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System P+R funkcjonuje
w dzielnicy prawie idealnie. Par-
kingi przy stacjach Wawer i Anin
są wykorzystywane w dni powsze-
dnie w 80%, co jest bardzo do-
brym wynikiem w porównaniu np.

z mało wykorzystywanym P+R
Połczyńska. Każdego poranka
na obu parkingach zostaje w su-
mie ok. 170 samochodów, dzięki
czemu korki na Płowieckiej i Wa-
le Miedzeszyńskim są mniejsze.
Zarząd dzielnicy Wawer postano-

wił zbudować parkingi przy trzech
kolejnych stacjach, przy których
system park&ride funkcjonował
do tej pory na dziko: na Gocław-
ku parkowano na trawniku
przy torach, w Międzylesiu
– na okolicznych ulicach, a w Ra-
dości przed marketem.

Na parkingu w Radości, gdzie
prace są już zaawansowane,
zmieszczą się 102 samochody i 40
rowerów. Na Gocławku będzie
odpowiednio 91 i 40 miejsc,
w Międzylesiu – 55 i 40. Wszyst-
kie parkingi będą mieć na-
wierzchnię z ażurowych płyt beto-
nowych i ogrodzenie. Niestety nie
będą one częścią oficjalnego sys-
temu P+R, który przewiduje
– na papierze – budowę do końca
przyszłego roku parkingu dla po-
siadaczy Karty Miejskiej w Mię-

dzylesiu, ale już nie w Radości
i na Gocławku.

– Zarząd Transportu Miejskie-
go nie planuje włączenia tych par-
kingów do systemu „Parkuj
i Jedź” – mówi Magdalena Potoc-
ka, rzeczniczka ZTM. – Są to
obiekty tymczasowe, zbudowane
na terenie kolejowym, i z tego
względu nie będą miały wysokiego
ogrodzenia, szlabanów, pomiesz-
czeń technicznych, toalet, czyli nie
będą spełniały standardu inwesty-
cji realizowanych w ramach syste-
mu Parkuj i Jedź. Będą parkinga-
mi ogólnodostępnymi, nie będzie
konieczne posługiwanie się War-
szawską Kartą Miejską.

Mimo wszystko zasada będzie
ta sama: parkuj (samochód) i jedź
(pociągiem).

DG

Trzy nowe parkingi P+R
� Już niedługo do parkingów przy stacjach Wawer i Anin dołączą kolejne:
w Międzylesiu i Radości oraz na Gocławku.

Na parkingu
w Radości, gdzie prace
są już zaawansowane,
zmieszczą
się 102 samochody
i 40 rowerów.

Będą to parkingi
ogólnodostępne,
nie będzie
konieczne
posługiwanie
się Warszawską
Kartą Miejską



Wawerskie Centrum Kultury
scentralizowało wszystkie dzielnico-
we kluby kultury, co w zamyśle ma
na celu cięcie kosztów utrzymania.

Na czym mają polegać oszczęd-
ności? Otóż na wspólnej obsłudze
finansowo-księgowo-administra-
cyjnej, gdyż dotychczas każdy
klub kultury miał własną księgo-
wą, sprzątaczkę, dozorcę, co ge-
nerowało dodatkowe koszty. To
nie jedyne powody centralizacji.

– Chcemy być silniejsi, a tacy
jesteśmy w grupie. Małe kluby nie
miały i nie mają szans na zdoby-
wanie dotacji, gdyż niekiedy
wkład własny wynosił tyle, co cały
ich budżet i nie mogły się starać
o dofinansowanie. Jako Wawer-
skie Centrum Kultury mamy siłę
wszystkich filii i to nas wzmocniło
– podkreśla Ewa Andrearczyk,
kierownik Działu Animacji Kul-
tury i Projektów Wawerskiego
Centrum Kultury.

Im więcej tym lepiej?
Mieszkańcy obawiali się, że klu-

by zostaną zlikwidowane. – Nie

ma takich planów. Powiem więcej
– chcemy „wzmocnić” filie m.in.
poprzez wprowadzenie nowych
metod współpracy ze społeczno-
ścią lokalną. Oczywiście to wyma-
ga czasu i dodatkowych funduszy.
Zapewne zarząd będzie myślał też
o stworzeniu kolejnych filii, gdyż
Wawer jest największą dzielnicą
i niektóre osiedla pozbawione są
ośrodków kultury – stwierdza Ewa
Andrearczyk. – Wiem, że każda
nowa sytuacja bywa trudna. Kie-
rownicy, którzy do tej pory byli
dyrektorami, muszą pogodzić się
z tym, że utracili trochę władzy
i przyzwyczaić się do zmian. Nato-
miast jeśli chodzi o organizację
i wprowadzanie nowych metod
pracy, to jest to korzystna zmiana.
Im więcej głów pełnych pomysłów
i rąk do pracy – tym lepiej.

Papierologia stosowana
Pełen sukces? Niekoniecznie.

Byłe dyrektorki – oczywiście nie-
oficjalnie – opowiadają, że rze-
czywistość wcale nie wygląda ró-
żowo. Kwitnie papierologia.

– Wydłużyła się droga podej-
mowania decyzji i zwiększyła się
liczba kserowanych papierów.
Z każdym muszę jechać do „cen-
trali”, tam muszę dostać potwier-
dzenie, kserować przed i po pod-
pisie pani dyrektor. Muszę tak ro-
bić, bo jak coś zginie, to nie bę-
dzie winnego. Paranoja. Mieliśmy
mieć czas na merytoryczną pracę,
a tymczasem siedzimy w papie-
rach – irytuje się chcąca zachować
anonimowość jedna z kierowni-
czek filii. – Nie wiadomo, co bę-
dzie dalej – kwituje.

Na razie wiadomo, że wielkie
otwarcie WCK zaplanowano
na ostatnią niedzielę październi-
ka. Chętni będą mogli przejechać
się zabytkowym pociągiem,
a w godzinach popołudniowo-
-wieczornych zaplanowano wystę-
py młodych mieszkańców Wawra
i koncert zespołu Poparzeni Ka-
wą Trzy. Bilety/cegiełki na prze-
jazd pociągiem oraz bezpłatne
wejściówki na koncert są dostęp-
ne we wszystkich filiach. Liczba
miejsc jest ograniczona.

Jedno centrum i sześć domów
kultury, mało?

A co szykuje Wawerskie Cen-
trum Kultury na listopad?
W WCK przy ul. Żegańskiej 1a
zaplanowano m.in. warsztaty gim-
nastyki twórczej dla dorosłych,
naukę tańca współczesnego, zaję-
cia muzyczno-ruchowe dla dzieci,
spotkania dla mam, dzień dla ma-
luszków czy warsztaty florystycz-

ne dla dorosłych. W Strefie Mło-
dzieży odbędą się różne zajęcia
komputerowe, a w Strefie Kre-
atywności – m.in. spotkania dla
miłośników zwierząt czy rodzinną
zabawę z recyklingiem.

Filie również działają aktywnie.
Anin (dom kultury przy ul. V Po-
przecznej 13) zaprasza m.in.
na podróżnicze spotkanie, turniej
szachowy czy brydżowy. W filii
Aleksandrów przy ul. Samorządo-
wej 10 zaplanowano spotkania te-
atralne, muzyczne, filmowe i pod-
różnicze, a pod koniec miesiąca
– andrzejkowy bal. Filia Falenica
przy ul. Włókenniczej 54 zaprasza
na teatr dla dzieci. Filia Marysin
przy Korkowej 96 przygotowała
natomiast m.in. muzyczne propo-
zycje dla seniorów, spotkanie

z podróżnikiem, wernisaż wysta-
wy, koncert przebojów operetko-
wych i musicalowych oraz an-
drzejkowy bal dla seniorów.

W filii Radość przy ul. Planeto-
wej 36 będzie można wziąć udział
m.in. w wieczorze pieśni, piosenki
i poezji patriotycznej czy różno-
rodnych zajęciach dla dzieci. Filia
Zastów przy ul. Lucerny 13 szyku-
je m.in. spotkanie sąsiedzkie, za-
pozna mieszkańców z tajemnica-
mi horoskopów i powoli przygo-
tuje ich do świąt.

Wstęp na wiele z tych wydarzeń
jest wolny, szczegóły można zna-
leźć na stronie www.wck-wa-
wer.pl/ i na stronach poszczegól-
nych filii.

Dzieje się w Wawrze?
ak

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7202

Wielka feta na Żegańskiej. Co świętujemy?
� Na ostatnią niedzielę października zaplanowano wielkie oficjalne otwarcie Wawerskiego Centrum Kultury. W czym jest ono lepsze
od lokalnych klubów? Dyrektorzy części placówek mówią wprost: to paranoja i papierologia.
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– Czy darmowa komunikacja,
którą Pan proponuje, jest w ogóle
możliwa?

– Oczywiście. Mój projekt wpro-
wadzenia całkowicie bezpłatnej ko-
munikacji jest rozłożony na cztery
lata. Jeśli warszawiacy zdecydują się
mnie wybrać na prezydenta War-
szawy, to w 2018 roku będą jeździć
za darmo.

– A skąd wziąć na to pieniądze?
– Nie będę podwyższał żadnych

podatków ani opłat, ponieważ one
i tak są już w Warszawie za wysokie.
Pieniądze na bezpłatną komunika-
cję będą pochodzić z udziału miasta
w podatkach tych osób, które
mieszkają i pracują w Warszawie,
ale nie są warszawskimi podatnika-
mi. Szacuje się, że takich osób jest
nawet 750 tysięcy. Wystarczy, że
około 250 tysięcy z nich zdecyduje
się płacić swoje podatki w stolicy,

a darmowa komunikacja będzie za-
pewniona. Oczywiście osoby, które
nie zdecydują się płacić w Warsza-
wie podatków, czy turyści, będą mu-
sieli opłacać swój przejazd.

– Jak chce Pan skłonić do płace-
nia podatków w Warszawie?

– To się będzie po prostu opła-
cać. Tylko dzięki temu, iż nie bę-
dzie opłat z tytułu korzystania
z miejskiej komunikacji, każdy
mieszkaniec zaoszczędzi rocznie
około 1300 złotych. Mieszkańcy
stolicy, w szczególności ci, którzy
jeżdżą samochodami, tracą tygo-
dniowo w korkach wiele godzin,
które w skali roku dają blisko 20
dni. Chcę im zaoszczędzić czasu
i pieniędzy. Darmowa komuni-
kacja to mniejsze korki, czyste
powietrze, zadowoleni mieszkań-
cy i zdrowsza przestrzeń do ży-
cia.

– Podejmowano już próby prze-
konywania mieszkańców do płace-
nia podatków w Warszawie. Bez za-
uważalnych efektów.

– Niezbędna jest konkretna
i atrakcyjna oferta – taka, jaką ja
przedstawiam w moim programie.
Ta obecna, adresowana do posiada-
czy Karty Warszawiaka, niczego
przecież nie obniża, a jedynie chro-
ni przed skutkami ostatnich podwy-
żek. Dodam też, że ta swoista zmia-
na podatkowej przynależności jest
dość prosta i nie wymaga przecież
ani zmiany meldunku, ani wymiany
dokumentów.

– Co poza darmową komuni-
kacją ma Pan do zaoferowania
warszawiakom: rodzicom i dzie-
ciom?

– Chcę, aby miejsce w
przedszkolu przestało być towarem
deficytowym, aby dla każdego

dziecka było ono dostępne. Uwa-
żam, że należy postawić na szybkie
technologie budowy nowych przed-
szkoli, które umożliwią ich powsta-
wanie tam, gdzie są teraz najbar-
dziej potrzebne. Co więcej, dopro-
wadzę do tego, że rodzice nie będą
ponosili opłat z tytułu uczęszczania
dziecka do przedszkola. Edukacja,
także ta przedszkolna, musi być
po prostu bezpłatna i dostępna dla
wszystkich.

– Warszawa się starzeje. Jest Pan
na to przygotowany?

– Rzeczywiście, coraz większa
liczba warszawiaków to seniorzy,
którzy z jednej strony potrzebują
opieki oraz pomocy w różnych
sferach, a z drugiej – jako pełno-
prawni mieszkańcy Warszawy
– mają prawo oczekiwać oferty
godnego i ciekawego życia. Będę
rozwijał ofertę adresowaną spe-
cjalnie do seniorów i nie mówię
tu tylko o wsparciu dla Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. Położę
duży nacisk na wykreowanie spe-
cjalnych propozycji dla tej grupy
mieszkańców. Od systemu zniżek
w ramach Karty Warszawiaka,
przez wzbogacenie programu do-
mów kultury i zapewnienie dostę-
pu do obiektów i infrastruktury
szkolnej, programy wolontariatu,
aż po wdrożenie programu obsłu-
gi administracyjnej samotnych se-
niorów przez telefon i z dojazdem
do domu.

– Czy na poziomie miasta można
poprawić sytuację warszawskich
pacjentów?

– Przede wszystkim nie uważam,
aby panaceum na wszelkie proble-
my była postępująca komercjaliza-
cja placówek służby zdrowia. Zdro-
wie nie może być traktowane jak to-
war. Samorząd musi za to wykorzy-
stywać te instrumenty, które ma,
np. profilaktykę, która zmniejsza
przecież zapotrzebowanie i koszty
opieki zdrowotnej. Tu w sposób
szczególny zadbam o odbudowanie
medycyny szkolnej, w tym zwłaszcza
o profilaktykę stomatologiczną.
Przecież już przeszło 80% warszaw-
skich sześciolatków ma próchnicę!
Opieką i specjalnymi programami
chcę też objąć osoby w grupie wie-
kowej 50+, gdzie zagrożeniem są
zwłaszcza choroby cywilizacyjne i
choroby układu krążenia. Zapropo-
nuję też stworzenie systemu moni-
torowania dostępności świadczeń
zdrowotnych we wszystkich placów-
kach służby zdrowia – niezależnie
od tego, czy podlegają samorządowi
Warszawy czy województwa mazo-
wieckiego. Chciałbym, aby łatwiej
było się dostać po raz pierwszy
na wizytę do lekarza specjalisty. To
często decyduje o pomyślności całe-
go procesu leczenia.

Rozmawiał jk

Opłaci się być warszawiakiem
� Rozmowa z Jackiem Sasinem, kandydatem na prezydenta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli warszawiacy zdecydują się mnie wybrać na prezydenta,
to w 2018 roku będą jeździć za darmo
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Znów mamy sterty śmieci i nie
są to wcale dzikie wysypiska,
a odpady zwyczajnie niewywiezio-
ne przez Lekaro.

Najwięcej problemów było
ostatnio z trawą i liśćmi, jak to je-
sienią. Zielona dzielnica ma ich
wyjątkowo dużo i nie była to
przecież niespodzianka.

– Dostrzegamy problem ze spo-
sobem odbioru odpadów zielo-
nych i reagujemy na głosy miesz-
kańców. Dzielnica kilkukrotnie
interweniowała w Biurze Gospo-
darowania Odpadami, które spra-
wuje nadzór nad realizacją umów
z firmami odbierającymi odpady.
Chodziło właśnie o skuteczniejsze
egzekwowanie umowy – mówi
Konrad Rajca, rzecznik prasowy
urzędu dzielnicy i dodaje, że
przede wszystkim trzeba lepiej
oznakować kontenery. Powinno
być jasne, że są one przeznaczone

na odpady zielone. Firma powin-
na zabierać też odpady pozosta-
wione obok kontenerów, a w ra-
zie konieczności zwiększyć ich
liczbę.

Lekaro twierdzi, że to miesz-
kańcy są winni całemu zamiesza-
niu. – Wszystkie odpady segrego-
wane (suche, szkło) i zmieszane
są odbierane terminowo, zgodnie
z harmonogramem dostępnym
na stronie www.lekaro.pl. Wywóz
następuje zawsze w godzi-
nach 6.00–22.00 – wyjaśnia dyrek-
tor Leszek Zagórski i podkreśla,
że odpady zielone odbierane są
z wyznaczonych punktów zbiórki,
które są czynne w weekendy.

– Wywiązujemy się z tego ter-
minowo. Obserwujemy jednak, że
mieszkańcy dostarczają tam od-
pady poza godzinami otwarcia
punktów lub w miejsca, gdzie
w dany weekend punkt nie jest

organizowany. Komplikuje to
znacznie odbiór odpadów zielo-
nych, dlatego prosimy o zapozna-
nie się ze szczegółowym harmo-
nogramem otwarcia punktów do-
stępnym na stronie www.leka-
ro.pl– tłumaczy dyrektor.

Dlaczego Lekaro nie odbiera
worków z trawą i liśćmi sprzed
posesji, a trzeba je wozić do spe-
cjalnych miejsc?

– Odbieramy odpady zielone
zgodnie z umową zawartą z mia-
stem i opisem przedmiotu zamó-
wienia. W ten sam sposób reali-
zują wywóz także inni odbiorcy
– podkreśla Leszek Zagórski.

Czy faktycznie wszędzie obo-
wiązują takie zasady? Okazuje
się, że nie. Na terenie Wawra
jest 13 miejsc, do których samo-
dzielnie trzeba dostarczyć skoszo-
ną trawę, suche liście i gałęzie.
Jest to rozwiązanie bardzo niewy-

godne – worków jest dużo, trwa
w nich gnije, a większość ludzi
dowozi je przecież osobówkami.
Z punktów tych odpady trafiają
do śmieciarek. Okazuje się, że
w dzielnicach obsługiwanych
przez MPO wystarczy je postawić
przed posesją.

– Odpady zielone z zabudowy
jednorodzinnej odbierane są bez-
pośrednio od mieszkańców zgod-
nie z harmonogramem zamiesz-

czonym na stronie. W przypadku
zabudowy wielorodzinnej odbiór
realizowany jest na zgłoszenie za-
rządcy nieruchomości – mówi Jo-
anna Mroczek, rzecznik prasowy
MPO.

Dlaczego w Wawrze – dzielnicy,
która z racji charakteru i rodzaju
zabudowy, ma ogromną ilość zie-
lonych śmieci – zgodzono się
na tak niekorzystne dla mieszkań-
ców warunki? AS

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7204
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Śmieci w Wawrze – temat rzeka
� Wciąż są problemy z odbiorem śmieci. Urząd dzielnicy interweniuje, a Lekaro
obsługujące Wawer twierdzi, że wszystkiemu winni są mieszkańcy.

Tak jest właśnie w największej
dzielnicy Warszawy – nie tylko
pod względem powierzchni, ale
i ilości terenów zielonych. Dlate-
go, kiedy mówimy o przyspiesze-
niu rozwoju sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej, to po drugiej
stronie Wisły dziwią się: jak to nie

macie? No nie mamy! I wielu in-
nych rzeczy! Na pewno przydała-
by się szybsza budowa obwodnicy
wschodniej Warszawy i most na jej
południowym odcinku, z węzłami
Wał Miedzeszyński, Patriotów
i estakadami na terenach Parku,
aby ciężarówki i ruch samochodo-

wy omijały zapchane arterie dziel-
nicy. Wtedy łatwiej można byłoby
remontować i przebudowywać
drogi międzyosiedlowe. Przydałby
się obiecywany, lokalny most
„Na Zaporze”, aby łatwiej doje-
chać do centrum Warszawy i wró-
cić do domu. Ale dalszy rozwój
dzielnicy, tworzone plany zago-
spodarowania, powinny uwzględ-
niać interesy mieszkańców a nie
wielkich inwestorów. Powinny
brać pod uwagę istniejącą na da-
nym terenie zabudowę, zgodnie
z zapisami Studium Przestrzenne-
go Zagospodarowania Warszawy.

Zielona dzielnica
Wawer to zielony pierścień

Warszawy, a dla mieszkańców
Mazowiecki Park Krajobrazowy

to zielone płuca dzielnicy. Szcze-
gólnie trzeba ochraniać leśne ob-
szary Warszawy, eksponując miej-
sca przyrodnicze, z równoczesną
budową infrastruktury wypoczyn-
kowej, jednocześnie ograniczając
działanie podmiotów zajmujących
się składowaniem odpadów i li-
kwidować dzikie wysypiska. Dla
dzielnicy ważne jest, obiecywane
od lat, wzmocnienie wałów prze-
ciwpowodziowych i właściwa
ochrona terenów nad Wisłą,
szczególnie tych znajdujących się
w obszarze „Natura 2000”.

Wawer jest przedsiębiorczy
Dla Wawra sprawą bardzo

istotną jest wspieranie małej
i średniej przedsiębiorczości,
zwłaszcza środowisk kupieckich.
Sieć małych i średnich firm gęsto
pokrywa g Wawer, i to także spe-
cyfika dzielnicy świadcząca o du-
żej aktywności jej mieszkańców,
którzy chcą chronić te obszary
przed coraz większą ekspansją hi-
permarketów i wielkich inwesto-
rów. Z myślą o tych aktywnych

gospodarczo trzeba tworzyć no-
woczesne miejsca handlu i usług
– ale nie tylko, bo dzisiaj takie
wsparcie to tworzenie tematycz-
nych klastrów czy start up-ów tu
w Wawrze a nie na Smolnej.

Tam się buduje, u nas planuje
Życiu mieszkańców towarzy-

szyć powinna coraz bogatsza ofer-
ta kulturalna i sportowo-rekre-
acyjna i z pewnością sporo jest
jeszcze do zrobienia, aby nadro-
bić opóźnienia w stosunku do in-
nych dzielnic Warszawy, szczegól-
nie tych lewobrzeżnych.

Dużo obietnic pojawia się ze
strony rządzących urzędników
i radnych – jak przed każdymi wy-
borami, tylko dlaczego cały czas mi
się wydaje, że po drugiej stronie
Wisły trwa wielkie budowanie,
a u nas tylko mówi się o wielkich
planach? No właśnie: co z tego wy-
nika, że pani prezydent mieszka
po prawej, po praskiej stronie War-
szawy? Niewiele, bardzo niewiele.
Niektórzy mówią: coraz mniej.

Dariusz Klimaszewski

Pora na Wawer

Ludzie chcą tu spokojnie żyć i pracować
� Mieszkańcy Warszawy pragną, aby ich miasto szybko się rozwijało, powstawały
nowe obwodnice, drogi i mosty, szczególnie łączące obie jej części. Zależy im także
na tym, aby standardy cywilizacyjne w całej Warszawie były podobne, i jednocześnie
uwzględniające lokalną specyfikę.

Ludzie dziwią się: dróg, chodników, kanalizacji nie macie?
No nie mamy!
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– Dlaczego uważa Pan, że War-
szawie potrzebna jest zmiana
na stanowisku prezydenta? Oce-
niając ostatnie lata, wielu war-
szawiaków daje w sondażach
Hannie Gronkiewicz-Waltz zielo-
ne światło.

– Tej prezydentury nie da się
oceniać w kategoriach „czarne”
albo „białe”. Z całą pewnością
Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrwa-
ła stolicę z zapaści inwestycyjnej,
do której doprowadzili jej po-
przednicy. Jednocześnie cztery la-
ta samodzielnych rządów PO
w Warszawie to przede wszystkim
nieustające pasmo podwyżek:
czynszów, użytkowania wieczyste-
go, cen biletów komunikacji miej-
skiej, opłat za przedszkola i żłob-
ki, wodę, nieczystości i śmieci. To
prywatyzacja Stołecznego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej
skutkująca – przed czym ostrzega-
liśmy – wzrostem cen o 20%, li-
kwidacja szkolnych stołówek, do-

datków motywacyjnych dla na-
uczycieli, cięcia w komunikacji
i ogromne opóźnienia inwestycyj-
ne. I do tego arogancja władzy
w kontaktach z mieszkańcami,
która doprowadziła do referen-
dum w sprawie odwołania pani
prezydent. Dopiero w obliczu te-
go zagrożenia Hanna Gronkie-
wicz-Waltz zmieniła taktykę. Na-
gle okazało się, że można wpro-
wadzić budżet partycypacyjny,
można zrobić konsultacje społecz-
ne, można zadbać o lokatorów
z reprywatyzowanych kamienic.

– Na błędach człowiek uczy się
najszybciej, a budżet partcypacyj-
ny okazał się wielkim sukcesem!

– SLD już kilka lat temu pro-
ponował wprowadzenie budżetu
partycypacyjnego. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zgodziła się na ten
– jak sama mówiła – eksperyment
dopiero pod presją. Na tyle nie
wierzyła w racjonalność pomy-
słów ludzi, że przeznaczyła do pu-

li budżetu partycypacyjnego zale-
dwie 26 mln zł. Tymczasem bu-
dżet Warszawy, po stronie wydat-
ków, to 14 mld zł! Więc ile da-
ła? 0,2%! A sukces akcji dotyczą-
cej budżetu, liczba głosów miesz-
kańców, przeszedł wszelkie ocze-
kiwania. Gdyby to ode mnie zale-
żało, natychmiast zwielokrotnił-
bym kwotę do dyspozycji miesz-
kańców. To musi być co naj-
mniej 130–140 mln zł.

– I pozostawi Pan ludziom de-
cyzję, na co wydać takie pienią-
dze?

– A czemu nie? W przeciwień-
stwie do urzędników ludzie liczą
każdy grosz. Jeżeli warszawiacy te
pieniądze dostaną do dyspozycji,
to zobaczą i uwierzą, że mogą
zmieniać to miasto. Zaczną się
zastanawiać, jak przekształcić
swoje osiedle, swoją dzielnicę, co
by się przydało. Właśnie w takich
okolicznościach ludzie utożsamia-
ją się z miastem. Stają się jego

obywatelami, a nie konsumenta-
mi usług miejskich.

– Każdy z kandydatów powta-
rza to samo: poprawimy jakość
życia. To slogany, nie konkrety.
Co zamierza Pan w Warszawie
zmienić?

– Musimy na nowo określić
priorytety rozwoju miasta i skon-
sultować je z mieszkańcami.

Trzeba zapewnić miejsca
w żłobkach i przedszkolach dla
każdego dziecka. I powinny to
być miejsca bezpłatne, jak zrobił
to ostatnio prezydent Matyjasz-
czyk w Częstochowie.

Trzeba dokonać zmian w ko-
munikacji miejskiej, bo ona może
być tania, ale pieniędzy nie należy
pozyskiwać kolejnymi podwyżka-
mi cen biletów, tylko racjonaliza-
cją zatrudnienia w administracji
ZTM oraz pozyskiwaniem dodat-
kowych środków z transportowej
infrastruktury.

Obecnie miasto miasto rozwija
się nierównomiernie, bo jego pra-
wa część została przez rządzącą
ekipę zapomniana. Uważamy, że
priorytetem musi stać się rozwój
budownictwa komunalnego i re-
monty istniejących kamienic. Nie
każdego stać na kredyt w banku,
ale miasto stać, żeby zapewnić
mieszkanie tym, którzy tego kre-
dytu nie dostaną. Zacząć należy
od wykorzystania kilku tysięcy ist-
niejących pustostanów i urucho-
mienia partnerstwa publiczno-
-prywatnego do wspólnego budo-
wania lokali mieszkalnych. To po-
wszechnie obowiązująca praktyka

na całym świecie i nie mogę zro-
zumieć, dlaczego Warszawa z te-
go rozwiązania nie skorzystała!

– To przecież za rządów Hanny
Gronkiewicz-Waltz powstało naj-
więcej mieszkań komunalnych
w Warszawie po 1989 r…

– A ile mieszkań komunalnych
ubyło z powodu reprywatyzacji?
Dziś właśnie reprywatyzacja jest
największym problemem Warsza-
wy. Pilnie potrzebna jest ustawa
w tej sprawie. Jej brak pokazuje
niemoc Hanny Gronkiewicz-
-Waltz. Miasto zwraca spadko-
biercom byłych właścicieli, lub co
gorsza handlarzom roszczeń, te-
reny szkół, boiska, parki i kamie-
nice z lokatorami. Wydaje ogrom-
ne pieniądze na odszkodowania.
My natomiast uważamy, że trzeba
przede wszystkim zadbać o inte-
resy lokatorów mieszkających
w budynkach zwracanych byłym
właścicielom lub ich spadkobier-
com. W tym jest różnica: przez
pryzmat czyich interesów patrzy-
my na miasto.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał bw

Warszawą chcę zarządzać z mieszkańcami
� Rozmowa z Sebastianem Wierzbickim, kandydatem na prezydenta Warszawy.

Priorytetem musi stać się rozwój budownictwa komunalnego i remonty istniejących kamienic
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1-POKOJOWE DO WYNAJĘCIA
·Wawer 660-281-236

NAUKA
·MATEMATYKA egzaminy: 6 klasa, gimnazjalny,
maturalny Centrum Nauczania MathRiders
Wawer-Anin, ul. Lucerny 117 ZAPISY
604-234-963

USŁUGI STOLARSKIE
·Wykonujemy schody drewniane, samonośne
bądź na beton. Schody na konstrukcji stalowej.
Również inne prace stolarskie. Pomiar i wycena
gratis Piotr 504-806-573

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760

·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694
·Studnie 22 789-33-89, 506-938-201

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, orzełki, szable, bagnety, książki,
pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

Ogłoszenia drobne
nadasz na stronie

www.echodrobne.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

WWW.ECHODROBNE.PL

reklama w „Informatorze” tel. 502-280-7206



War to przy po mnieć, że Ze spół
Szkół nr 114 po wstał z po łą cze -
nia XXVI Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. gen. Hen ry ka Jan kow -
skie go „Ku by” i Gim na zjum
nr 103 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny -
mi i Od dzia ła mi Dwu ję zycz ny mi
im. Księ dza Ja na Twar dow skie go,
któ re mie ści ło się wcze śniej
w Mię dzy le siu. Kil ku let ni, trud ny
i wy ma ga ją cy du że go za an ga żo wa -
nia za rów no ze stro ny na uczy cie li,
jak i ro dzi ców, pro ces in te gra cji
dwóch szkół w Ze spół nie do biegł
jesz cze koń ca, a dziś gło śno już
o ko lej nych po my słach na dal sze
re for my. Jak się bo wiem oka zu je,
za rząd Waw ra zu peł nie po wa żnie
roz wa ża po zba wie nie Ze spo łu
Szkół kil ku klas lek cyj nych i anek -
to wa nie czę ści po wierzch ni
na dru gim pię trze szkol ne go gma -
chu na po trze by Dziel ni co we go
Biu ra Fi nan sów Oświa ty (DBFO).

Po my słem wy so ce za sko czo ny był
na wet od po wie dzial ny za oświa tę
wi ce pre zy dent War sza wy, któ ry
„na go rą co” te le fo nicz nie usi ło wał
do wie dzieć się cze goś w tej spra -
wie od władz dziel ni cy. Za pro szo -
na na se sję ra dy mia sta w try bie
pil nym bur mistrz Jo lan ta Ko czo -
row ska enig ma tycz nie tłu ma czy ła,
że co praw da jej za stęp ca i na jej
po le ce nie do ko nał wi zji lo kal nej
na te re nie szko ły, spraw dza jąc
mo żli wo ści do sto so wa nia czę ści
po wierzch ni na po trze by biur,
a ona sa ma oso bi ście po in for mo -
wa ła (jak pod kre śli ła – przy świad -
ku!) dy rek cję pla ców ki o swo ich
pla nach, ale prze cież żad ne de cy -
zje jesz cze nie zo sta ły pod ję te.

Abs tra hu jąc od te go, że jak za -
wsze nie jest ła two tra fić za lo gi ką
rzą dzą cą pro ce sa mi zmian w na -
szej dziel ni cy, to do brze, że za czę -
li śmy roz ma wiać o pro ble mie pu -

blicz nie z ini cja ty wy ra dy pe da go -
gicz nej i ro dzi ców uczniów, jesz -
cze przed, a nie po pod ję ciu de cy -
zji. Bo po mysł władz Waw ra jest
po pro stu zły, nie prze my śla ny
i nie po wi nien być zre ali zo wa ny.

Pierw szy ar gu ment prze ciw już
wła ści wie padł. Nie spo sób chy ba
od po wie dzial nie pla no wać pro ces
na ucza nia i dbać o je go od po wied -
nią ja kość, czy też two rzyć zin te -
gro wa ną szkol ną spo łecz ność w sy -
tu acji, gdy co kil ka lat te sa me
szko ły mu szą sta wić czo ła ko lej -
nym zmia nom. Prze nie sie nie
na Al pej ską Gim na zjum nr 103 nie
by ło bez pro ble mo we i nie oby ło się
bez emo cji i wie lu obaw gło śno wy -
ra ża nych przez ro dzi ców. Obie cy -
wa no wów czas spo kój i lep sze wa -
run ki, co ra czej trud no po go dzić
z wpro wa dze niem na te ren szko ły
biur, urzęd ni ków i ich in te re san -
tów. Tym bar dziej, że Ze spół
przy Al pej skiej jest bar dzo spe cy -
ficz ny. Prze szło 10% uczniów to
mło dzież z nie peł no spraw no ścią,
wy ma ga ją ca szcze gól nych wa run -

ków na ucza nia i sta bi li za cji, któ rej
zbu rze nie mo że być dla nich za gro -
że niem. Jak pod kre śla ją na uczy cie -
le, w związ ku z nie peł no spraw no -
ścią czę ści uczniów, szkol ny gmach
jest wy ko rzy sty wa ny w ca ło ści,
w tym na ce le zwią za ne z za ję cia mi
za le ca ny mi przez Po rad nię Psy cho -
lo gicz no -Pe da go gicz ną. Nie spo sób
wy obra zić so bie funk cjo no wa nie
w tak wy jąt ko wej pla ców ce biur
DBFO z ko niecz no ścią za pew nie -
nia wstę pu na te ren szko ły i wy ko -
rzy sty wa nia szkol nych cią gów ko -
mu ni ka cyj nych wszyst kim oso bom
de kla ru ją cym się ja ko in te re san ci,
nie mó wiąc już o pro ble mach zwią -
za nych z do peł nie niem pro ce dur
eg za mi na cyj nych np. w trak cie eg -
za mi nu ma tu ral ne go – wo bec fak -
tycz nej mo żli wo ści wstę pu na te ren
szko ły osób trze cich. Jed no cze śnie
zmniej sze nie po wierzch ni dy dak -
tycz nych w spo sób zna czą cy utrud -
ni pra cę pla ców ki, któ ra dzię ki za -

an ga żo wa niu na uczy cie li i ro dzi -
ców po szczy cić się mo że za rów no
sze ro ką pa le tą za jęć do dat ko wych,
jak też na wet re ali zo wa niem na -
ucza nia in dy wi du al ne go.

Wy stę pu jąc na se sji ra dy mia sta
bur mistrz Ko czo row ska od mó wi -
ła za pew nie nia, że kon cep cja wy -
mu szo nej ko eg zy sten cji dwóch
szkół i dziel ni co wych urzęd ni ków

z DBFO nie bę dzie re ali zo wa na.
Wy pa da mieć na dzie ję, że ta
ogrom nie kon tro wer syj na i teo re -
tycz nie nie pod ję ta jesz cze de cy zja
nie ocze ku je po pro stu na za koń -
cze nie sa mo rzą do wej kam pa nii
wy bor czej…

To masz Zdzi kot
www.zdzi kot.pl

Fatalny pomysł władz Wawra
� Na mój wniosek Rada Warszawy zajęła się 16 października sprawą nowych koncepcji dotyczących Zespołu
Szkół nr 114 przy ul. Alpejskiej w Aninie. Warto, bo kolejne pomysły władz dzielnicy dotyczące tej placówki należy
uznać za co najmniej ekstrawaganckie.
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Pomysł
władz Wawra jest
po prostu zły,
nieprzemyślany i nie
powinien być
zrealizowany.

Autor jest radnym m.st. Warszawy

źródło: w
w

w.zs114.edu.pl

Zarząd Wawra poważnie myśli o wprowadzeniu do niektórych
klas urzędników zamiast uczniów




