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POPRZYJMY WSPÓLNOTĘ DZIELNICY WŁOCHY

WSPÓLNOTA DZIELNICY WŁOCHY jest istniejącą już 
od wielu lat alternatywą dla partii politycznych. Staliśmy 
i stoimy na stanowisku, że upolitycznienie samorządu terytori-
alnego nie służy dobrze społeczności lokalnej. Uważamy, że nie 
gremia partyjne, ale my, Mieszkańcy, powinniśmy decydować 
o kierunkach rozwoju naszej małej Ojczyzny – naszej Dziel-
nicy. Kierując się poszanowaniem dla dobra społeczności 
lokalnej próbujemy rozwiązywać często niełatwe problemy 
MIESZKAŃCÓW. Raz lepiej, raz gorzej – ocenę pozostawiamy 
Państwu, staramy się zmieniać naszą Dzielnicę Włochy, aby stała 
się miejscem bardziej przyjaznym do życia.  

Wiemy, że nie jesteśmy bez wad i nie wszystko nam się udaje. 
Będziemy jednak dążyć do tego, żeby jak najlepiej służyć 
społeczności lokalnej. WSPÓLNOTA  DZIELNICY WŁOCHY 
po raz kolejny staje do wyborów samorządowych. Dziękujemy za 
poparcie udzielone nam 4 lata temu, 8 lat temu i  mamy nadzieję, 
że również w czasie zbliżających się wyborów samorządowych, 
nasz program, nasza idea funkcjonowania samorządu terytorial-
nego trafi  do Państwa serc i umysłów.

Jeżeli chcecie Państwo uniknąć bezowocnych sporów polityc-
znych, jeżeli chcecie Państwo, aby Waszymi reprezentantami 
w Radzie i Zarządzie Dzielnicy Włochy byli ludzie uczciwi, 
rzetelni, kompetentni i pracowici - poprzyjcie kandydatów 
WSPÓLNOTY DZIELNICY WŁOCHY! Poprzyjcie nasz pro-
gram, który przedstawiamy na stronie nr 2.

Okręg 1 (Stare Włochy, Nowe Włochy)
1. Anna Lidia Brzywca 2. Violetta Agnieszka Wacławek 3. Se-
bastian Piotr Piliński 4. Edyta Krystyna Kiesewetter 5. Lucja 
Benedykta Emersajłow 6. Paweł Chempiński 7. Wojciech Jacek 
Seroczyński 8. Hanna Beata Kacprzak-Ryfczyńska 9. Witold Piotr 
Kossakowski 10. Paweł Jan Pietrzak 11. Monika Maria Kucharska 
12. Bartłomiej Konrad Łopieński 13. Mirosław Ryszard Tkaczyk 
14. Marek Bzoma 15. Krzysztof Regulski 16. Ryszard Tomasz 
Święcicki 17. Agnieszka Zuzanna Gardzina

Okręg 2 (Niskie Okęcie, Salomea, Raków, Załuski)
1. Andrzej Julian Krupiński 2. Roman Gembarzewski 3. Rob-
ert Jerzy Jakubik 4. Monika Daria Kałwajtys 5. Hanna Elżbieta 
Kozłowska 6. Tadeusz Jan Zdrojewski 7. Hanna Paulina Za-
gajewska 8. Grzegorz Paweł Warchoł 9. Andrzej Adam Fuglewicz 
10. Małgorzata Kurc 

Okręg 3 (Wysokie Okęcie, Jadwisin, osiedle 1-go Sierpnia, 
osiedle Astronautów)
1. Jerzy Kowaliszyn 2. Dariusz Kałwajtys  3. Wiesława Ufnal 
4. Teresa Stanisława Baranowska 5. Dariusz Marek Ciesielski 6. Jo-
lanta Jagiełło 7. Marcin Piotr Pilipczuk 8. Wioletta Sylwia Sajnóg 
9. Izabella Eleonora Ostrowska 10. Elżbieta Krystyna Wasiljew 
11. Magdalena Karczmarczyk 12. Patrycja Agnieszka Nowak 
13. Grzegorz Piotr Janiak 14. Henryk Wiesław Kaczmarek

Okrêg nr 1

Okrêg nr 2

Okrêg nr 3

Kandydat
na Prezydenta 
m.St. Warszawy
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Przeciwdziałanie zmniejszeniu 
budżetu dzielnicy.

Kryzys finansowy dotknął 
również Warszawę. Ponieważ 
zadłużenie miasta sięga już 
górnej dopuszczalnej przepisa-
mi granicy zaczęto wdrażać 
program oszczędnościowy. Ni-
estety, metoda okazała się bardzo 
prosta i jednocześnie niezwykle 
bolesna dla dzielnic. Główne  
oszczędności zaplanowano bow-
iem kosztem budżetów dzielnic. 
Tymczasem miejskie biura, co 
do funkcjonowania których po-
zostaje wiele wątpliwości, potrak-
towane zostały bardzo łagodnie. 
Jakby zapomniano, że to właśnie 
dzielnice są odpowiedzialne za 
lokalne inwestycje, za utrzy-
manie placówek oświatowych, 
placówek kultury, utrzymanie 
lokalnych dróg, zieleni, utrzy-
manie lokalnego zasobu miesz-
kaniowego. Stanowczo przeci-
wstawiamy się takim praktykom! 
Zamierzamy nagłaśniać fakt ra-
dykalnego zmniejszania budżetu 
naszej dzielnicy oraz w zgodzie  
z obowiązującym prawem walczyć 
o zmianę tego stanu. Rozumiejąc 
konieczność oszczędności przeci-
wstawiamy się ich skali w odnie-
sieniu do dzielnicy, ponieważ 
nie możemy pozwolić na odczu-
walne obniżenie standardu życia 
Naszych Mieszkańców.
Rozwój sieci dróg lokalnych,  
budowa parkingów i ścieżek  
rowerowych.

Problemy komunikacyjne 
dotyczą także Dzielnicy Włochy. 
Najczęściej zgłaszanym są korki. 
Konieczna jest rozbudowa sieci dróg 
lokalnych, która pozwoli na alter-
natywne połączenie osiedli Okęcia 
i Włoch. Wspieramy budowę 
Małej Obwodnicy – połączenia 
ulic: Instalatorów, Popularnej  
i Tynkarskiej i plany regulacji ru-
chu na Niskim Okęciu, zgodnie  
z postulatami zgłaszanymi przez 
mieszkańców.
Chcemy zrealizować projekty  
uspokojenia ruchu w osiedlach:  
Stare/Nowe Włochy, Jadwisin, 
Okęcie oraz opracować program 
budowy bezkolizyjnych skrzyżowań.

NASZYMI ZWIERZCHNIKAMI SĄ MIESZKAŃCY
Rozbudowa dróg lokal-

nych powinna łączyć się nowy-
mi zatokami parkingowymi 
oraz ścieżkami rowerowymi. 
Ruch rowerowy jak pokazują 
doświadczenia wielu miast eu-
ropejskich w znaczący sposób 
wpływa na zmniejszenie korków 
na drogach. Zamierzamy również 
zadbać o zainstalowanie stojaków 
na rowery w sąsiedztwie placówek 
użyteczności publicznej.  
Poprawa bezpieczeństwa  
Mieszkańców.

Podstawową kwestią jest 
zwiększenie bezpieczeństwa na 
terenie osiedli mieszkaniowych. 
W tym celu należy konsekwen-
tnie realizować działające pro-
gramy „Bezpieczne Osiedle” i 
„Bezpieczne Ogrody Działkowe” 
oraz inne programy zwiększające 
bezpieczeństwo Mieszkańców. 
Będziemy dążyli do utworzenia 
kolejnych punktów konsulta-
cyjnych policji oraz zwiększenia 
policyjnych patroli ponadnormaty-
wnych. Czynnikiem wpływającym 
na  poprawę bezpieczeństwa będzie 
montaż kamer monitorujących 
miejsca najbardziej zagrożone. 
Świadomość w zakresie 
bezpieczeństwa należy kształ-
tować od najmłodszych lat,  
w związku z czym w  szkołach 
należy organizować spotkania  
z Policją i Strażą Miejską.
Budowa osiedlowych miejsc  
rekreacji wypoczynku.

W celu zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb społeczności 
lokalnej proponujemy zwiększe-
nie nakładów finansowych na 
istniejące miejsca rekreacji oraz 
budowę nowych. Dotyczy to 
zarówno nowych  osiedli, jak 
również tych znacznie starszych, 
gdzie nie powstały takie miejsca 
lub uległy przez lata zniszcze-
niu. W zależności od specyfiki, 
wielkości danego terenu powinny 
to być miejsca o charakterze spor-
towo – rekreacyjnym lub stricte 
wypoczynkowe z alejkami spac-
erowymi. I oczywiście nie można 
zapominać o najmłodszych –  
a więc nawet niewielkie lecz funk-
cjonalne i bezpieczne place zabaw. 

Zwiększenie nakładów  
na przedszkola i szkoły.

Dzielnica Włochy od wielu 
lat słynie z dbałości o placówki 
oświatowe. Tę tendencję należy 
konsekwentnie utrzymywać. 
1 września 2014 r. oddano do 
użytku nowe, nowoczesne przed-
szkole przy ul. Ryżowej.  Komitet 
Wyborczy Wyborców „WSPÓL-
NOTA DZIELNICY WŁOCHY” 
będzie dążyć do rozbudowy SP  
nr 88 przy ul. Radarowej, SP 94 
przy ul Cietrzewia, gimnazjum 
112 przy ul. Solipskiej oraz SP 66 
przy ul. Przepiórki.
Program budownictwa  
komunalnego.

Około 60 % zasobu miesz-
kaniowego na terenie Dzielnicy 
Włochy znajduje się w rękach 
prywatnych. Taki stan powoduje, 
że dzielnica dysponuje stosunk-
owo niewielką liczbą mieszkań 
komunalnych, tymczasem 
oczekujących na poprawę wa-
runków mieszkaniowych wciąż 
przybywa. Jedną z recept na 
rozwiązanie tych kwestii jest kon-
tynuacja programu budownictwa 
mieszkaniowego, który jest real-
izowany w dzielnicy, a wcześniej  
w gminie od 2001 roku. Zapewnie-
nie naszym mieszkańcom godzi-
wych warunków do życia to jeden 
z priorytetów  na przyszłość.
Rewitalizacja obszarów  
zdegradowanych. 

Należy podjąć wysiłki 
zmierzające do pozyska-

nia pieniędzy unijnych na 
rewitalizację obszarów zde-
gradowanych lub takich,  na 
których czas odcisnął swoje 
piętno. Często dotyczy to całych 
osiedli, w związku z czym 
nakłady na prace rewitalizacyjne 
przekraczają możliwości finan-
sowe dzielnicy. W tej sferze ist-
nieje możliwość ubiegania się 
o środki pozabudżetowe – uni-
jne, w związku z czym trzeba 
podejmować dalsze próby ich po-
zyskania.
Urząd przyjazny mieszkańcom.

Postulujemy utworzenie 
wirtualnego Wydziału Obsługi 
Mieszkańców (WOM), co 
dawałoby możliwość załatwiania 
spraw za pośrednictwem  
Internetu. Pomimo wyraźnego 
postępu względem lat ubiegłych 
(według niezależnych badań 
najlepszy Wydział Obsługi 
Mieszkańców w Warszawie)  nad-
al należy kłaść nacisk na kulturę 
obsługi Mieszkańców w urzędzie 
oraz w jednostkach podległych 
urzędowi dzielnicy. Niezbędna 
jest likwidacja barier dla osób 
niepełnosprawnych w jednost-
kach miasta i dzielnicy.
Współdecydowanie z mieszkańcami 
w  istotnych sprawach lokalnych.

Władza na każdym szczeblu 
powinna traktować Mieszkańców 
podmiotowo, a nie przedmioto-
wo. Dlatego też uważamy, że na 
szczeblu dzielnicy Mieszkańcy 
powinni być na bieżąco infor-

mowani o działaniach Zarządu 
i Rady Dzielnicy. Postulujemy 
konsultacje z Mieszkańcami 
w sprawie strategicznych ki-
erunków rozwoju dzielnicy oraz 
najważniejszych inwestycji. 
Deklarujemy współpracę ze 
wszystkimi organizacjami 
społecznymi działającymi na 
terenie Włoch. Będziemy otwarci 
na inicjatywy zgłaszane zarów-
no przez organizacje społeczne, 
jak również pojedynczych 
Mieszkańców. W celu lepszego 
przepływu informacji opowi-
adamy się za rozwojem łączności 
przez Internet, w tym łączności 
bezprzewodowej.  

Odpolitycznienie samorządu  
na terenie dzielnicy.

Rada i Zarząd dzielnicy po-
winny działać na rzecz i w in-
teresie Mieszkańców, a nie partii 
politycznych. To podstawa funk-
cjonowania społeczeństwa oby-
watelskiego. Nie można dopuścić 
do sytuacji, w której sprawy lo-
kalne, na poziomie dzielnicy 
zostałyby zdominowane przez 
spory polityczne. Urząd dziel-
nicy, jej jednostki nie mogą być 
swoistą „przechowalnią” dla 
działaczy partyjnych. Zatrud-
nianie pracowników musi się 
odbywać według  ich kompe-
tencji, a nie klucza partyjnego  
w formule publicznych  
konkursów. Trzeba konsekwent-
nie zwalczać ewentualne zjawiska  
nepotyzmu i „kolesiostwa”.



�Wybory – 16 listopada 2014 r. (niedziela)

NASI KANDYDACI

Z Włochami związana jestem 
od 1977 roku, gdy rozpoczęłam 
pracę zawodową nauczyciela  w 
Szkole Podstawowej nr 94 przy 
ul. Cietrzewia. Wkrótce zostałam 
dyrektorem tej szkoły. Przez kole-
jne lata pracowałam jako dyrektor  
Gimnazjum nr 112 przy ul. Solip-
skiej. W 2013 r. podjęłam pracę 
jako wykładowca na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
W tym czasie napisałam  książkę 
popularnonaukową „Być dyrek-
torem szkoły. Poradnik dla tych, 
którzy nie wiedzą w co ręce włożyć” 

Moja praca - to służba dzieci-
om, młodzieży i dorosłym. To moje 
powołanie i potrzeba działania 
dla innych. Uczestniczyłam w 
budowaniu dwóch włochowskich 
szkół. Jako dyrektor kładłam  nacisk 
na poziom nauczania i wychow-
ania, doskonalenie nauczycieli, 
kulturę organizacyjną, atmosferę 
pracy i nauki, a przede wszystkim 
na dobro i wszechstronny roz-
wój osobowości każdego dziecka  
w zakresie umysłu, ducha, woli  
i ciała. 

Zawsze dbałam o tradycje 
szkół, wzbogacając je o kolejne ele-
menty: logo, mundurki, programy 
autorskie, zajęcia pozalekcyjne, 
system motywacyjny „różyczka”, 
festiwale nauki, sesje naukowe, 
sejmiki uczniowskie, koncerty 
szkolne w wykonaniu młodzieży, 
KFAK – Krótki Festiwal Artysty-
czno – Kulturalny, różnorodne, 
cykliczne uroczystości i kon-
kursy. Starałam się, aby szkoła  
i jej uczniowie byli rozpoznawalni  
w środowisku i poza nim., aby 
mieli szansę dostania się do do-

brych i najlepszych szkół na kole-
jnym etapie nauki.

Obie szkoły osiągały i nadal 
osiągają wysokie wyniki w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. 
Jestem szczęśliwa, że mogłam 
wziąć aktywny udział w tworze-
niu wspaniałych włochowskich 
szkół, mających wysoką renomę 
wśród rodziców.  

Anna Brzywca

Anna Lidia Brzywca 
nr 1 na liście 
w Okręgu nr 1

Jestem absolwentką Ki-
erunku Muzycznego Wydziału 
HistorycznoFilozoficznego Uni-
wersytetu Łódzkiego.  

Jestem autorką programów 
edukacyjnych i współautorką 
podręczników edukacyjnych dla 
szkół. Należę do  Stowarzyszenia 
Autorów ZAIKS.

Z Agnieszką Gardziną, kandydatką 
do Rady Dzielnicy Włochy  
w okręgu nr 1, miejsce nr 17, 
rozmawia Katarzyna Maj.

Do rady dzielnicy startuje 
kilkadziesiąt osób, czemu Wybor-
cy powinni zaufać właśnie Pani?

Jestem osobą dynamiczną  
i zainteresowaną rozwojem oraz 
lepszą przyszłością naszej Dziel-
nicy. To jest MOJE miejsce, więc 
chce się przyczyniać do jego roz-
woju.
Ma Pani ku temu odpowiednie 
przygotowanie?

Jestem magistrem politolo-
gii. Podczas studiów zdobyłam 
szeroką wiedzę, także dotyczącą 
polskiego samorządu. Moje 
doświadczenie zawodowe zdobyte 
podczas pracy w różnych stowar-

zyszeniach nauczyło mnie działać 
ponad podziałami dla  wspólnego 
dobra. To mam nadzieję móc 
wprowadzić je w życie jako radna 
naszej Dzielnicy.
 A czemu akurat Włochy?

Mieszkam we Włochach od 8 
roku życia i reprezentuję już czwarte 
pokolenie mojej rodziny w tej dziel-
nicy. Mój pradziadek wybudował 
nasz rodzinny dom, który na ul. 
Popularnej był jednym z pierwszych 
w okolicy. Chodziłam do Szk. Podst. 
nr 94 im. Marszałka Piłsudskiego 
oraz do Liceum na ul. Promienistej. 
Mój czas wolny  przeznaczałam 
także na uczestniczenie  
w zajęciach w Domu Kultury na ul. 
Chrobrego. 
Jeżeli udałoby się Pani zdobyć za-
ufanie Wyborców, to jakie byłyby 
Pani priorytety?

Najważniejsze to rozbudowa 
Szkoły nr 94 tak, aby dzieci nie 
musiały chodzić na dwie zmiany 
na lekcje oraz monitorowanie pra-
cy innych placówek oświatowych. 
Będę dążyć do wybudowania na 
Starych lub Nowych Włochach 
kompleksu sportowego na wzór 
tego, jaki istnieje na ul. Gładkiej.

Leży mi także na sercu 
zlikwidowanie barier architek-
tonicznych, takich jak wysokie 
krawężniki oraz brak podjazdów 
ułatwiających wjazd wózków 
dziecięcych i wózków inwalidz-
kich do miejsc publicznych.

Pani Lucja Emersajłow, jest osobą niezwykle wrażliwą na 
ludzkie potrzeby i bardzo kompetentną. Prowadząc od kilku lat 
biuro poselskie pomogła wielu ludziom w rozwiązaniu ich prob-
lemów. 

Pani Lucja jest osobą wykształconą, o wybitnych kwalifikac-
jach pedagogicznych i wysokiej kulturze osobistej.

Jako wieloletnia mieszkanka ul. Czereśniowej we Włochach 
i radna dwóch kadencji doskonale zna problemy dzielnicy i potr-
zeby jej mieszkańców. 

Wybór Pani Lucji Emersajłow na radną z pewnością pomoże 
Państwu w realizacji Waszych planów i rozwiązywaniu prob-
lemów Waszej dzielnicy.                

Andrzej SMIRNOW
Poseł na Sejm RP

Lucja Emersajłow – Pedagog, nr 5 na liście w Okręgu nr 1
downictwo komunalne, budowa 
żłobków, budowa większej ilości 
ścieżek rowerowych, objęcie 
całej dzielnicy planem zago-
spodarowania przestrzennego, 
tworzenie miejsc pobytu dzien-
nego dla osób starszych,  objęcie 
nadzorem rejonów szczególnie 

Co by Pani zrobiła, aby podnieść 
poczucie bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców?

Bardzo ucieszyła mnie infor-
macja o powstaniu posterunku na 
ul. Globusowej. Uważam od daw-
na że straż miejska jest nieudolna 
i nie zainteresowana dbaniem  
o bezpieczeństwo. Nie pamiętam 
kiedy ostatnio widziałam we 
Włochach  pieszy patrol.  Kole-
jna sprawa to zorganizowanie 
nauki umiejętności działania 
podczas sytuacjach nadzwycza-
jnych w naszej najbliższej okolicy.  
W szkołach powinny odbywać 
się zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy oraz kolejności działań 
w sytuacjach zagrożenia życia. 
W czasie takich zajęć powinno 
się także uczyć dzieci większej 
wrażliwości na otaczającą nas 
rzeczywistość i niebezpiec-
zne czy trudne sytuacje. Taka 
nauka najmłodszych powinna 
w przyszłości realnie zwiększyć 
bezpieczeństwo każdego z nas. 
W swoim programie obiecuje Pani 
poświęcać czas Wyborcom . . . 

Jestem osobą, która gdy 
się w coś angażuje, to w 150 %. 
Uważam że radny nie powin-
ien być dostępny tylko podczas 
swoich dyżurów raz na miesiąc, 
ale spotkać się z mieszkańcami 
wtedy, kiedy jest taka potrzeba  
z ich strony. 

Dziękuję za rozmowę

W roku 1996 założyłam 
szkołę nauki gry na instrumen-
tach klawiszowych dla dzieci 
i młodzieży, którą prowadzę do 
tej pory.

W 2008 r. zostałam odznac-
zona przez Ministra Edukacji 
Narodowej Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.

W latach 2002-2006 oraz 
2006-2010 byłam radną Dziel-
nicy Włochy. W trakcie  dwóch 
kadencji pracowałam w Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Statutowej, 
Komisji Mieszkaniowej, Komisji 
Gospodarki Przestrzennej i Och-
rony Środowiska, Komisji Oświaty 
Kultury i Sportu co pozwoliło mi 
uczestniczyć w przygotowaniu  
i doprowadzić do realizacji wielu 
ważnych inwestycji na terenie 
naszej dzielnicy  

Obecnie jestem  Dyrek-
torem Biura Poselskiego Andrze-
ja Smirnowa Posła na Sejm RP.

Wiem, jak ważne dla 
naszych mieszkańców jest bu-

niebezpiecznych, , oczyszczenie 
terenów zaniedbanych (np. przy 
ul.Krańcowej 27).

Będę o to zabiegała, jeśli 
zostanę dzięki Państwa poparciu 
radną tej dzielnicy.

                                                  
   Lucja Emersajłow
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Andrzej Krupiński o 
mijającej kadencji samorządu 
włochowskiego i planach na 
przyszłość

Piątkowe popołudnie… Dla 
niektórych, szczególnie młodych 
ludzi, kojarzy się z czasem odpoc-
zynku i relaksu po tygodniu 
wytężonych obowiązków, a w 
moim przypadku? To od wielu 
lat czas spotkań z kłopotami, 
zmartwieniami, problemami 
mieszkańców Dzielnicy Włochy, 
szczególnie okręgu nr 2. Na 
początku w ramach dyżurów 
radnego z tego terenu, a od 2010 
roku, poza dyżurami w Urzędzie 
Dzielnicy, możliwość rozmowy 
w Szkole Podstawowej nr 87 przy 
ul. Malowniczej 31. Próbujemy 
wtedy wspólnie zastanowić się, 
co można zmienić, przyspieszyć, 
w czym po prostu można 
pomóc. Z tego miejsca pragnę 
zasygnalizować kilka spraw,  
z którymi w tej kadencji różne 
osoby do mnie się zwracały.

Z pewnością dominującym 
tematem była trudna sytu-

acja mieszkaniowa licznych 
mieszkańców Okęcia i Włoch. 
Cieszę się, że w tej kadencji 
już wiele osób zamieszkało  
w godziwych warunkach. Prócz 
tego na spotkaniach przewijał 
się temat lokalnych podtopień 
w czasie ulewnych opadów.  
Z satysfakcją mogę stwierdzić, 
iż w licznych miejscach naszego 
okręgu nastąpiła poprawa funk-
cjonowania odwodnienia, choć 
zdaję sobie sprawę, że w tym za-
kresie pozostało jeszcze wiele 
pracy do wykonania. Ponadto od 
2012 roku zintensyfikowaliśmy 
prace porządkowe przy fosie Fortu 
VI Okęcie, na terenie należącym 
do m.st. Warszawy, a na forcie V 
Włochy, w ramach urządzania 
otwartego terenu rekreacyjno-
sportowego, wykonaliśmy liczne 
prace rewitalizacyjne. Do sukce-
su należy też rozwiązanie prob-
lemu dalszego funkcjonowania 
ujęcia wody oligoceńskiej przy 
ul. 17-go Stycznia – podpisane 
porozumienie zapewniło dalsze 
funkcjonowanie ujęcia dla potr-
zeb mieszkańców.

Z Romanem Gembarzewskim,  
kandydatem do Rady Dzielnicy 
Włochy z listy Wspólnoty  
Dzielnicy Włochy (Okręg nr 2,  
miejsce na liście nr 2)  
rozmawia Katarzyna Maj.

Jak wygląda Twoja dotychczasowa 
działalność na forum dzielnicy?

Już drugą kadencję pełnię 
funkcję Przewodniczącego 
Komisji budżetowej w dziel-
nicy. Jestem osobą bezpartyjną, 
od samego początku – czyli 
od 1994 roku, związany jestem  
z samorządowym ugrupowaniem, 
które aktualnie znamy pod nazwą 
Wspólnota Dzielnicy Włochy.
Czym się zajmujesz we wspomnia-
nej Komisji Budżetu?

Powierzono mi obowiązki 
przewodniczenia Komisji Budżetu 
i Infrastruktury – najważniejszej 
w Dzielnicy bo decydującej  
o kształcie budżetu na dany rok  
i kształcie naszego otoczenia.

Radni na posiedzeniach 
Komisji przydzielają środki na 
różne ważne dla dzielnicy cele: 
przebudowa chodnika, łatanie 
dziur w jezdniach po zimie, bu-
dowa barierek parkingowych czy 
malowanie pasów. Brakuje nam 
pieniędzy na nowe drogi i wiele 
innych zadań inwestycyjnych.

Przy tym nasze możliwości 
finansowe i samodzielność 
decyzyjna,  są bardzo ograniczone 
gdyż ustrój Warszawy stanowi, że 
Dzielnice są tyko jednostkami po-
mocniczymi, a my tylko opiniuje-
my to co nam Miasto zaproponu-

AndrzEj KruPińsKi 
nr 1 na liście w okręgu nr 2

Zaufanie – Działanie – Integracja

Sprawą nadrzędną i naj-
ważniejszą dla mnie, nauc-
zyciela i samorządowca, jest 
edukacja dzieci i młodzieży. 
Dlatego cieszy mnie znacząca 
modernizacja placówek eduka-
cyjnych na terenie dzielnicy, ale 
w szczególności ostatnia mod-
ernizacja placu zabaw dla dzieci 
uczęszczających do Przedszkola 
nr 29 przy ul. Sycowskiej i posz-
erzenie bazy lokalowej świetlicy 
środowiskowej ulokowanej  
w budynku Gimnazjum nr 114.  
Trafnym wyborem okazała się 
także lokalizacja siłowni miejskiej 
przy ulicy Centralnej. Kilkuk-
rotne rozmowy z mieszkańcami 
dotyczyły też choćby progów 
zwalniających, zapadniętych 
studzienek albo konieczności 
wycięcia drzew zagrażających 
dorosłym i dzieciom.

Dziękując za dotychczasowy 
kredyt zaufania, okazany w trak-
cie szczerych i bezpośrednich 
rozmów w czasie tych spotkań, 
mam świadomość, że do 
rozwiązania pozostało jeszcze 
wiele bieżących problemów. 
Dlatego ponownie kandyduję, 
by zrealizować te istotne sprawy 
dla moich wyborców. Prócz 
tego chciałbym, by dokonania 
mijającej kadencji nie zostały za-
przepaszczone, a przecież wiele 
spraw jest dopiero na poziomie 

projektu lub częściowej real-
izacji. Tylko wspólne działanie 
pozwoli zlikwidować na tere-
nie naszej dzielnicy rejony 
pozbawione bieżącej wody lub 
gdzie nieczystości gromadzi się  
w szambach. Ważne są też liczne 
w naszej dzielnicy szeroko rozu-
miane inicjatywy ekologiczne. 
Wodociągi, kanalizacja, ochrona 
środowiska to zakres działalności, 
który – mimo pewnych efektów 
– nadal wymaga pracy. Tylko 
dobrze rozumiana integracja 
mieszkańców pozwoli na dopil-
nowanie spraw tak bliskich lokal-
nym społecznościom.

Można składać wiele 
deklaracji i obietnic, które, 
po pewnym czasie, okażą się 
niemożliwe do realizacji. Ja jednak 
nie mam zamiaru mamić wybor-
ców programowymi fajerwerka-
mi, bez szans na realizację. Dlat-
ego przedstawiam mieszkańcom 
okręgu nr 2 – Niskiego Okęcia 
i części Włoch program, który 
– jestem przekonany – można 
zrealizować. Do tego zaś potrze-
ba społecznego zaufania, skutec-
znego działania oraz integracji 
środowisk lokalnych skupionych 
wokół określonych problemów 
lub tematów. 

Andrzej Krupiński

Roman Gembarzewski

lat 59, wykształcenie 
wyższe – magister, 
inżynier mechanik  
Politechniki  
Warszawskiej,

przedsiębiorca,

radny, Przewodniczący 
Komisji Budżetu  
i Infrastruktury Rady 
Dzielnicy Włochy,

od urodzenia  
mieszkaniec  
Dzielnicy Włochy,
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je, a właściwie narzuci. Praktyka 
wskazuje w tym przypadku, że 
nasze opinie są mało wiążące dla 
Rady Warszawy i Pani Prezydent.
Ale przecież jakieś pieniądze  
dzielnica dostaje?

Tak, ale przydział środków 
finansowych to właściwie 
jałmużna, bo po opłaceniu wszyst-
kich stałych kosztów (oświata, 
urzędnicy itd.), ze 121,7 mln 
złotych, które nam przyznano na 
2015 r., pozostanie tylko kilka, 
na inwestycje czy remonty dróg 
(np. przy planowanej budowie 
ulicy Równoległej,  koszt samego 
wykupu gruntów jest wyższy niż 
drogowy budżet inwestycyjny na 
dany rok). To dużo za mało do 
potrzeb inwestycyjnych dzielnicy. 
Aby budżet skromnie się dopiął, 
brakuje nam około 25 mln.  
Dlaczego miasto daje Wam mniej 
niż potrzebujecie?

Po pierwsze mamy kry-
zys, którego główną przyczyną 
jest niewłaściwe zarządzanie 
pieniędzmi na poziomie władz 
Warszawy. Po drugie miejskie 
„priorytety” inwestycyjne m.in. 
takie jak: bardzo kosztowna 
budowa II nitki linii metra, ko-
sztowne, kolorowe fontanny, 
utrzymanie coraz liczniejszej 
rzeszy urzędników i ich astro-
nomiczne premie, doprowadzają 
do nieustannej degradacji in-
westycyjnej  dzielnic. Dotyczy to 
także i Włoch.
Czy masz jakieś pomysły na dalsze 
prace w radzie dzielnicy?

Tak, zamierzam kontyn-
uować prace w komisjach mery-
torycznych Dzielnicy Włochy, 
szczególnie Komisji Budżetu  
i Infrastruktury, na forum której 
mam zamiar przeprowadzić 
realizację postulatu przeznac-
zania na początku każdego 
roku budżetowego, określonej 
kwoty pieniędzy na zadanie 
inwestycyjne dotyczące bu-

dowy wybranej drogi lokalnej. 
Wybieranie tak określonych 
priorytetów podyktowane jest 
ograniczonymi możliwościami 
finansowymi Dzielnicy, lecz 
daje gwarancję na całościowe 
wykonanie wybranego zadania  
inwestycyjnego.  
Dlaczego właśnie Wspólnota Dziel-
nicy Włochy?

Mijają cztery lata tej kadencji 
i wszystko wskazuje, że po wybo-
rach samorządowych Wspólnota 
Dzielnicy Włochy znowu będzie 
partnerem którejś partii polityc-
znej, a tak naprawdę w interesie 
Mieszkańców i prawidłowego 
rozwoju dzielnicy byłoby to, 
aby partie nie mieszały się do 
samorządu. Nie są nam potrze-
bne „powtórki” z Sejmu. 

Czy można temu jakoś zaradzić?

Bez zmiany ustroju warsza-
wskiego lub przynajmniej prze-
kazaniu większości kompetencji 
dzielnicom,  które w chwili 
obecnej są mocno ograniczone, 
nasza codzienność będzie ta-
kim „pływaniem w kisielu” - nic 
normalnie załatwić, nic zmienić. 
Przemyślany Państwa wybór  
i liczny udział w nadchodzących 
wyborach może nam zwrócić 
Urzędy. Czas zaufać ludziom - nie 
partiom

Czy jeszcze chciałbyś coś dodać 
na zakończenie?

Tak, za osobisty sukces os-
tatnich dni tej kadencji uważam 
doprowadzenie - mimo dużych 
obaw i oporów, do przyzna-
nia  mieszkania przez Zarząd 
Dzielnicy, naszej mieszkance 
Pani Henryce K. która już cz-
warty miesiąc mieszka w Tico 
na chodniku, po wyrzuceniu  
z domu rodzinnego. To tylko jeden  
z wielu przykładów mijających lat, 
że praca radnego ukierunkowana 
jest także na inne, nieprzewid-
ziane zdarzenia.  

Anna Katarzyna Makuch, 
37 lat,  urodzona w Warsza-
wie, absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego na kierunkach: 
filologia polska i nauki poli-
tyczne; zajmuje się filozofią 
polityki i historią idei; nauc-
zyciel akademicki; prywatny 
przedsiębiorca.

Działacz społeczny: w okre-
sie studiów członek katolickiego 
stowarzyszenia Soli Deo;

Członek-założyciel Stowar-
zyszenia Republikanie, członek 
Towarzystwa Miośników Lwowa 
i Kresów Południowo- Wschod-
nich oraz Towarzystwa Polsko- 
Albańskiego.

Mężatka, dwóch synów.
Zaangażowana w akcje 

wspierające rodziny i prawa 
rodziców do decydowania o edu-
kacji swoich dzieci. Uczestniczyła 
w zbiórce podpisów pod obywa-
telskim projektem w obronie 6 
latków. Opowiada się przeciwko 
wcześniejszemu posyłaniu dzieci 
do szkół wbrew woli rodziców.

ANNA mAKuCh 
lista mazowieckiej 

Wspólnoty samorządowej 
miejsce nr 2

zarówno w obszarze podat-
ków jak i kosztów pracy. Zdecy-
dowane działania w tym obszarze 
pozwolą na realne zmniejszenie 
bezrobocia oraz rozwój polskiej 
przedsiębiorczości. W jej opinii rolą 
państwa nie jest uderzanie w mały 
biznes, a wspieranie go, bowiem to 
rodzimi przedsiębiorcy stanowią 
podstawę rozwoju państwa,  
społeczeństwa i nowoczesnej de-
mokracji.

W Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego zamierza 

Przeciwnik ingerencji pań-
stwa w życie rodzinne, za nie-
dopuszczalne uważa odbieranie 
rodzinom dzieci z powodów eko-
nomicznych.

Zwolennik ulg prorodzin-
nych i podatku rodzinnego, jako 
gwarancji rzeczywistej pomocy 
państwa dla rodzin, a tym samym 
stabilnego rozwoju społeczeństwa 
poprzez zwiększenie dzietności.

Podnosi konieczność ogranic-
zenia kosztów ponoszonych przez 
małych i średnich przedsiębiorców, 

zając się 3 głównymi obszara-
mi pozostającymi w kręgu jej 
zainteresowań:

– sprawami oświaty i edukacji,
– wspierania rodziny
– wspierania i ułatwień   

        dla małych i średnich   
        przedsiębiorców.

Anna Katarzyna Makuch, 
lista Mazowieckiej Wspólnoty 

Samorządowej, miejsce 2

Violetta Wacławek
Kierownik Artystycznego Domu Animacji ADA –  
filii Domu Kultury „Włochy”, wykładowca w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. Pomysłodawczyni i realizator-
ka wielu wydarzeń artystycznych, takich jak: „Piknik  
z książką”, „Projekt Wspomnienia” czy konkurs savoir-
vivre „Obycie umila życie”. 

Okręg nr 1
Miejsce na liście nr 2
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Panie Burmistrzu, kadencja  
samorządu dobiega końca,  
wkrótce -16  listopada wybory.  
Jak Pan ocenia minione  
cztery lata?

To był trudny czas. Zarów-
no dla Warszawy, jak i dzielnicy 
Włochy. Ogólny kryzys mocno 
nadwątlił finanse miasta, a to, 
niestety, w pierwszej kolejności 
odbiło się na dzielnicach. 
Środki inwestycyjne były dal-
ece niewystarczające, stąd też 
w kwestii większych projektów 
udało nam się  dokończyć budowę 
dwóch budynków komunalnych 
przy ul. Naukowej 4 i 6 na ponad 
100 mieszkań i oddać do użytku 
nowoczesne przedszkole przy ul. 
Ryżowej, wyremontować trochę 
ulic, chodników. Na wiele rzeczy, 
najzwyczajniej, nie było środków. 
Był to również czas trudny i niez-
wykle burzliwy politycznie. Aro-
gancja i pewność siebie władz mi-
asta doprowadziły do referendum 
w sprawie odwołania prezydent 
miasta.

Tak, ale dzięki temu mocno  
w świadomości Warszawiaków 
zaistniała Warszawska  
Wspólnota Samorządowa?

Bez wątpienia tak. 
Powstał oddolny ruch, 
złożony z doświadczonych 
samorządowców, ale i nowych 
osób, które nie godzą się na 
dominację partii politycznych w 

samorządzie. A przede wszyst-
kim nie godzą się na sposób spra-
wowania władzy w mieście przez 
obecną ekipę. A władzę, każdą 
władzę, trzeba kontrolować  
i najlepiej kiedy ma to charakter 
oddolny, społeczny.
Jednak do wyborów we Włochach 
prowadzi Pan komitet pod nazwą 
Wspólnota Dzielnicy Włochy?

Rozmowa z Jerzym Kowaliszynem 
– Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Włochy  
m.st. Warszawy, liderem Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Wspólnota Dzielnicy Włochy”

Tak. Ta nazwa jest znana 
Mieszkańcom, bo istniejemy już 
12 lat. Nie ma sensu zmieniać 
czegoś co się sprawdziło. To już 
będzie nasz czwarty start wybor-
czy pod tym szyldem. Nato-
miast ściśle współpracujemy 
z Warszawską Wspólnotą 
Samorządową, jesteśmy jej lokalną 
mutacją, mamy to samo logo, ja 
sam jestem jednym z założycieli 
Stowarzyszenia Warszawska 
Wspólnota Samorządowa. Jednak 
przede wszystkim reprezentuję 
Wspólnotę Dzielnicy Włochy.
Wróćmy do dzielnicy.  
Otwiera pan listę w okręgu nr 3 
(Wysokie Okęcie, Jadwisin, osiedla 
1-go Sierpnia, Astronautów, Żwirki  
i Wigury). Co tutaj udało się zrobić  
i jakie są plany na przyszłość.

Po wielu bojach ze SPECEM 
(obecnie Dalkia) wspólnie  
z dzielnicą Ochota udało się 
wybudować nową kładkę 
nad torami kolei radomskiej 
w okolicach ul. 1-go Sier-
pnia. Osobiście, byłem mocno 
zaangażowany w likwidację 
deficytowego i nieestetycznego 
lodowiska (“prezentu” od mia-
sta) w parku M. Kotańskiego. 
Liczni Mieszkańcy okolicznych 
terenów bardzo o to zabiegali. 
Lodowisko się nie sprawdziło.  
W przyszłości stanie tam fontanna 
– ten pomysł zgłosili Mieszkańcy 
i poparła go największa grupa 
osób. Dlatego też z dużym zdzi-
wieniem przyjąłem fakt, że pod-
czas posiedzenia dzielnicowej 
Komisji Budżetu  9 października 
obecna radna i liderka Stowar-
zyszenia Sąsiedzkiego Włochy 
(które wystawia również kandy-
datów na radnych na tym tere-
nie – w okręgu nr 3) próbowała 
zablokować budowę fontanny. 

W parku Marka Kotańskiego 
“zadomowiła się” siłownia ple-
nerowa, którą chcę wzbogacić  
o urządzenia do street workout’u. 
Udało się zrealizować wymianę 
chodnika w ul. 1-go Sierpnia  
i ciągów pieszych przy budynkach  
1-go Sierpnia 26, 28, 30. - W plan-
ach kontynuacja po parzystej stro-
nie ulicy do al. Krakowskiej. Udało 
się zainstalować płotki wokół bu-
dynków Wspólnot Mieszkanio-
wych na osiedlu Astronautów. 
Tam też planowana jest wymi-
ana chodników, nowa aranżacja 
zieleni i miejsce do ćwiczeń na 
powietrzu. Wybudowany został 
plac zabaw na osiedlu Żwirki  
i Wigury. To osiedle również 
wymaga nakładów finansowych.  
Bolączką pozostaje brak miejsc 
parkingowych na najgęściej zalu-
dnionych osiedlach. Z tym prob-
lemem trzeba się zmierzyć. 

Coraz lepiej układa się 
współpraca z WSM Ochota. 
- Myślę, że razem będziemy  
w stanie zaproponować nowe 
projekty dla Mieszkańców.  
Udało się wydłużyć  linię 

autobusową nr 306, dzięki cze-
mu Mieszkańcy okęckich osiedli 
mogą bezpośrednio dojechać do 
przychodni przy ul. Cegielnianej.
A słynna baza MPO przy  
ul. Instalatorów?

Ten temat to już przeszłość. 
Zwyciężyliśmy! Bazy MPO 
nie będzie! Tyle, że to nie jest 
sukces jednej, czy kilku osób.  
To zasługa wielu protestujących 
Mieszkańców, urzędników i rad-
nych. 

Podczas sesji  25 maja  
2011 r. rada dzielnicy Włochy 
stanowczo zaprotestowała w gło-
sowaniu przeciwko budowie tego 
obiektu. Tylko jedna radna (ta 
sama, która nie chce fontanny) 
miała odmienne zdanie. Teren 
przy ul. Instalatorów powinien 
być wykorzystany pod funkcje 
mieszkaniowo - usługowe, a nie 
pod kątem przemysłowym. 
Byłoby chyba znacznie łatwiej 
gdyby Ci, którzy będą rządzić  
miastem (Prezydent, Rada  
Warszawy) poparli daleko idącą 
decentralizację zarządzania?

Oczywiście, że tak. My 
tutaj w dzielnicach załatwiamy 
90% spraw, z którymi Miesz-
kaniec zwraca się do urzędu,  
a decyzyjność organów dziel-
nic jest niewielka. To nikomu nie 
służy dobrze. Ani Mieszkańcom, 
którzy narzekają na biurokrację  
i wydłużony proces decyzyjny, ani 
władzom dzielnic, które nierzad-
ko mają pod względem prawnym 
“związane ręce”, ani urzędnikom 
w mieście, którzy często nie znają 
lokalnych uwarunkowań i rzeczy-
wistych potrzeb ludzi, gdzieś tam 
daleko od ratusza. 

Przekazanie większych kom-
petencji do dzielnic usprawni nie 
tylko ich funkcjonowanie, ale  
i całego miasta. 
Czy sądzi Pan, że przynajmniej 
częściowo uda się po najbliższych 
wyborach przełamać hegemonię 
partii politycznych w stołecznym 
samorządzie?

Mam nadzieję, że tak. 
Jest na to realna szansa. Tylko  
trzeba pamiętać, że nie dokonają 
tego nowe, małe komitety  
i stowarzyszenia, które działają 
w obrębie kilku ulic, czy domów. 
One najprawdopodobniej nie 
przekroczą progu wyborczego. 

Dzisiaj prawdziwą i jedyną 
alternatywą dla partii polityc-
znych w skali miasta jest Warsza-
wska Wspólnota Samorządowa,  
a w skali naszej dzielnicy  Wspól-
nota Dzielnicy Włochy. Nie 
marnujmy głosów. Oddajmy 
głosy na Warszawską Wspólnotę 
Samorządowa do rady miasta  
i Wspólnotę Dzielnicy Włochy do 
rady dzielnicy. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Grzegorz Wysocki.

JERZY  KOWALISZYN – 50 lat, wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz  
3 kierunków studiów podyplomowych: Prawno Samorządowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, z zakresu Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akade-
mii Nauk oraz Zarządzania w Administracji Publicznej ukończonych w Akademii L. Koźmińskiego  
w Warszawie. Radny Gminy Włochy, a następnie Dzielnicy Włochy. Członek Zarządu Gminy Włochy 
(2000 – 2002), po zmianie ustroju  miasta Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy do kwietnia 2003 r.  
i ponownie od marca 2005 r. do dzisiaj. Odpowiedzialny za Wydział Kultury i Sportu, Wydział Zaso-
bów Lokalowych, Wydział Administracyjno–Gospodarczy, Zespół Informatyki. Inicjator utworzenia  
i budowy Parku im. M. Kotańskiego przy ul. 1-go Sierpnia. Jeden z założycieli stowarzyszenia „War-
szawska Wspólnota Samorządowa”, lider komitetu „Wspólnota Dzielnicy Włochy”. Żonaty, jedna 
córka. Zapalony rowerzysta, stały bywalec siłowni, kibic Legii Warszawa.
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rozmowa z  dAriuszEM KAŁWAjTYsEM
kandydatem do rady dzielnicy Włochy  

z okręgu n 3, miejsce 2  

Dlaczego chcesz zostać radnym?

Mam duszę społecznika. 
Sprawowanie funkcji radnego 
umożliwia mi realizację potrzeb 
Mieszkańców i Dzielnicy, a tym 
samym moich własnych, gdyż 
mieszkam tu od urodzenia i nie 
zamierzam nigdzie emigrować.

A coś udało Ci się zrealizować  
z tej pozycji?

Myślę, że wiele, choć 
mam ciągle duży niedosyt.  
W przestrzeni publicznej działam 
już kilkanaście lat i nie sposób 
pominąć mojego udziału w re-
dagowaniu gazety lokalnej „In-
formator Ochoty i Włoch”, na 
łamach którego podejmuję wiele 
tematów. Połączenie żywego, 
lokalnego dziennikarstwa  
z funkcją radnego, to mieszanka 
„wybuchowa”. W ostatnich latach 
udało się m.in. doprowadzić do 
wyremontowania kładki nad 
torami kolei radomskiej, budowy 
siłowni plenerowych (następne są 
w planie), budowy płotków przy 
budynkach wspólnotowych, ob-
rony szkoły podstawowej nr 227 
przed likwidacją i wiele innych. 
To dzięki wspólnym działaniom 
z Mieszkańcami, opisywaniu 
tematu w „Informatorze . . .” oraz 
publicznym wystąpieniom na fo-
rum rady i składanych interpelac-
jach, miasto odstąpiło od planów 
budowy bazy MPO przy ul. Insta-
latorów. Dzielnicowe programy: 

„Bezpieczny ogród”, „Otwarte sale 
gimnastyczne” czy „Bezpłatne 
porady prawne dla Mieszkańców 
z zakresu prawa lokalowego”, to 
także moje „dzieci”, czyli tematy, 
których byłem pomysłodawcą 
i które szeroko opisywałem  
w naszej lokalnej gazecie. Są jeszc-
ze dziesiątki innych spraw, które 
nie zawsze opisywałem w prasie, 
lecz prowadziłem je na prośbę 
Mieszkańców. Były to tematy  
z zakresu zakłócania porządku, 
zieleni, przestrzeni public-
znych, ogrodów działkowych, 
bezpieczeństwa i in. Myślę, 
że katalog moich większych  
i mniejszych sukcesów jest dość 
pokaźny.
A katalog porażek?

Także jest. Zdarza mi się 
tak po prostu i po ludzku coś 
przegapić lub o czymś zapomnieć, 
choć częściej napotykam na mur 
bezczynności i bezduszności 
urzędników instytucji podległych 
Pani Prezydent. Moje wystąpienia 
o sygnalizację świetlną przy 
17 Stycznia/ Zarankiewicza  
i wspieranie jednej z radnych  
o montaż luster przy 1 Sierpnia/
Sulmierzyckiej w obu przypad-
kach kończyło się negatywną 
odpowiedzią Zarządu Dróg 
Miejskich. Podobnie z Zarządem 
Transportu Miejskiego, do 
którego zwracałem się o korektę 
linii autobusowych, zlikwid-
owanie przystanku na żądanie 

DARIUSZ KAŁWAJTYS – lat 54, 

wykształcenie wyższe – magister administracji publicznej,  
dwa kierunki studiów w specjalności – samorząd terytorialny  
oraz administracja publiczna, absolwent Uniwersytetu Kardynała  
Stefana Wyszyńskiego.  

Redaktor, dziennikarz gazety lokalnej „Informator Ochoty i Włoch”.  

Od urodzenia mieszkaniec Okęcia.

Zainteresowania – dobra książka, podróże po kraju, pływanie, siłownia. 

Zburzę mur arogancji urzędników . . . 

przy ul. Hynka, czy montaż 
zadaszeń przystankowych przy  
17 Stycznia. To samo było z remon-
tem wyżej wspomnianej kładki, 
gdzie blisko 6 lat prowadziliśmy 
boje o jej modernizację. Wielok-
rotnie spotykałem się też  
z brakiem reakcji funkcjonariuszy 
straży miejskiej na wezwania. To 
tylko mały wycinek problemów 
mieszkańców z instytucjami, 
które z definicji powinny pełnić 
służebną rolę wobec obywateli. 
Czym chciałbyś się zająć  
w przypadku udanego wyboru  
na radnego?

Chciałbym doprowadzić 
wszystkie nie załatwione sprawy 
do szczęśliwego finału. Mówią, 
że głową muru się nie przebije.  
A ja będę walił w ten mur arogancji 
urzędników, aż pęknie! W planach 
na najbliższe miesiące mam za-
miar dopilnować budowy siłowni 
plenerowej przy Astronautów, 
której jestem orędownikiem  
i jednym z pomysłodawców; tu 
chciałbym podkreślić, że dzięki 
dobrej i wzajemnej współpracy 
z władzami WSM „Ochota”. 
Myślę, że przy tej okazji uda się 
rozbudować i zmodernizować 
plac zabaw przy ul. 20-latków, co 
było przedmiotem głosowania 
budżetu partycypacyjnego,  
w którego pracach uczestniczyłem 
jako członek zespołu. 

Kwestią najbliższych 
miesięcy jest także re-
mont i wymiana chodników  
z modernizacją terenów zielonych 
przy budynkach wspólnot miesz-
kaniowych: Zarankiewicza, Astro-
nautów, 17 Stycznia. Chciałbym 
także doprowadzić do real-
izacji postulatów Mieszkańców 
Wspólnot przy ul. 17 Stycznia 39, 
gdzie występują duże problemy 
związane z nieuporządkowanym 
parkowaniem i brakiem zabez-
pieczenia terenów zielonych. 

Mam zamiar kontynuować 
dotychczasową działalność 
na rzecz Mieszkańców Dziel-
nicy Włochy, w zakresie 
bezpieczeństwa, usprawnień 
komunikacyjnych i wielu in-
nych, niezbędnych spraw dla 
prawidłowego funkcjonowania 
Dzielnicy.

Dziękuję za rozmowę  
i życzę powodzenia.

Kandydatka do Rady Dziel-
nicy Włochy m.st. Warszawy  
z ramienia Wspólnoty Dziel-
nicy Włochy w okręgu 
wyborczym nr 1 (Stare, Nowe 
Włochy). Numer 4 na liście. 

Muzyk, pedagog, animator 
i menedżer kultury. Instruk-
tor artystyczny Domu Kul-
tury „Włochy”, założycielka 
młodzieżowego zespołu wo-
kalnego Edyta Band. 

Edyta Kiesewetter 

Okręg nr 1, 
miejsce nr 4
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Wywiad z 
Maciejem Białeckim 
liderem listy Warszawskiej 
Wspólnoty Samorządowej do 
Rady m. st. Warszawy

Dlaczego kandyduje Pan do Rady 
Warszawy?

Wierzę, że jest możliwe 
odsunięcie partii politycznych od 
władzy w Warszawie. 

Od dwudziestu lat w radzie 
miasta dominują interesy par-
tyjne. Jedni radni głosują tak, 
jak im nakazuje prezydent mia-
sta, inni, ci w opozycji, głosują 
przeciw. Wyniki głosowań są 
łatwe do przewidzenia, gdyż 
radnych partii, do której należy 
prezydent, jest więcej. 

Gdy z kolei radni opozycji 
- też partyjni - zgłaszają czasem 
własną inicjatywę, to ona prz-
epada, gdyż rządząca większość 
jest zawsze przeciw. Nie na tym 
polega samorząd. Radni powinni 
reprezentować głos mieszkańców, 
a nie realizować dyrektywy par-
tyjne. W radzie Warszawy nie ma 
dziś myślenia o mieszkańcach.

MACIEJ BIAŁECKI

Menedżer, obecnie zajmuje się 
inwestycjami w dużej firmie. 
Wiceprezes Stowarzyszenia Pa-
mięci Powstania Warszawskiego 
1944. W latach 2006-2012 był 
członkiem zarządu głównego 
Towarzystwa Przyjaciół Lasu, 
zaangażowanym w edukację 
ekologiczną młodzieży. Jest au-
torem kilkuset publikacji m. in. 
w „Informatorze Ochoty i Włoch” 
i „Gazecie Mazowieckiej”.  
Z wykształcenia doktor nauk 
chemicznych, ukończył także po-
dyplomowe Studium Administra-
cji Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. W 1989 r. był 
współzałożycielem Warszaw-
skiego Porozumienia Komitetów 
Obywatelskich „Solidarność”, 
które odegrało kluczową rolę 
przy powstaniu warszawskiego 
samorządu. Po reformie admi-
nistracyjnej w 1998 r. został 
radnym i członkiem zarządu po-
wiatu warszawskiego. Pracował 
także jako zastępca dyrektora 
dzielnicy i zastępca burmistrza. 
W latach 2002-2006 był radnym 
Sejmiku Województwa Mazowie-
ckiego. 

kim z radnymi Wspólnoty Dziel-
nicy Włochy, kierowanej przez 
Jerzego Kowaliszyna i Andrzeja 
Krupińskiego. Na tym polega 
Wspólnota: radny w swoich 
decyzjach nie powinien kierować 
się odgórnymi dyrektywami, lecz 
potrzebami lokalnej społeczności, 
zgodnie z zasadą pomocniczości.
Czy Wspólnota ma jednak szansę 
się przebić w wyborach?

Mamy taką nadzieję. Pod 
szyldem Warszawskiej Wspól-
noty Samorządowej zebraliśmy 
ogromną większość niezależnych 
samorządowców, społeczników, 
osób dla których ważny jest roz-
wój ich dzielnicy i Warszawy. 

Przez kilka lat pracy 
staliśmy się rozpoznawalni dla 
mieszkańców. Z każdego sondażu 
wynika, iż Warszawska Wspólno-
ta Samorządowa przekroczy próg 
wyborczy, a zatem głos oddany na 
nas nie będzie zmarnowany. Teraz 
wszystko w rękach mieszkańców 
Warszawy.

A Pan będzie dobrze reprezentował 
mieszkańców Włoch?

Na pewno. Kandyduję stąd, 
gdyż wspólny okręg wybor-
czy do rady miasta obejmu-
je Bemowo, Włochy i Ursus,  
a ja zawsze kandyduję z okręgu 
obejmującego moje miejsce za-
mieszkania. Mimo iż mieszkam 
na Bemowie, moje życie jest  
z Włochami silnie związane. 
Tak się złożyło, że zupełnie 
niezależnie od siebie, i moja 
żona i ja od dawna pracujemy 
we Włochach. Ja codziennie, 
żona rzadziej, dojeżdżamy tu  
z Bemowa. Wiemy, jak wiele jest 
do zrobienia w zakresie infra-
struktury. Znamy problemy dziel-
nicy, mamy tu wielu przyjaciół. 

W pracy radnego jestem 
nastawiony na bliską współpracę 
z mieszkańcami i lokalnym 
samorządowcami, przede wszyst-

Emerytowana nauczycielka, od 
urodzenia mieszkanka Dzielnicy 
Włochy.

Teresa 
Baranowska

Henryk 
Kaczmarek 
62 lata, mieszkaniec osiedla 
przy ul. 1 Sierpnia, absolwent 
wydziału dziennikarstwa i nauk 
politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz studiów 
podyplomowych na akademii 
rolniczej w Warszawie.

Wiesława 
Ufnal
Emerytowana nauczycielka, od 
30 lat mieszkanka Dzielnicy 
Włochy

Okręg nr 3, 
miejsce na liście nr 3

Okręg nr 3,
miejsce na liście nr 4

Okręg wyborczy nr 3,
Miejsce na liście nr 14

Watro głosować na Macieja Białeckiego
Nie wielu ludzi spotkałem w życiu, których intelekt połączony  
z inteligencją i wiedzą stanowi tak piorunującą mieszankę. Nie 
wielu jest ludzi, którzy obejrzeli prawie wszystkie filmy, przeczytali 
prawie wszystkie książki i kilkaset ton gazet. Nie ma w Warszawie 
człowieka, który zna wszystkie ustawy samorządowe na pamięć, 
łącznie z ordynacją wyborczą. Taki człowiek w systemie partyjnym 
nie może nic osiągnąć, ponieważ jest zagrożeniem dla kariery 
każdego gamonia, którego jedyna wiedza o samorządzie sprow-
adza się do tego, który jest na liście. Dlatego nikogo w Warsza-
wie nie dziwiło to, że Maciej Białecki jest jednym z założycieli 
Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, jest jej pełnomocnikiem 
wyborczym i autorem jej programu „Warszawa 2044”.  
WWS idzie do rady miasta, aby odmienić warszawski samorząd – 
nadać mu nowej jakości i wzbogacić o doświadczenie wybitnych 
ludzi. Maciej Białecki jest wybitny i bez niego będzie ciężko tego 
dokonać. Proszę was drodzy czytelnicy Informatora i mieszkańcy 
Okęcia i Włoch sprawcie, aby człowiek wręcz stworzony do by-
cia radnym m. st. Warszawy został nim dzięki waszym głosom.  
On was nie tylko nie zawiedzie, ale zaimponuje dobrą i pożyteczną 
pracą tak jak mnie przez wiele lat naszej współpracy. 

Grzegorz Wysocki
Redaktor Naczelny

Informatora Ochoty i Włoch 


