy ko na nie pro jek tu spo wo du je wzrost atrak -
cyj no ści oraz funk cjo nal no ści po dwór ka osie dlo we go. 

War tość: 155 000  zł

Ochrona zieleni wzdłuż ulicy Radomskiej. 
Wariant 2 – utwardzenie pasa zieleni kratką ECO

Poprawa bezpieczeństwa dojścia z przystanku
autobusowego Hala Kopińska 

do Do mu Stu denc kie go nr 6 przy ul. Ra dom skiej.

Ze wzglę du na ma łą sze ro kość uli cy Ra dom skiej oraz
za to ki par kin go wej wzdłuż uli cy, pas zie le ni (po stro -
nie nu me rów nie pa rzy stych) jest roz jeż dża ny przez
sa mo cho dy. Ce lem pro jek tu jest ochro na zie le ni
w tym pa sie. Przy czy ną pro ble mu jest to, że za to ka
par kin go wa na czę ści uli cy ma szer. 3 m, co spra wia,
że wie le par ku ją cych sa mo cho dów wy sta je po za
miej sca par kin go we. In ne au ta, omi ja jąc je, wjeż dża ją
na pas zie le ni, nisz cząc go. Wartość: 87 500  zł

Za wzglę du na ma łą sze ro kość uli -
cy Ra dom skiej/par kin gu wzdłuż
uli cy, pas zie le ni (po stro nie nu -
me rów nie pa rzy stych) jest roz jeż -
dża ny przez sa mo cho dy. Ce lem
pro jek tu jest ochro na zie le ni, po -
pra wie nie funk cjo nal no ści prze -
jaz du i es te ty ki.

War tość: 115 000  zł

Za adap to wa nie pu ste go, be to no -
we go po dwór ka (jed ne go z trzech
mię dzy ul. Ko piń ską a ul. Le le -
chow ską) na pla cyk za baw dla
dzie ci a je go oko lic na zie leń i ław -
ki dla ro dzi ców.

War tość: 220 000  zł

Ochrona zieleni wzdłuż ulicy Radomskiej. Wariant 3
– osłony drzew, opaska z kostki

Ochrona zieleni przy jednoczesnej poprawie
funkcjonalności parkingu i chodnika wzdłuż 

ulicy Radomskiej. Wariant 1

Doposażenie podwórka w urządzenia rekreacyjno
-sportowe – teren pomiędzy bu dyn ka mi 

Gró jec ka 79A i Ba na cha 22 

58. Plac zabaw

WNIO SKI Z OB SZA RU STA REJ OCHO TY
W gło so wa niu moż na wy brać nie wię cej niż pięć wnio sków. 
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Do dat ko wo, Ze spół ds. bu dże tu pod jął
de cy zję o wy dzie le niu osob nej pu li – 600
tys. zł. na pro jek ty ogól no dziel ni co we. 

Po dział wy glą da na stę pu ją co:

Sta ra Ocho ta – 49 pro jek tów, 500 tys.
zł do wy ko rzy sta nia,

Ra ko wiec – 21 pro jek tów, 500 tys. zł
do wy ko rzy sta nia,

Szczę śli wi ce – 17 pro jek tów, 500 tys.
zł do wy ko rzy sta nia.

Ob szar ogól no dziel ni co wy – 37 pro -
jek tów 600 tys. zł do wy ko rzy sta nia. 

Gło su je my na – mak sy mal nie – 5
pro jek tów z jed ne go, wy bra ne go ob sza ru
lo kal ne go (Sta ra Ocho ta, Ra ko wiec, Szczę -
śli wi ce). 

Do dat ko wo mo że my za gło so wać na 5
pro jek tów z ob sza ru ogól no dziel ni co we go. 

W su mie każ da z osób bio rą cych
udział w gło so wa niu mo że od dać 10 gło -
sów (5/5).

Re gu la min nie do pusz cza gło so wa nia
przez jed ną oso bę na pro jek ty umiesz czo -
ne w róż nych ob sza rach, dla te go też waż ne
jest, aby przed gło so wa niem wy brać ob -
szar, w któ rym zlo ka li zo wa ne są pro jek ty
(pro jekt), na któ re chce my gło so wać. Gło sy
od da ne na pro jek ty z kil ku ob sza rów nie
bę dą bra ne pod uwa gę. 

Gło so wa nie od bę dzie się
w dniach 20 – 30 czerw ca br.

Każ dy miesz ka niec ma do wy bo ru
jed ną z trzech form gło so wa nia: 

przez In ter net – wy peł nia jąc zgod nie
z in struk cją kar tę do gło so wa nia, któ re bę -
dą do stęp ne na stro nie urzę du dziel ni cy
Ocho ta, li stow nie – na ad res urzę du dziel -

ni cy (ul. Gró jec ka 17a, 02-021 War sza wa)
z do pi skiem „Bu dżet par ty cy pa cyj -
ny 2015”. Aby głos był waż ny, mu si wpły -
nąć do urzę du w dniach 20 – 30 czerw -
ca 2014. Kar ty do gło so wa nia do stęp ne
będą w Wy dzia le Ob słu gi Miesz kań ców
i w in ter ne cie, oso bi ście – przy cho dząc
do WOM w dniach 23 – 27 czerw ca br. 

Punk ty do gło so wa nia bę dą zor ga ni -
zo wa ne rów nież w go dzi nach pra cy:
n Bi blio te ki przy Ba leya 9, 
n Bi blio te ki przy Skar żyń skie go 5, 
n Bi blio te ki – Przy sta nek Książ ka przy
ul. Gró jec kiej 42
n Bi blio te ki przy Al. Je ro zo lim -
skie 121/123
n Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry 
na Ro ko sow skiej 10
n Ośrod ka Kul tu ry Ocho ty 
przy Gró jec kiej 75, 

n Do mu Kul tu ry „Ra ko wiec” 
na Wi ślic kiej 8
n Wy dzia łu Spraw Spo łecz nych i Zdro wia
przy ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 17 
n Ośrod ka Spor tu i Re kre acji, 
ul. No wo wiej ska 37B 

Nie moż na łą czyć form gło so wa nia,
na wet w li mi cie od da nych gło sów, dla te go
też waż ne jest, aby zde cy do wać się na je -
den z wy mie nio nych spo so bów gło so wa -
nia. W prze ciw nym wy pad ku, gło sy od da -
ne przez da ną oso bę bę dą nie waż ne. 

Udział w gło so wa niu mo że wziąć każ -
dy miesz ka niec War sza wy, któ ry ukoń -
czył 14 lat (oso by ma ło let nie mu szą do łą -
czyć zgo dę opie ku na praw ne go) i jest za -
mel do wa ny lub pła ci po dat ki na te re nie m.
st. War sza wy. 

War to w tym miej scu zwró cić uwa gę,
że na pro jek ty bu dże tu oby wa tel skie go

dziel ni cy Ocho ta, gło so wać mo gą tak że

miesz kań cy in nych dziel nic. Na le ży

przy tym pa mię tać, że zgod nie z re gu la mi -

nem gło so wa nia – wy brać moż na tyl ko

jed ną dziel ni cę (a w przy pad ku Ocho ty

– je den ob szar plus ob szar ogól no dziel ni -

co wy) do gło so wa nia. 
Za chę cam za tem do gło so wa nia
wszyst kich człon ków ro dzin, któ rzy
ukoń czy li wy ma ga ne 14 lat oraz
do na ma wia nia zna jo mych (ro dzin)
z in nych dziel nic, do gło so wa nia
na wy ty po wa ne pro jek ty. Udział
w gło so wa niu mo gą wziąć tak że
oso by prze by wa ją ce cza so wo po za
War sza wą, któ re speł nia ją je den
z wy mie nio nych wy mo gów (mel du -
nek, po dat ki) re gu la mi no wych. 

JAK GO SU JE MY?
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Na po trze by bu dże tu oby wa tel skie go Ocho ta zo sta ła po dzie lo na na 3 ob sza ry, a do każ de go
z nich przy pi sa ne są po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ne pro jek ty i kwo ty pie nię dzy do wy ko rzy sta nia na zwy cię ski pro jekt. 



Za pro jek to wa nie, uzgod nie nie z Za -
rzą dem Dróg Miej skich i wy bu do wa nie
skrzy żo wa nia zgod nie z za twier dzo nym
miej sco wym pla nem za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go wraz z wy ko na niem
oświe tle nia ul. Opa czew skiej od Szczę śli -
wic kiej do Bohaterów Wrze śnia oraz od
wjaz du al. Bohaterów Wrze śnia 3 do ul.
Opa czew skiej.

Wartość: 400 000 zł

Bu do wa chod ni ka
wzdłuż ul. Wło da -
rzew skiej na wy so ko -
ści dzia łek Wło da -
rzew ska 39 i Wło da -
rzew ska 43.

Wartość: 30 000 zł

We wschod niej czę ści par ku zbu do -
wa na zo sta ła ścież ka ro we ro wa. Wzdłuż
ścież ki cią gnie się rów nież chod nik dla
pie szych. Nie ste ty po zmro ku z po wo du
bra ku oświe tle nia te ren ten jest po grą żo -
ny w zu peł nych ciem no ściach. Oso by jeż -
dżą ce na ro we rach, spa ce ru ją ce (z psa mi)
oraz bie ga cze nie mo gą się w tym miej scu
bez piecz nie po ru szać.

War tość: 64 000 zł

Uzupełnienie chodnika 
przy ul. Włodarzewskiej

Na te re nie Par ku Szczę -
śli wic kie go ist nie je bo isko
do siat ków ki pla żo wej i bo -
isko do ko szy ków ki. Nie ma
na to miast bo iska do siat -
ków ki 6-oso bo wej. W tej
od mia nie mo że uczest ni -
czyć wię cej osób i w za sa -
dzie moż na w nią grać
przez więk szą część ro ku.

War tość: 90 000 zł

Boisko do siatkówki

Po sta wie nie do dat ko -
wych, ty po wych ko szy
ulicz nych na śmie ci (przy
za cho wa niu tych ist nie ją -
cych w obec nych lo ka li za -
cjach) w kwar ta le ulic po -
mię dzy uli ca mi Dic ken sa,
Gró jec ką, Ko ro tyń skie go i
Urba ni stów.

War tość: 8 816 zł

Dodatkowe kosze na śmieci (pomiędzy:
Dickensa – Grójecka 

– Korotyńskiego - Urbanistów)

Budowa skrzyżowania ul. Opaczewskiej 
z al. Bohaterów Września.

Pro jekt ad re so wa ny jest do dzie ci
uczęsz cza ją cych do Przed szko la nr 225
ul. Bo brow skie go 5 oraz dzie ci 5-7 let -
nich za miesz ka łych na osie dlu Szczę śli -
wi ce w oko li cy przed szko la. Pro jekt ma
na ce lu roz wi ja nie za in te re so wań i ta len -
tów oraz in te gra cję śro do wi ska lo kal ne go.

War tość:15 200 zł

Plac, któ ry bę dzie słu żył do ćwi czeń gim na -
stycz nych. Nie po wo du je kon tu zji - mak sy mal ne
ob cią że nie to cię żar wła sne go cia ła. Przy po mni
star szym, a mło dych na uczy, na czym po le gał fe -
no men trze pa ka. Ilość i róż no rod ność przy rzą -
dów umoż li wi ćwi cze nia za rów no oso bom po -
cząt ku ją cym, jak rów nież za awan so wa nym.
Użyt kow ni cy to ci, któ rzy już wy ro śli z pla cu za -
baw dla dzie ci, a na si łow nię ple ne ro wą jest dla
nich jesz cze za wcze śnie (Park Szczę śli wic ki).

War tość:70 000 zł

Uspo ko je nie ru chu na uli cy Opa -
czew skiej za po mo cą ogra ni cze nia pręd -
ko ści do 30 km/h oraz mon taż pro gów
zwal nia ją cych w ce lu zwięk sze nia bez pie -
czeń stwa pie szych i ro we rzy stów od wie -
dzją cych lo ka li zo wa ne w po bli żu cen tra
han dlo we.

Wartość: 33 000 zł

Bezpieczna Opaczewska:  uspokojenie ruchu

Wykonanie oświetlenia słonecznymi
lampami ulicznymi ul. Opaczewskiej na
odcinku od al. Bohaterów Września do
ul. Szczęśliwickiej.

Wartość: 114 144/ 82 803,60 zł

Oświetlenie ul. Opaczewskiej na odc. 
od al. Bohaterów Września do ul. Szczęśliwickiej

Logigry – projekt rozwijania inteligencji
matematyczno-logicznej dzieci w Przedszkolu nr 225

Oświetlenie ścieżki rowerowej 
i chodnika w Parku Szczęśliwickim

Plac do kalisteniki (mega trzepak)

WNIOSKI Z OBSZARU SZCZĘŚLIWIC
W gło so wa niu moż na wy brać nie wię cej niż pięć wnio sków. 
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Na te re nie par ku Szczę śli wiec kie go
stnie je kil ka pla ców za baw dla dzie ci.
Zde cy do wa na więk szość atrak cji ma cha -
rak ter sta tycz ny. Dzie ci uwiel bia ją bie gać
i ska kać i ta atrak cja ma im to do star czyć.
Tram po li ny umoż li wia ją dy na micz ną za -
ba wę, któ ra "uspo koi" na ja kiś czas zmę -
czo ne dziec ko. Ma ją świet ny wpływ na
ko or dy na cję i mo to ry kę.

War tość: 40 000  zł

Si łow nia za wie ra ją ca kla sycz ne przy -
rzą dy do tre nin gu z ma są cia ła, ta kie jak:
drąż ki, po rę cze gim na stycz ne, dra bin ki,
pio no we ru ry, ob rę cze. Z tych urzą dzeń
mo gą ko rzy stać lu dzie w każ dym wie ku.
Obiekt za spo ka ja po trze bę mło dzie ży na
te go ty pu obiekt.

War tość: 65 000 zł

Me cha nicz ne wy rów na nie i spro fi lo -
wa nie dro gi grun to wej, wy ło że nie tłucz -
niem be to no wym lub de sruk tem, wy wa -
ło wa nie do jaz du do dzia łek (R.O.D. „Re -
du ta”, od ul. Wło chow skiej do to rów ko -
le jo wych.

War tość: 50 000 zł

Siłownia na świeżym powietrzu przystosowana 
do treningu z masa ciała.

Trampoliny w parku Szczęśliwickim

In sta la cja świa teł przy ci sko wych
umoż li wia ją cych przej ście do/z Par ku, ko -
ścio ła, szko ły, ce lem pod nie sie nia po zio -
mu bez pie czeń stwa.

War tość: 15 000 zł

Modernizacja boiska przyszkolnego
do piłki nożnej przy XLVIII LO im. E.
Dembowskiego. Wyrównanie terenu,
pokrycie darnią oraz otoczenie
betonowym krawężnikiem.

Wartość: 199 390 zł

Wykonanie tymczasowego parkingu
przy skrzyżowaniu al. Bohaterów
Września z ul. Opaczewską na ok. 30-40
samochodów o powierzchni ok. 650 m2 .

Wartość: 40 900 zł

Nasze Boisko

Pro jekt za kła da wy mia nę chod ni ka
wzdłuż uli cy Dic ken sa wraz z prze zna -
cze niem go na ciąg pie szo jezd ny, zgod nie
z po sta no wie nia mi miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Wy -
mie nio ny chod nik po wi nien mieć na -
wierzch nię umoż li wia ją cą jaz dę na rol -
kach i być wy star cza ją co sze ro ki, aby
umoż li wić bez ko li zyj ne po ru sza nie się
pie szych oraz osób upra wia ją cych sport
(odc. od ul. Gró jec kiej do ul. Trzech Bu -
dry sów). War tość:180 000 zł

Wymiana chodnika wzdłuż ulicy Dickensa

Prze ło że nie kost ki bru ko wej na
chod ni ku i na miej scach do par ko wa nia,
wy mia na słup ków par kin go wych wzdłuż
ul. Wło da rzew skiej 53-55 oraz wy zna -
cze nie miej sca (lub miejsc) par kin go we go
prze zna czo ne go do roz ła dun ku to wa rów
dla skle pów.

War tość: 69 100 zł

Remont chodnika z miejscami do parkowania 
oraz wymiana słupków na odcinku Włodarzewska 53-55

Instalacja świateł: Włodarzewska koło kościoła

Dojazd do działek – ważna sprawa, 
a dla nas to niezła przeprawa

Parking tymczasowy przy skrzyżowaniu 
al. Bohaterów Września z ul. Opaczewską

WNIOSKI Z OBSZARU SZCZĘŚLIWIC
W gło so wa niu moż na wy brać nie wię cej niż pięć wnio sków. 
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Bu do wa 50 m chod ni ka łą czą ce go
chod nik bie gną cy wzdłuż ogród ków
dział ko wych na ul. Ra cła wic kiej (Boh da -
no wi cza 4 do Ra cła wic kiej 156) z chod ni -
kiem bie gną cym po po łu dnio wej stro nie
bu dyn ku Sier piń skie go 1A/Gró jec ka
127 wraz z wy zna cze niem przej ścia dla
pie szych na ul. Ra cła wic kiej (frag ment
od cho dzą cy w kie run ku Gró jec kiej).

War tość:18 000 zł

Pro jekt ma skut ko wać za in te re so wa -
niem dzie ci sztu ką i kie ro wać ma łe go
czło wie ka ku wła snej twór czej dzia łal no -
ści, upra wia nej dla przy jem no ści i wzbo -
ga ca ją cej oso bo wość (w przed szko lu nr
255, ul. Ko ro tyń skie go 3).

War tość: 18 000 zł

Budowa chodnika w ciągu ul. Racławickiej 
wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych

Pro jekt za kła da wy mia nę chod ni ka
wzdłuż uli cy Ko ro tyń skie go. Wy mia na
chod ni ka do ty czy od cin ka bie gną ce go
wzdłuż uli cy Ko ro tyń skie go, mię dzy uli -
ca mi Gró jec ką i Moł daw ską, od stro ny
par ku For ty Ko ro tyń skie go. Obec nie
chod nik w tym miej scu jest moc no
uszko dzo ny. Pro jekt prze wi du je wy mia -
nę na wierzch ni chod ni ka na kost kę lub
pły ty chod ni ko we.

War tość:180 000 zł

Rewitalizacja ogródka dla dzieci
zlokalizowanego na terenie przedszkola
nr 255 przy ul. Korotyńskiego 3.

Wartość: 20 000 zł

W ce lu po pra wy wa run ków ru chu
ro we rzy stów i pie szych pro jekt za kła da
wy zna cze nie obu stron nych pa sów ro we -
ro wych wzdłuż uli cy Ko ro tyń skie go na
od cin ku od ul. Gró jec kiej do skrzy żo wa -
nia z ul. Moł daw ską.

War tość: 190 500 zł

Wyznaczenie pasów rowerowych 
na ulicy Korotyńskiego

Wy zna cze nie przej ścia dla pie szych
przez ul. Boh da no wi cza przy skrzy żo wa -
niu z ul. Moł daw ską, wy bu do wa nie do -
dat ko wych 6 miejsc po sto jo wych na ul.
Boh da no wi cza, prze bu do wa chod ni ka.

War tość: 25 000 zł

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Bohdanowicza 
wraz z wyznaczeniem przejścia dlapieszych 

i budową sześciu miejsc postojowych

Wymiana chodnika wzdłuż ulicy Korotyńskiego

Dziecko i Sztuka Zielone Przedszkole

WNIOSKI Z OBSZARU RAKOWCA
W gło so wa niu moż na wy brać nie wię cej niż pięć wnio sków. 
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Pro jekt za kła da zmo der ni -
zo wa nie ście żek ko mu ni ka cyj -
nych na te re nie ogro du przy
przed szko lu, za ku pie nie bez -
piecz ne go pod ło ża w for mie
mat pod ze sta wy za ba wo wo -
-spraw no ścio we, stwo rze nie mi -
ni bo iska, oraz od no wie nie w
czę ści zie lo nej traw ni ka na te re -
nie ok. 1500 m2 (ul. Grzesz czy -
ka 2). 

War tość:197 600 zł

Modernizacja placu zabaw 
przy Przedszkolu 315

Pro jekt po le ga na za in -
sta lo wa niu ka mer do mo ni -
to rin gu lo kal ne go z re je stra -
to rem umoż li wia ją cym
pod gląd sy tu acji nie bez -
piecz nych.

War tość: 42 040 zł

Monitoring lokalny 
w Parku im. Zasława Malickiego

Słowa-Dźwięki-Obrazy

Za kup sprzę tu kom pu -
te ro we go wraz z opro gra -
mo wa niem lo go pe dycz -
nym dla przed szko la nr
255, ul. Ko ro tyń skie go 3.

War tość: 6 000 zł



Dwa stoły do tenisa stołowego,
betonowe, nawierzchnia tartanowa lub
ziemia.

Wartość: 19 480 zł

Po sta wie nie do dat ko wych, ty po -
wych ko szy ulicz nych na śmie ci (przy za -
cho wa niu tych ist nie ją cych w obec nych
lo ka li za cjach) w kwar ta le ulic po mię dzy
uli ca mi Dic ken sa, Gró jec ką, Ko ro tyń -
skie go i Sko ro chód -Ma jew skie go.

War tość: 8 265 zł

Dwa stoły do ping ponga w parku 
im. Zasława Malickiego

Arena rowerów to zamknięty tor
rowerowy dla dzieci powyżej 8 roku
życia. Dzieci mogą jeździć na rowerach na
trawiastym terenie parku Korotyńskiego.
W zimie Arena mogłaby być otwarta dla
sportów śnieżnych.

Wartość: 30 000 zł

Si łow nia za wie ra ją ca kla sycz ne przy -
rzą dy do tre nin gu z ma są cia ła, ta kie jak:
drąż ki, po rę cze gim na stycz ne, dra bin ki,
pio no we ru ry, ob ręcz ne. Z tych urzą dzeń
mo gą ko rzy stać lu dzie w każ dym wie ku.
Obiekt za spo ka ja po trze bę mlo dzie ży na
te go ty pu obiekt ( park Ko ro tyń skie go)   

War tość: 65 000 złś

Arena Rowerów

Dodatkowe kosze na śmieci (pomiędzy: Dickensa 
– Grójecka – Korotyńskiego –Skorochód - Majewskiego)

Siłownia na świeżym powietrzu 
przystosowana do treningu 

WNIOSKI Z OBSZARU RAKOWCA
W gło so wa niu moż na wy brać nie wię cej niż pięć wnio sków. 
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Mo ni to ring ulic Sie mień -
skie go i Ma jew skie go, gdzie
znaj du je się Szko ła Pod sta wo wa
nr 264 i Gim na zjum nr 15. Ob -
ser wa cja i na gry wa nie za pew ni
bez piecz ną dro gę do i ze szko ły
dzie ci oraz miesz kań ców. Ist nie -
je po trze ba sta łe go mo ni to ro wa -
nia, aby sku tecz nie uj mo wać
spraw ców prze stępstw, po nie -
waż w obec nej sy tu acji są oni
bez kar ni. War tość: 32 000 zł

Bezpieczeństwo naszych 
dzieci i mieszkańców

Pro jekt prze wi du je bu -
do wę od cin ków chod ni -
ków, któ re umoż li wią doj -
ście do przy stan ku Ra ko -
wiec 01 oraz in nych miejsc
w oko li cy naj wy god niej szą i
naj krót szą dro gą. Li kwi du je
to ist nie ją ce obec nie
przedep ta ne, czę sto błot ni -
ste ścież ki.

War tość:28 060 zł

Wygodne dojście do przystanku
Rakowiec i nie tylko 
– budowa chodników

Remont chodników 
wokół budynku Racławicka 152

Re mont chod ni ków
wo kół bu dyn ku Ra cła wic -
ka 152, li kwi da cja mur -
ków opo ro wych ni skich,
re mont schod ków i po -
chyl ni po stro nie za chod -
niej bu dyn ku.

War tość: 66 000 zł

Wy dzie le nie pa sa dla
ro we rzy stów od skrzy żo -
wa nia ul. Żwir ki i Wi gu -
ry/Ra cła wic ka do ul. Gró -
jec kiej

War tość: 200 000 zł

Budowa pasa dla rowerzystów 
– ochocki łącznik

Po więk sze nie dwóch
nie wiel kich pla ców za baw
dla dzie ci, roz bu do wa obec -
nych pla ców za baw, usta -
wia nie no wych urzą dzeń,
ogro dze nie te re nu.

War tość: 150 000 zł

Rozbudowa placu zabaw 
w parku Korotyńskiego

Budowa wybiegu 
dla psów na Ochocie

Ogro dze nie i wy dzie -
le nie czę ści par ku Ko ro -
tyń skie go, aby po wstał
wy bieg dla czwo ro no gów.

War tość: 30 000 zł
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Stąd bie rze się kwo ta 25 mln zł. Że by stwo -
rzyć bu dżet  au ten tycz nie oby wa tel ski,
trze ba oszczęd no ści gwa ran tu ją cych środ -
ki na je go cel szu kać na każ dym szcze blu –
zwłasz cza w miej skiej biu ro kra cji, trwo nią -
cej środ ki na ope ret ko we przed się wzię cia,
jak wy śmie wa na przez in ter nau tów re kla -
mów ka sto li cy na Eu ro 2012 z po dej rza -
nym ty pem w kap tu rze go nią cym dziew -
czy nę przez war szaw skie mo sty. De cy zje
zaś za pa dać po win ny rze czy wi ście w
dziel ni cach, ra tusz po wi nien ogra ni czyć
się do nie zbęd nej ro li lo gi stycz ne go ope ra -
to ra ca łe go przed się wzię cia. Tym cza sem
sły chać już o utrą ca niu przez urzęd ni ków
oby wa tel skich pro jek tów ze wzglę dów in -
nych niż wa dy for mal ne lub man ka men ty
biz ne spla nu. 

Eks per ci – m,in. z Fun da cji Ba to re go
– prze strze ga ją przed trak to wa niem li sty
pro jek tów oby wa tel skich jak kon kur su
gran tów na uko wych, gdzie każ dej ini cja ty -
wie to wa rzy szyć mu si opa sła eks pli ka cja i
plik biu ro kra tycz nych re ko men da cji.

Przy urzę dzie pre zy den ta War sza wy
dzia ła ra da do spraw bu dże tu par ty cy pa -
cyj ne go, zło żo na rów nież z dzia ła czy or ga -

ni za cji po za rzą do wych. We szli do niej nie -
któ rzy kan dy da ci w je sien nych wy bo rach
na pre zy den ta sto li cy (Jo an na Er bel), dla
in nych miej sca za bra kło, co nie ro ku je naj -
le piej, zwa żyw szy, że o pre zy den tu rę ubie -
ga się po now nie sa ma Han na Gron kie -
wicz -Waltz, co nada dzia ła niom ra dy kam -
pa nij ny ele ment, oby nie rzu tu ją cy na oce -
nę bu dże tu oby wa tel skie go. Ra dy, któ re
nim się zaj mu ją, wy da ją się po trzeb ne ra -
czej w dziel ni cach, bo tam miesz kań com
do po móc mo gą wska za nia au to ry te tów lo -
kal nych. Gdy or ga ni zo wa łem spo tka nia na
Ur sy no wie, za uwa ży łem z ja ką sym pa tią
przyj mo wa no tam za rów no hi sto rycz ne go
bu dow ni cze go osie dla prof. Mar ka Bu -
dzyń skie go jak mi strza olim pij skie go To -
ma sza Ma jew skie go, któ ry Ur sy nów wy -
brał ja ko miej sce za miesz ka nia. Obec ność
ta kich po sta ci sprzy ja pro mo cji każ de go
do bre go przed się wzię cia.

Sa mo zaś wpro wa dza nie bu dże tu
oby wa tel skie go po win no zaś stać się nie
ko lej ną biu ro kra tycz ną mi trę gą – jak wy -
da ją się to po strze gać war szaw scy urzęd ni -
cy – lecz świę tem de mo kra cji lo kal nej.
War sza wia cy go po trze bu ją, jak po ka za ła
ubie gło rocz na kam pa nia przed re fe ren -
dum, gdy tak chęt nie sku pia li się przy sto -

li kach ulicz nych, gdzie zbie ra no pod pi sy,
dys ku tu jąc jak w Hy de Par ku nie tyl ko o
sto łecz nej wła dzy, ale wszyst kich lo kal -
nych pro ble mach.                           

Bu dżet oby wa tel ski wpro wa dzo no po
raz pierw szy w Por to Ale gre w 1991 r, pa -
rę lat po upad ku dyk ta tu ry woj sko wej w
Bra zy lii. W kra jach za chod nich dziś stał się
nor mą, obo wią zu ją cą rów nież w „trud -
nych” dziel ni cach jak ber liń ski Kreu zberg. 

W Pol sce pierw szy bu dżet oby wa tel -
ski wpro wa dzo no w So po cie w 2011 r.  Jak
za uwa ża Woj ciech Kę błow ski w bro szu rze
„Bu dżet par ty cy pa cyj ny. Krót ka in struk cja
ob słu gi”, wie le sa mo rzą dów jest za in te re -
so wa nych je go wdro że niem „ja ko ela stycz -
ne go, po li tycz nie neu tral ne go na rzę dzia”,
któ re „sku tecz nie pod no si efek tyw ność re -
ali za cji do tych cza so wej, od gór nie usta lo -
nej po li ty ki miej skiej”. Nie tyl ko jej zresz tą,
sko ro na Pod la siu przed się wzię cie pod ję to
w ska li wo je wódz kiej. Zaś we dług ra por tu
Fun da cji Ba to re go do koń ca 2013 bu dżet
oby wa tel ski wpro wa dzo no w Pol sce w po -
nad 70 gmi nach i mia stach. Nie li cząc pla -
nów w War sza wie, de cy zji miesz kań ców
od da no w ten spo sób prze zna cze nie po -
nad 150 mln zł. Żad ne kwo ty nie przy bli -
żą jed nak głów ne go mier ni ka po wo dze nia

bu dże tu oby wa tel skie go – za an ga żo wa nia
lo kal nych spo łecz no ści. W spra wie bu dże -
tu oby wa tel skie go za gło so wa ło w Ło dzi
186 tys osób, w Bia łym sto ku – 50 tys, w
nie wiel kim So cha cze wie – 8,3 tys (czy li
nie mal jak w wy bo rach, bo 27 proc
upraw nio nych). 

Co naj waż niej sze – jak za uwa ża ją w
książ ce „Kraj od zy ski wa ny” Ma riusz Am -
bro ziak  i Łu kasz Perzy na – „zu peł nie nie
po twier dza ją się ste reo ty po we lę ki ogól no -
kra jo wych po li ty ków czy pu bli cy stów
przed po pu li zmem czy pre fe ro wa niem
przez oby wa te li ce lów lu dycz nych kosz -
tem trwal szych za mie rzeń”.  To rad nym a
nie miesz kań com zda rza się po chop nie in -
we sto wać w aqu apar ki i po pu lar ne „drzwi
do la su”. Za to po zna nia cy za naj pil niej sze
in we sty cje uzna li roz bu do wę Ho spi cjum
Pal lium i pie szo -ro we ro wej War to stra dy, a
nie miesz ka nia so cjal ne, ska te park czy
Mu zeum Enig my.  

Mar cin Ger win w szki cu „Od kry wa -
nie de mo kra cji” z książ ki zbio ro wej „Mia -
sto w dzia ła niu” za pod sta wę bu dże tu
oby wa tel skie go uwa ża uzna nie pra wa
miesz kań ców do de cy do wa nia o wła snych
pie nią dzach.  Prze strze ga jed nak, że jest z
tym tro chę tak „jak z pra wem ko biet do

gło so wa nia. Dziś wy da je się nam ono
oczy wi ste, jed nak je go wcie le nie wy ma ga -
ło (..) spo ro wy sił ku”. 

Oby więc był to wy si łek wspól ny. Bu -
dżet oby wa tel ski nie jest ani le wi co wy ani
pra wi co wy: wpro wa dzo ny po raz pierw -
szy w Por to Ale gre przez le wi cę nie zo stał
za rzu co ny przez ko lej ne cen tro pra wi co -
we wła dze mia sta. U nas na Ma zow szu
funk cjo nu je za rów no w Ra do miu, któ re -
go pre zy dent re pre zen tu je PiS, jak w Płoc -
ku, gdzie go spo darz mia sta wy wo dzi się z
PO. Jed ni mo gą szu kać uza sad nie nia dla
bu dże tu oby wa tel skie go w ide ach al ter -
glo ba li stycz nych ru chów miej skich, in ni
w spo łecz nej na uce Ko ścio ła ka to lic kie go
z jej kon cep cją po moc ni czo ści. Nie jest
naj waż niej sze, gdzie in spi ra cję znaj dą.
Waż ne, że by się uda ło. Nie wie le przed się -
wzięć łą czy dziś Po la ków. Bu dżet oby wa -
tel ski ma wszel kie szan se, by stać się jed -
ną z nich. Nie tyl ko dla te go, że w tym wy -
pad ku to lu dzie dzie lą pie nią dze, a nie
pie nią dze lu dzi.               

Piotr Guział

* autor jest burmistrzem dzielnicy Ursynów
i kandydatem Warszwaskiej Wspólnoty
Samorządowej na prezydenta Warszawy.

Bu dżet mia sta, de cy zja oby wa te li
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Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego

Warszawa-Ochota

In for ma cje o pra wach pa cjen ta
Sa mo dziel ny Ze spół Pu blicz nych Za kła dów Lecz nic twa Otwar te go War sza wa -
-Ocho ta uprzej mie in for mu je, że zgod nie z no we li za cją usta wy z dnia 27 sierp -
nia 2004 r. o świad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu -
blicz nych (tekst jed no li ty: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), któ -
ra wej dzie w ży cie 15 czerw ca 2014 r. pa cjen to wi przy słu gu je pra wo wy bo ru
świad cze nio daw cy udzie la ją ce go świad czeń zdro wot nych w za kre sie pod sta -
wo wej opie ki zdro wot nej. Do ko nu jąc wy bo ru świad cze nio daw cy pa cjent do ko -
nu je jed no cze śnie wy bo ru le ka rza pod sta wo wej opie ki zdro wot nej, pie lę gniar -
ki pod sta wo wej opie ki zdro wot nej lub po łoż nej pod sta wo wej opie ki zdro wot -
nej u te go sa me go świad cze nio daw cy lub u róż nych świad cze nio daw ców.

W związ ku z po wyż szym za pra sza my do ko rzy sta nia z usług na szych przy chod ni.



– 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 nie 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. Nie  ma co ukry wać – wy ko rzy sta li -
śmy kil ka zbie gów oko licz no ści. Jed nak
na le żą się sło wa uzna nia ów cze sne mu pre -
ze so wi MPO pa nu Sła wo mi ro wi Mi cha la -
ko wi, któ re go oso bi ście na mó wi łem do te -
go ra zem z Jac kiem Go mół ką.

– Pan pre zes Mi cha lak nie cie szy się
do brą sła wą zwłasz cza wśród miesz kań -
ców osie dli przy Wło da rzew skiej i Okę cia?

– Tak, ale to in na baj ka. Wy my ślił so -
bie sor tow nie śmie ci na In sta la to rów. Ten
po mysł wy bi ja li śmy mu z gło wy wszy scy:
bur mi strzo wie na Wło chach, po sło wie
(ukło ny dla po sła Ada ma Kwiat kow skie -
go); kie row nic two Por tów Lot ni czych,
a przede wszyst kim ogrom na rze sza miesz -
kań ców. Tyl ko na szych bur mi strzów za -
bra kło.

– Dla cze go?
– Ba li się Mi cha la ka. To był i jest czło -

wiek wpły wo wy w krę gach de cy zyj nych,
za rów no mia sta jak i Plat for my Oby wa tel -
skiej. W tej spra wie to na wet Lech Ba ryc ki,
dość ak tyw ny rad ny PO z Wło da rzew skiej,
scho wał się do my siej dziu ry. (śmiech) 

– Jak się skoń czy ło?
– Wy gra li śmy z dwóch po wo dów. Mi -

cha la ka od wo ła li za re ali za cję usta wy śmie -
cio wej, a no we kie row nic two MPO do szło
do wnio sku, że kosz ty wi ze run ko we, ja kie
by po nie śli a przy oka zji Han na Gron kie -
wicz -Waltz for su jąc ten po mysł by ły by
za du że. Po mo gło rów nież re fe ren dum
o od wo ła nie Han ny Gron kie wicz – Waltz.
Jak wy gra ją na je sie ni to mo że od świe żą te -
mat, ale nie są dzę. Na to miast wra ca jąc
do zlew ni to ro la pa na Mi cha la ka w niej
jest god na po chwa ły i sza cun ku.

– 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 -
mia ła. 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 jak bur mistrz
jest na łań cu chu ja kiejś par tii i ukła dów
z tym zwią za nych. Ta ki bur mistrz Ur sy no -
wa Piotr Gu ział ni gdy by so bie na to nie
po zwo lił.

-Dla cze go?
– Z bar dzo pro stej przy czy ny. 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 by ła sy tu acja 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.

– A in ne ko mi te ty oby wa tel skie?
– Ze wszyst ki mi chce my współ pra co -

wać. Z ni kim nie od rzu ca my współ pra cy.
Dzię ki te mu two rzy my obec nie bar dzo sil -
ny ko mi tet. Wy sta wia my li sty we wszyst -
kich dziel ni cach, do mia sta i sej mi ku.
Dzię ki te mu jak wy gra my wy bo ry w ja kiejś
dziel ni cy nie bę dzie my kła niać się par tiom
i pro sić, aby ła ska wie po zwo li ły nam rzą -
dzić. Bę dzie my mie li li czą cy się klub w sej -
mi ku i ra dzie mia sta i bę dzie my za ła twiać
spra wy istot ne dla miesz kań ców na szych
dziel nic. Na przy kład Ocho ty.

– Te raz tak nie jest?
– Dam ci ta ki przy kład. W ra dzie mia -

sta prze wod ni czą ca ra dy pa ni Gru piń ska

miesz ka na Ocho cie tak jak i Ja ro sław Szo -
sta kow ski, któ ry jest sze fem klu bu PO,
któ ry ma więk szość w ra dzie mia sta. Ta kiej
ko niunk tu ry po li tycz nej na Ocho cie daw -
no nie by ło. I co? I nic? Jak trze ba ro bić lob -
bing na te mat tram wa ju z Mo ko to wa
na Ocho tę to na se sję na Mo ko tów je dzie
Ania Zbyt niew ska skrom na wi ce prze wod -
ni czą ca ra dy Ocho ty z ra mie nia Wspól no -
ty, na de ba tę przy cho dzi nie przy go to wa ny
bur mistrz Ko mo row ski, a po lu dziach,
któ rzy po pro stu rzą dzą tym mia stem
(Gru piń ska, Szo sta kow ski) ani śla du. Je śli
Ochoc ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa bę dzie
mia ła sze fa ra dy mia sta i prze wod ni czą ce -
go naj więk sze go klu bu w tej ra dzie to zo ba -
czysz, co się bę dzie dzia ło. 

– No wła śnie wróć my do wa sze go
pro gra mu. Co by się dzia ło?

– 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 lub po sta wi li ha 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 pil no wać
w mie ście, 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 i „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, przed na mi
plan za go spo da ro wa nia, pro jekt, prze targ,
wy ko na nie, a w mię dzy cza sie trze ba jesz -
cze wy my śleć pie nią dze na to. Są dzę, że jak
przez naj bliż sze czte ry la ta zro bi my plan
i wpro wa dzi my to za da nie do pla nu in we -
sty cyj ne go to bę dzie do brze. 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. W tej spra wie jest po -
trzeb ny przy naj mniej ja kiś im puls, po nie -
waż pa mię tam dys ku sje na ten te mat
sprzed 20 lat i wie le się nie zmie ni ło.

Trud nym i waż nym te ma tem jest Re -
du ta Or do na. Tu dla od mia ny bur mistrz
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. Miej sce zna ne każ de mu pi -
śmien ne mu oby wa te lo wi Rzecz po spo li tej.
To tu Mic kie wicz w swo jej nar ra cji opo -
wia da jak „wstą pił na dzia ło i dwie ście har -
mat grzmia ło”. Tu trze ba wy bu do wać coś,
co 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 itp. 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.

– To wszyst ko na jed na ka den cję?
– Tak. To są za da nia nie dla le niu chów

z PO, ale am bit ny plan dla dy na micz nych
władz dziel ni cy, któ re ma ją za ple cze po li -
tycz ne w mie ście i do świad cze nie w re al -
nym za rzą dza niu. Ta eki pa mu si być nie za -
leż na ma te rial nie i po li tycz nie. WWS jest
ta ka or ga ni za cją. Czy wiesz, że pra cu ją dla
nas spo łecz nie lu dzie, któ rzy ma ją na pra -
wę wy so ki sta tus ma jąt ko wy. In ter net
ogar nia np. czło wiek, któ ry w biz ne sie in -
ter ne to wym zdo był prak tycz nie wszyst ko.
Je go sy no wie roz da ją na uli cach ulot ki,
zresz tą jak więk szość na szych sy nów i có -
rek. Moi dwaj wręcz sza le ją. Or ga ni zu ją
eki py po war szaw skich ogól nia kach. Je ste -
śmy w sta nie wy pro wa dzić na uli cę kil ka -
set lu dzi. By ło wi dać to przy re fe ren dum
i wi dać te raz. Na sze żół te ko szul ki są już
zna ne. Nam się po pro stu bar dzo chce coś
zro bić. Przez ostat nie 15 lat ro bi łem biz -
nes. To jest faj ne. Da je nie za leż ność, ale jest
nud ne i ja ło we. 

– Masz po glą dy kon ser wa tyw ne.
Skąd wzię ła się współ pra ca z Pio trem Gu -
zia łem?

NAM SIĘ PO PRO STU CHCE
Z Grze go rzem Wy soc ki - li de rem Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej roz ma wia Ewa Ra taj
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– Kie dyś pe wien ko le ga  stwier dził, że
mu si mnie po znać z czło wie kiem, któ ry
jest bar dzo do mnie po dob ny. Zna łem już
wte dy Pio tra Gu ziała z opo wia dań. Był po -
czat ku ją cym rad nym Ur sy no wa i był po -
stra chem tam tej szych pro bosz czów. Dłu -
go roz ma wia li śmy. Po tem każ dy z nas po -
szedł swo ją dro gą. On ze swo im „Na szym
Ur sy no wem” wy grał wy bo ry. My na Ocho -
cie uda nie za de biu to wa li śmy ja ko Ochoc -
ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa. Po wy bo rach
spo tka li śmy się po now nie. On był bur mi -
strze, a ja skrom nym opo zy cjo ni stą
na Ocho cie. Za pro si li śmy na pi wo jesz cze
kil ku przy ja ciół z in nych ko mi te tów lo kal -
nych, a po tem już ja koś po szło. Wszy scy
w gro nie WWS się czegoś uczymy. Ja za -
czą łem pa trzeć na le wi cę jak na nor mal -
nych lu dzi. Tro chę mnie śmie szą, ale wie le
się uczę. Oni też się do brze ba wią. Za sta na -
wia ją się jak moż na, co nie dzie la cho dzić
do ko ścio ła i co dzien nie odmawiać ró ża -
niec. Piotr wie, że na po cząt ku sierp nia
kam pa nia sią dzie, po nie waż kon ser wa tyw -
ny nur t w WWS pój dzie na piel grzym kę.
Ma my wie le te ma tów, w któ rych ni gdy się
nie do ga da my. Ale czy mu si my? Są te ma ty,
w któ rych przez 20 lat nie do ga da łem się
z żo ną – to, co do pie ro sa mo rząd war szaw -
ski.

– Wróć my na Ocho tę. Co uwa ża pan
za naj istot niej sze w dzia ła niach spo łecz -
nych?

– Edu ka cja, ale nie ta ro zu mia na
wprost. Na sze szko ły war szaw skie, a co
za tym idzie i ochoc kie, są na bar dzo wy -

so kim po zio mie we wszyst kich kra jo -
wych ran kin gach. Po ostat niej re for mie
pro gra mo wej zde mo lo wa no szko ły na po -
zio mie moż li wo ści kształ to wa nia świa do -
me go oby wa te la. Spro fi lo wa no ogól nia ki
w ta ki spo sób, że po wy bra niu przed mio -
tów, któ re bę dą na ucza ne w za kre sie roz -
sze rzo nym, na resz tę nie ma miej sca. Jak
to na zwa ła pro fe sor An na Zie liń ska za -
czę ła się ma so wa pro duk cja „kom pe tent -
nych idio tów”. Brak w pol skiej szko le
miej sca na kształ ce nie oby wa te li. Ru go -
wa nie hi sto rii, ale rów nież w in nych
ścież kach bio lo gii, geo gra fii, to tra ge dia.
To pró ba zła ma nia ko du kul tu ro we go,
któ ry ma my od po ko leń. Wiem o tym,
po nie waż moi dwaj sy no wie są w li ceum.
Jak wiesz by łem uczest ni kiem gło dów ki
w spra wie obro ny hi sto rii w szko łach,
pod czas któ rej mia łem oka zję na te te ma -
ty roz ma wiać z naj więk szy mi au to ry te ta -
mi w dzie dzi nie na ucza nia hi sto rii.

Dzi siaj na Ocho cie, co mnie strasz nie
bo li, rocz ni ce i świę ta na ro do we ob cho dzi
się by le jak. Pi sa łem o tym wie lo krot nie
w in for ma to rze. Jak bym się nie upo mniał
o Po wsta nie Stycz nio we, w 150 rocz ni cę je -
go wy bu chu, to pies z ku la wą no gą w urzę -
dzie by na wet nie za uwa żył, że coś w ogó le
by ło. Na pla cu Na ru to wi cza na 11 li sto pa da
wy sta wia się wy sta wę, któ ra ma ra żą ce błę -
dy hi sto rycz ne i or to gra ficz ne. Jed nym sło -
wem „rób ta, co chce ta”. Chce my wzmac -
niać w ochoc kich szko łach, i nie tyl ko,
wszyst kie ro dza je edu ka cji oby wa tel skiej,
spo łecz ni kow skiej i pa trio tycz nej. Ma my
na to kil ka spraw dzo nych po my słów.

– Coś na Ocho cie szcze gól nie prze -
szka dza?

– Brak miejsc do par ko wa nia sa mo cho -
dów. 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. Trze ba też pa trzeć
na każ dą in we sty cję pod tym kon tem czy
ogra ni cza miej sca do par ko wa nia. Ma my też
po mysł, aby li kwi do wać przej ścia dla pie -
szych na ma łych ulicz kach osie dlo wych.

– Dla cze go i po co?
– Naj le piej wi dać to na przy kła dzie.

Ra dom skiej. Ma ła ulicz ka jed no kie run ko -
wa. Urzęd ni cy w pa pie rach mie li, że mniej
wię cej na środ ku jest przej ście dla pie szych.
Oczy wi ście miesz kań cy, aby przejść przez
Ra dom ską nie szu ka ją pa sów (cza sa mi
trud no je zna leźć, po nie waż rzad ko się je
ma lu je), ale po pro stu prze cho dzą przez
uli cę. I wszyst ko by ło by w po rząd ku. Ale
urzęd ni cy jak ma ją w pa pie rach przej ście
dla pie szych to wo ła ją „dy rek to ra słup ka”
i in sta lu ją słup ki pięć me trów
za i przed przej ściem. W ten spo sób znik -
nę ło 8 miejsc do par ko wa nia. Na wie czor -
nym wie cu z miesz kań ca mi wy my śli li śmy,
że jak by zli kwi do wać to przej ście to i słup -
ki mo gły by znik nąć. I się uda ło. Mie dzy in -
ny mi, dla te go że je dy ny bur mistrz, któ re -
mu coś się chce, mam na my śli pa na
Krzysz to fa Kru ka, spoj rzał na to ocza mi
zdro wo my ślą ce go czło wie ka. Ta kich

miejsc na Ocho cie jest spo ro. 
Mu si my też za cząć po now nie wspie rać

i in spi ro wać po wsta wa nie spo łecz nych par -
kin gów. Szu kać im lo ka li za cji i trak to wać, ja -
ko spo łecz ną stro nę fron tu wal ki o każ de
miej sce par kin go we w na szej dziel ni cy.

-Ja kie pro gno zy, co do wy ni ku wy bor -
cze go War szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą -
do wej w je sien nych wy bo rach?

– 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 w War sza -
wie znaj dzie się naj wię cej gło sów od da -
nych na kan dy da tów Wspól no ty.

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

po waż ne. Mó wi my o War sza wie i o Ocho -
cie, mie ście, któ re ko cham i dziel ni cy, któ -
rej po świę ci łem szmat mo je go ży cia. 

– Dla cze go War sza wia cy mie li by
na was prze nieść po par cie?

– Po nie waż ma my wi zję roz wo ju na -
sze go mia sta.

– Na czym opie ra się wasz pro gram?
– Ja nie mó wię o pro gra mie alei o wi zji.
-???
– Pro gram to ma od 8 lat Han na Gron -

kie wicz – Waltz. Jak pa trzę jak ta pa ni się
sza mo cze to mi jej po pro stu szko da. Ja mó -
wię o spoj rze niu w per spek ty wie 30 lat.

– Skąd Pan mo że wie dzieć, co bę dzie
za 30 lat?

– Masz ra cję i jej nie masz. Znam two -
ich ro dzi ców i już od ja kiś 10 lat by ło wia -
do mo, że bę dziesz dzien ni ka rzem. Oni
pod pa trzy li two je moż li wo ści i za czę li pla -
no wać two ją przy szłość. Nie ina czej jest
z War sza wą. Więk szość z nas w WWS zaj -
mu je się war szaw skim sa mo rzą dem
po kil ka na ście lat. Dzię ki te mu ma my to,
co mie li twoi ro dzi ce. Zna my stan i moż li -
wo ści te go mia sta. Jest u nas rów nież kil ka
osób, któ re na wet ma ją dok to ra ty na te -
mat tren dów roz wo jo wych du żych miast
świa to wych. Te dwa ele men ty da ją moż li -
wość do zbu do wa nia pew ne go wy obra że -
nia, co moż na osią gnąć. In ny mi sło wy
zanim zde cy du je my się na ja kąś in we sty -
cję trze ba naj pierw za sta no wić się czy bę -
dzie ona po trzeb na. Po za tym trze ba na ło -
żyć na to moż li wo ści. Czy wiesz, że w naj -
bliż szych 30 la tach nie po wsta nie trze cia
li nia me tra?

– Dla cze go?
– Po nie waż nie bę dzie na to pie nię -

dzy, al bo że by ją wy bu do wać trze ba by
ogo ło cić fun du sze in we sty cyj ne na jed no
po ko le nie i nie bu do wać w mie ście ni cze -
go oprócz me tra. Oczy wi ście są ta cy
w par tiach po li tycz nych, któ rzy bę dą opo -
wia dać baj ki. A praw da jest ta ka, że trze ba
bę dzie du żych wy rze czeń, aby do koń czyć
dru gą li nię. My sta wia my na ob wod ni cę
ko le jo wą, któ rej niewie le bra ku je, aby zo -
sta ła za mknię ta. I to dla Ocho ty i miesz -
kań ców Włoch jest do brą wia do mo ścią. 

Dziękuję za rozmowę.
Życzę wam powodzenia.



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 cje 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 cje 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 – Wo la. 

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 cych
klien ta mi.

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 -

PRZE STRZEŃ, URZĄD, SPO ŁECZ NOŚĆ
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.

22 portal ochoty: iochota.pl

Pro gram wy bor czy Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej

Zlikwidujemy każdy zbędny słupek

Zbudujemy Park Zachodni

Urząd będzie czynny do dziewiętnastej



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 „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. 

Mo der ni 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 fi -
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 udzia łem 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 nia kon ku ren cji w sfe rze po rad ni
spe cja li stycz nych.
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Odbudujemy Skrę

Dokończymy modernizację bazaru Banacha

Zbudujemy centrum edukacyjne w miejscu Reduty Ordna

Musi byś więcej przychodni na Starej Ochocie



To ruch oby wa tel ski, któ ry za wią zał
się, aby zmie niać na lep sze na szą
dziel ni cę. Je ste śmy nie for mal ną
gru pą lu dzi po sia da ją cych róż ne
po glą dy po li tycz ne, pre fe ren cje wy -
bor cze i świa to po gląd. Łą czy nas
tro ska o na szą dziel ni cę Ocho tę.
Je ste śmy or ga ni za cją lo kal ną
chcą cą mieć wpływ na wszyst ko,
co się dzie je w na szej dziel ni cy.

JAK DZIA ŁA MY?
Na sza dzia łal ność kon cen tru je się wo -

kół kil ku form:
1. Je ste śmy zwią za ni z ga ze tą lo kal ną

In for ma tor Ocho ty i Włoch, któ rą re da gu -
je my i wy da je my przez po nad 24 la ta

2. Two rzy my i re da gu je my naj więk szy
por tal in ter ne to wy na Ocho cie i Wło -
chach www.io cho ta.pl

3. Pro wa dzi my wła sne go fa ce bo oka
4. Pro wa dzi my Aka de mię Sa mo rzą -

do wą In for ma to ra – spo tka nia po świę co -
ne pro ble ma ty ce sa mo rzą do wej

5. Ja ko ko mi tet wy bor czy uczest ni -
czy my w wy bo rach sa mo rzą do wych do ra -
dy dziel ni cy Ocho ta przed sta wia jąc nasz
pro gram

6. W obec nej ka den cji sa mo rzą du
do ra dy wpro wa dzi li śmy czte rech rad nych
i two rzy my wła sny klub rad nych.

7. Współ dzia ła my w ra mach War -
szaw skiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej z in -
ny mi ko mi te ta mi lo kal ny mi w na szym
mie ście

PRZE PRO WA DZI LI ŚMY LUB
PRO WA DZI MY DO TEJ PO RY NA STĘ -
PU JĄ CE AK CJE:

n Zbie ra nie pod pi sów w spra wie
obro ny ba za ru Ba na cha

n Za bie ga my o wy bu do wa nie par ku
przy Dwor cu Za chod nim

n Wspie ra my ak cję re fe ren dal ną w spra -
wie pod wy żek cen i pry wa ty za cji SPEC

n Współ or ga ni zu je my de ba tę
w spra wie mo der ni za cji Pla cu Na ru -
to wi cza

n Do ma ga my się roz wo ju sie ci ro we -
rów pu blicz nych na Ocho cie

n Wspie ra my ak cję od re stau ro wa nia
neo nu Ki no Ocho ta

n Wspie ra my ak cję wy sy ła nia pa czek
dla kom ba tan tów na Kre sach

n By li śmy jed ną z tych or ga ni za cji
któ ra za ini cjo wa ła re fe ren dum w spra wie
od wo ła nia pre zy den ta mia sta

n Wspie ra my dzia ła nia do ty -
czą ce bu dże tu par  t y cy pa cyj  ne go
na Ocho cie

n Pro wa dzi my ak cję wspie ra nia bu -
do wy tram wa ju z Mo ko to wa na Dwo rzec
Za chod ni.

OCHOC KA WSPÓL NO TA SA MO RZĄ DO WA
KON TAKT Z NA MI
Peł no moc nik Ochoc kiej 

Wspól no ty Sa mo rzą do wej

Grze gorz Wy soc ki

tel. 505 132 580 

ma il: in fo@in fo cho ty.waw.pl

Prze wod ni czą ca Klu bu 

Rad nych Ochoc kiej 

Wspól no ty Sa mo rzą do wej

Mał go rza ta Ro jek

tel. 022 823 66 78 

ma il:  ro jek.malgorzata@wp.pl

Vi ce prze wod ni czą ca 

Ra dy Dziel ni cy Ocho ta 

z ra mie nia Ochoc kiej 

Wspól no ty Sa mo rzą do wej

An na Zyt niew ska

tel. 605 165 890 

ma il: zbyt ka@ga ze ta.pl

Z udzia łem bli sko 800 za pro szo -
nych go ści i człon ków War szaw -
skiej Wspól no ty Sa mo rzą do -
wej 5 kwiet nia w Ha li Are na
na Ur sy no wie za pre zen to wa no
kan dy da ta na Pre zy den ta War -
sza wy, Bur mi strza Ur sy no wa i li -
de ra WWS Pio tra Gu zia ła. Wśród
zgro ma dzo nych ze bra li się
przed sta wi cie le wszyst kich 18
dziel nic War sza wy, w tym tak że
licz na re pre zen ta cja Ochoc kiej
Wspól no ty Sa mo rzą do wej.

Ma my kan dy da ta dy na micz ne go
i kon se kwent ne go. To go od róż nia
od in nych kan dy da tów par tyj nych. Mo -
im zda niem Piotr Gu ział mo że do sie bie
prze ko nać wie lu war sza wia ków – wy ja -
śnia To masz Kłos je den z li de rów
Ochoc kiej Wspól no ty Sa mo rzą do wej.

Wy stą pie nie Pio tra Gu zia ła sta no wi -
ło pre zen ta cję pro gra mu dla War sza wy.
Do je go naj waż niej szych ele men tów za li -
czyć moż na m.in. za po wiedź stwo rze nia
ko mu ni ka cji miej skiej przy ja znej war sza -

wia kom, tak że po przez ob ni że nie cen bi -
le tów, roz wój Part ner stwa Pu blicz no -Pry -
wat ne go /PPP/, któ re go ce lem ma być wy -
zwo le nie po ten cja łu in we sty cyj ne go Sto li -
cy, wzrost zna cze nia i wy so ko ści bu dże -
tów par ty cy pa cyj nych, roz wój miesz kal -
nic twa ko mu nal ne go oraz od daw na
ocze ki wa na przez wie lu War sza wia ków
od bu do wa Pa ła cu Sa skie go, któ ry w przy -
szło ści ma peł nić funk cję Ra tu sza.

Mo ją par tią bę dzie War sza wa a sze -
fem miesz kań cy. Wszy scy – za koń czył
prze mó wie nie Piotr Gu ział i to stwier -
dze nie róż ni go od in nych kan dy da tów.
War szaw ska Wspól no ta Sa mo rzą do wa
i jej kan dy dat na pre zy den ta War sza wy
nie jest par tią. Jej ca ła przy szła i obec na
po zy cja w sa mo rzą dzie war szaw skim za -
le ży tyl ko i wy łącz nie od po par cia
miesz kań ców War sza wy. Cze go nie
moż na po wie dzieć o par tiach po li tycz -
nych i ich pre ten den tach do fo te la pre -
zy den ta na sze go mia sta.

Jacek Gomółka

MOIM SZEFEM SĄ I BĘDĄ 
MIESZKAŃCY WARSZAWY
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