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Jesteśmy mieszkańcami Wawra, którzy wierzą, że nasza dzielnica może być najlepszym miejscem 
do życia. Swoją historią, zielenią i pozytywną energią przyciąga i uwodzi kolejnych mieszkańców, 
którzy decydują się związać z Wawrem. Trudno jednak nie zauważyć, że wciąż musimy mierzyć się 
z problemami, które w innych częściach Warszawy, a nawet w ościennych gminach są już historią. 
To dostępność mediów, kanalizacji czy wody, to wlekący się rozwój sieci gazowniczej, który 
generuje smog  z  pieców opalanych węglem i drewnem, to wciąż setki kilometrów 
nieutwardzonych ulic. Z tym wszystkim musimy sobie poradzić, ale to nie może określać naszych 
aspiracji. 
 
Patrzymy szerzej. Widzimy Wawer jako dzielnicę lokalnych centrów, w których możemy załatwić 
bieżące sprawy i zakupy bez potrzeby odbywania czasochłonnych podróży. Widzimy Wawer jako 
dzielnicę terenów zielonych - tych uporządkowanych, pomagających nawiązywać relacje 
międzyludzkie i łączyć pokolenia, których dziś prawie nie ma oraz tych dzikich, ale dostępnych, 
które są największym skarbem przyrodniczym Warszawy. 
 
Dla realizacji tej wizji musimy wspólnie przeciwstawić się chaosowi inwestycyjnemu i  presji 
deweloperów. Musimy dbać o to, żeby wielkie inwestycje, które realizowane są na naszym terenie 
respektowały prawa mieszkańców i powstawały w standardach znanych z dzielnic centralnych. 
 
Do tego potrzeba dobrych gospodarzy – ludzi związanych z naszymi osiedlami, a nie z partiami 
politycznymi. Zupełnie nie interesują nas przepychanki o lepsze miejsce w  partyjnej hierarchii, 
dlatego zdecydowaliśmy, że wśród nas nie będzie miejsca dla politycznych „spadochroniarzy”. 
Jednocześnie jesteśmy gotowi na współpracę z każdym, kto działa dla dobra dzielnicy. Tylko bliska, 
merytoryczna i oparta na jasnych zasadach współpraca może przynosić dobre efekty. Jest to 
ważne na szczeblu dzielnicy, ale – może przede wszystkim – na linii dzielnica-miasto stołeczna 
Warszawa. Wiemy o tym i będziemy dbać o te relacje. 
 
Prezentujemy program, dzięki któremu Wawer będzie się rozwijał W HARMONII 
Z OTOCZENIEM, BLISKO NATURY oraz przede wszystkim DLA MIESZKAŃCÓW… aby żyło się tu 
po prostu WYGODNIE.



W HARMONII Z OTOCZENIEM

•  dbałość o ład przestrzenny oraz ograniczenie chaosu urbanistycznego 
poprzez wymuszanie spójnej zabudowy i realistycznej analizy dobrego 
sąsiedztwa na obszarach bez planu zagospodarowania

•  nacisk na sprawniejsze uchwalanie planów zagospodarowania 
przestrzennego

•  ochrona zabytków, historycznego dziedzictwa i różnorodności 
architektonicznej (powstanie parku dziedzictwa świdermajer,  gdzie 
zgromadzono by ostatnie przykłady architektury letniskowej całej linii 
otwockiej, prowadzono by dokumentację i promowano wyjątkowe 
wzornictwo)

•  odwodnienie dróg i chodników

BLISKO NATURY

•  zdecydowane działania związane z eliminacją smogu (opisane w 
programie https://ruchymiejskie.waw.pl/nasz-program/smog/)

•  dbałość o zieleń w kontekście zachowania tej specyfiki dzielnicy poprzez 
jej zdecydowaną ochronę oraz nowe zadrzewienia

•  większe zbliżenie dzielnicy do Wisły

DLA MIESZKAŃCÓW

•  konsultacje wszystkich projektów inwestycyjnych planowanych na 
terenie dzielnicy Wawer

•  �wprowadzenie obowiązkowej internetowej skrzynki podawczej 
z obowiązkiem odpowiedzi na pisma

•  intensyfikacja przejmowania na cele publiczne działek 
o nieuregulowanym stanie własności i przeznaczanie ich na inwestycje 
miejskie, skwery i parki

•  remonty lub zastępowanie nowym budownictwem lokali komunalnych o 
katastrofalnym stanie technicznym bez możliwości podłączenia do sieci 
gazowniczej lub ciepłowniczej

WYGODNIE

•  przyśpieszenie rozwoju sieci gazowniczej, kanalizacyjnej 
i wodociągowej oraz utwardzenia dróg

•  strategiczne planowanie realizacji inwestycji (np. najpierw media, 
później inwestycja)

•  zwiększanie dostępności komunikacji publicznej oraz wiat 
przystankowych

•  �budowa dróg dla rowerów



Otoczenie szkół i przedszkoli, powinno być przestrzenią wzorcową - bezpieczną, dostępną, 
schludną. Mówiąc o zaniedbaniu infrastrukturalnym Wawra, trzeba zwrócić też uwagę, że 
niektóre punktowe, nieskoordynowane nowe inwestycje, nie tylko nie poprawiają sytuacji, ale ją 
wręcz pogarszają. Proponujemy program OKOLICA na 5+, który stworzy wokół placówek 
oświatowych wzorcową przyjazną przestrzeń. To  kompleksowe interwencje, które pomogą 
zmienić Wawer.

OKOLICA NA 5+ to:
•  Audyt otoczenia wawerskich placówek oświatowych z udziałem uczniów, rodziców, 

dyrektorów, urzędników, radnych osiedli i dzielnicy;

•  Plan inwestycji takich jak: dodatkowe oświetlenie, remont lub budowa chodników i  dróg dla 
rowerów, usunięcie barier dla niepełnosprawnych, ograniczenie prędkości i reorganizacja 
ruchu, nasadzenia zieleni, uporządkowanie parkowania itp.

•  Kompleksowa realizacja inwestycji, które wyznaczą wawerski standard, punkt odniesienia 
dla rewitalizacji i budowy innych ulic i ciągów pieszych.   



   
Jesteśmy przekonani, że komunikacja rowerowa w Wawrze powinna być łatwiejsza 
i bezpieczniejsza. Wiele mówi się o Veturilo w Wawrze. Uważamy, że docelowo stacje miejskiego 
systemu powinny się u nas znaleźć, jednak naszym priorytetem jest poprawa jakości infrastruktury 
rowerowej. Drogi dla rowerów powinny tworzyć sieć i być wyznaczane tak, by stanowić realną 
alternatywę dla samochodów. Nasze propozycje:

•  Likwidacja „teleportów”, czyli budowa odcinków łączących poszczególne elementy sieci dróg 
w Wawrze;

•  Budowa dróg wiodących do głównych centrów przesiadkowych;
•  Budowa, także we współpracy ze spółkami kolejowymi, zadaszonych parkingów dla rowerów 

przy stacjach PKP; 

•  Realizacja zapisanej w dokumentach strategicznych m.st. Warszawy głównej wawerskiej osi 
rowerowej wzdłuż ul. Patriotów i integracja jej z powstającą DDR wzdłuż POW;

•  Szczególny nacisk na bezpieczną infrastrukturę rowerową wokół szkół i przedszkoli.



   Świdermajery to marka, która powinna być znakiem rozpoznawczym naszej dzielnicy.  Do dziś 
zostało ich niewiele, z każdym rokiem ubywa kilka kolejnych. Nie wszystkie niszczeją, część miała 
szczęście, ale tych podupadających bardzo szkoda. Według aktualnego wykazu gminnej ewidencji 
zabytków m.st. Warszawy w różnym stanie przetrwało ich do dziś w naszej dzielnicy niespełna 
80(!), w tym najwięcej bo ok. połowa, na terenie osiedla Radość, ale zapewne nie wszystkie są 
ujęte w GEZ. W czasach kiedy otoczenie wokół nas tak szybko traci swój indywidualny charakter 
spróbujmy znaleźć sposób na uratowanie wspólnego dziedzictwa.

Na łamach Gazety Wawerskiej zainicjowaliśmy jako Stowarzyszenie Razem dla Wawra stałą 
rubrykę popularyzującą stare budownictwo drewniane naszej dzielnicy. Co miesiąc publikujemy 
nową, powstała specjalnie dla nas, świdermajerową akwarelę. Chcemy jednak przestać 
dokumentować „odchodzenie” tych pięknych budynków, a aktywnie działać by mogły cieszyć 
kolejne pokolenia.



Nasze propozycje:

•  Popularyzacja, budowanie świadomości i marki: Zacznijmy od publikacji akwareli wraz z 
historiami miejsc i ludzi z nimi związanych; pleneru akwarelistów zwieńczonego 
wernisażem; kalendarza z efektami pracy artystów. Niech przyjadą architekci, stołeczny 
konserwator, liczymy na reprezentację ośrodka otwockiego (kolebki stylu M. Andriollego). 
Stwórzmy klimat do poważnej rozmowy o przyszłości świdermajerów i systemowych 
pomysłach na ich ratowanie.

•  Dokumentacja: Stwórzmy katalog wszystkich istniejących jeszcze budynków – nie  tylko 
pozostających w ewidencji konserwatora.

•  Rewitalizacja: Podupadającym świdermajerom, tam gdzie to możliwe, nadawajmy nowe 
funkcje publiczne, lokalne np.: kluby seniorów, siedziby rad osiedlowych czy niewielkie 
centra kultury i spotkań. Zyskamy na tym wszyscy.

•  Współpraca: rozmawiajmy z sąsiednimi gminami i kreujmy wspólne działania, by ustanowić 
park kulturowy, który będzie formą ochrony nie tylko pojedynczych budynków ale całych 
założeń urbanistycznych i nadświdrzańskich letnisk. 



   
W planach inwestycyjnych MPWiK jest wybudowanie 200 km sieci kanalizacyjnej w Wawrze w 7 
lat. Tymczasem miasto buduje niespełna 5 km rur rocznie. W tym tempie nie uda nam się pozbyć 
szamb, co najmniej do 2050 i to mimo obietnic kolejnych kandydatów na prezydenta miasta. Nie 
chodzi tu bowiem o pieniądze, które obiecać najłatwiej, ale o niewydolność organizacyjną MPWiK, 
przewlekłe procedury administracyjne oraz niejasne sprawy własności gruntów. Dlatego 
złożyliśmy na ręce pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz petycję w sprawie zwiększenia 
zasobów kadrowych w spółce, osób odpowiedzialnych za przygotowanie inwestycji.

Na poziomie dzielnicy postulujemy:
•  Wyznaczenie w urzędzie dzielnicy osoby odpowiedzialnej za sprawne prowadzenie 

postępowań administracyjnych w sprawie kanalizacji;
•  Aktywne włączenie się urzędu dzielnicy Wawer w pozyskiwanie zgód i rozmowy 

z właścicielami gruntów.



   
Koszty druku i składu „Kuriera Wawerskiego” należą do najwyższych, w przeliczeniu na głowę 
mieszkańca, w Warszawie. Rocznie, nie licząc pracy „urzędnika prasowego” dzielnica wydaje na 
„Kurier...” prawie 100 tys. złotych. Do tego dochodzą wydatki na artykuły sponsorowane w innych 
tytułach lokalnych i ogólnopolskich. Tymczasem nikt chyba nie ma wątpliwości, że w przypadku 
„Kuriera...” mamy do czynienia z grubą propagandą opcji rządzącej Wawrem, która miejscami 
równa poziomem do tej serwowanej z telewizyjnych „Wiadomości”. Dlatego uważamy, że trzeba 
zreformować „Kurier Wawerski”. W dzielnicy działa kilka tytułów, urząd nie potrzebuje tuby 
propagandowej – raczej tuby do słuchania obywateli. A taką jest sprawnie działająca prasa 
lokalna. Postulujemy:
•  Przekształcenie Kuriera Wawerskiego w zwykły biuletyn urzędowy;
•  Pełną jawność dla wydatków dzielnicy na promocję w mediach i reklamę w lokalnych mediach;
•  Wypracowanie szczegółów nowej formuły Kuriera Wawerskiego w drodze dyskusji na szczeblu 

Rady Dzielnicy, z udziałem wszystkich ugrupowań.



   Nasze główne postulaty to:
•  Niezwłoczne ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnika wawerskiego Wydziału 

Architektury i Budownictwa;
•  Wykonanie audytu wybranych decyzji administracyjnych w/w Wydziału z lat 2015-18 oraz 

wprowadzenie aktywnej weryfikacji decyzji administracyjnych zapadających na bieżąco w w/w 
Wydziale, zwłaszcza pod kątem interpretacji zapisów szczegółowych obowiązujących planów 
zagospodarowania przestrzennego;

•  Zahamowanie postępującej dewastacji przestrzeni publicznej na terenie całej dzielnicy, w tym 
m.in. zatrzymanie chaotycznego rozwoju budownictwa wielorodzinnego na terenach 
nieobjętych planami zagospodarowania, nieuzbrojonych, źle skomunikowanych, podmokłych i 
leśnych;

•  Stworzenie (na wzór żoliborski) Podręcznika Dobrych Praktyk Architektonicznych;
•  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez wdrożenie programu rewitalizacji 

budownictwa drewnianego (tzw. świdermajerów);
•  Ochrona walorów architektonicznych i krajobrazowych dzielnicy, a w szczególności terenów 

leśnych.


