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Niech to, co kryją w sobie Święta Bożego Narodzenia
– spokój, nadzieja i ciepło ludzkich serc,

towarzyszy Państwu również przez cały Nowy Rok.
Tego wszystkiego Czytelnikom,  

Reklamodawcom i Sympatykom

                                                              życzy Redakcja
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Rada Ochoty jednomyślnie przyjęła 
stanowisko w sprawie modernizacji ul. 
Księcia Trojdena. Kierując się istot-
nym interesem społecznym, mającym 
na celu poprawę warunków korzysta-
nia z ul. Księcia Trojdena i wychodząc 
naprzeciw żądaniom mieszkańców tej 
części Rakowca oraz wszystkich po-
zostałych osób, zarówno pieszych jak 
i zmotoryzowanych, rada zwróciła się 
do zarządu dzielnicy o  niezwłoczne 
podjęcie działań mających na celu mo-
dernizację ul. Księcia Trojdena. A tak-
że o wprowadzenie do wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018-2019 
inwestycji pod nazwą „Modernizacja 
ul. Księcia Trojdena na Rakowcu”.

Jak przypomniano, ul. Księcia 
Trojdena, położona między al. Żwirki 
i Wigury i ul. Pawińskiego, granicząca 
z Warszawskim Uniwersytetem Medycz-

nym i z osiedlem mieszkaniowym WSM 
„Rakowiec”, jest ważnym miejscem 
ze względu na znajdujące się tu liczne 
obiekty państwowe, szpitale i centra na-
ukowe, do których przyjeżdżają ludzie 
z Polski i ze świata. Niestety ulica ta jest 
bardzo zaniedbana i zniszczona, gdyż 
podczas rozbudowy Akademii Medycz-
nej była drogą dojazdową. Tędy jeździł 
ciężki sprzęt budowlany, ciężarówki wy-
wożące gruz i ziemię z wykopów dewa-
stując jezdnię i chodniki.

Budowa zakończyła się w 2015 
roku, lecz mimo obietnic ul. ks. Troj-
dena nie została zmodernizowana. Wy-
konawca ostatniego obiektu, centrum 
rehabilitacyjno-sportowego, bezpo-
średnio przylegającego do ul. Ks. Troj-
dena ułożył chodnik tylko przy swoim 
budynku, a dalej aż do ul. Pawińskiego 
chodnika brakuje i należy go ułożyć.

Trzeba też naprawić uszkodzoną 
jezdnię i chodnik po stronie północnej 
na odcinku od centrum rehabilitacyj-
no-sportowego do al. Żwirki i Wigury 
oraz uporządkować skrzyżowanie ul. 
Ks. Trojdena z ul. Pawińskiego.

Jak podkreślono, w trakcie mo-
dernizacji ul. Ks. Trojdena pierw-
szoplanowym działaniem zdaniem 
mieszkańców i kierowców powinno 
być usunięcie z pasa jezdni stacji ro-
werowej i przeniesienie jej na drugą 
stronę, gdzie z powodzeniem zmieści 
ją szeroki chodnik. Takie rozwiązanie 
zastosowano na pobliskiej ul. Prusz-
kowskiej. Dzięki temu zwolniony pas 
ułatwi poruszanie się samochodów 
i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników.

(PON)

Mimo zastrzeżeń radnej „Ocho-
cian”, że nie tak należy celebrować 
100-lecie odzyskania niepodległości, 
bo święto ucierpi na powadze, rada 
Ochoty na grudniowej sesji niemal 
jednomyślnie (przy jednym głosie 
przeciw) podjęła stanowisko w spra-
wie inicjatywy „100 nowych miejsc 
postojowych na 100-lecie odzyskania 
niepodległości”. Zaproponowała je ko-
misja doraźna ds. przeglądu zasadności 
stawiania słupków drogowych przy uli-
cach Ochoty.

W stanowisku rada zwraca się do 
zarządu dzielnicy o jak najszybsze zna-
lezienie w ramach niniejszej inicjatywy 
„100 nowych miejsc postojowych na 
100-lecie odzyskania niepodległości” 

lokalizacji dla tych na terenach zarzą-
dzanych przez dzielnicę; jak najszybsze 
przystąpienie do prac projektowych; 
wybudowanie w roku 2018 co najmniej 
części miejsc postojowych oraz o za-
pewnienie środków w budżecie na 2019 
r. na wybudowanie pozostałych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, 
obchody 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości obfitują 
w różnego typu przedsięwzięcia. Nie-
które z nich nie wiążą się bezpośrednio 
z kultywowaniem pamięci oraz z sze-
rzeniem wiedzy o tym przełomowym 
w historii Polski wydarzeniu. Sym-
bolicznie nawiązując do pamiętnych 
dni z listopada 1918 roku zaspakaja-
ją również istotne potrzeby ze sfery 

praktycznej. Jednym z takich palących 
problemów trapiących mieszkańców 
Ochoty jest coraz bardziej odczuwalny 
deficyt miejsc postojowych, skutku-
jący zwiększeniem uciążliwości życia 
codziennego.

Niedobór miejsc postojowych jest 
nie tylko utrapieniem dla posiadaczy 
samochodów i ich rodzin, ale też po-
głębia dyskomfort wrażliwych na nie-
zgodne z przepisami parkowanie aut 
mieszkańców dzielnicy. Znalezienie 
lokalizacji dla 100 nowych miejsc par-
kingowych oraz ich konsekwentna bu-
dowa przyczyni się do złagodzenia tych 
problemów.

(PON)

Z uśmiechem i ciepłym uczuciem 
w sercu wspominamy imprezę miko-
łajkową, którą 9 grudnia zorganizowa-
ły dla mieszkańców władze Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy. Wydarzenie 
uświetnili swoją obecnością burmistrz 
dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Ur-
szula Kierzkowska wraz z zastępcami 
Wiesławem Krzemieniem i Kazimie-
rzem Sternikiem oraz radnymi dziel-
nicy Ursus m.st. Warszawy Wandą 
Kopcińską, Marią Miszkiewicz, Ire-
ną Anną Jarzębak i Adamem Chmie-
lewskim. Wszyscy goście bawili się 
wyśmienicie, korzystając z licznych 
i niecodziennych atrakcji. Było świą-
tecznie i magicznie. Dzieci miały oka-
zję pogłaskać zwierzątka, które za-
gościły w specjalnie przygotowanej 
świątecznej zagrodzie, jak również 
spotkać Świętego Mikołaja. Było coś 
dla duszy i coś dla ciała. Specjal-

nie dla dzieci przybył teatrzyk, któ-
ry przedstawił wzruszającą opowieść 
wigilijną, odbyły się także warsztaty 
plastyczne. Dzieci mogły rozładować 

swoje niespożyte pokłady ener-
gii na zamkach dmuchanych 
i zjeżdżalniach. Świąteczny 
i radosny nastrój można było 
uwiecznić na wspólnym zdjęciu 
wykonanym w foto budce. Każ-
dy milusiński otrzymał słodki 
upominek, a energię do dalszej 
zabawy można było zatanko-
wać w kawiarence Świętego 
Mikołaja. Było wesoło i smacz-
nie. Wspomnienie tej wyjątko-
wej imprezy będzie jeszcze dłu-
go gościło w naszych sercach, 
a lodowisko, którego uroczyste 
otwarcie nastąpiło podczas wy-
darzenia, będzie miejscem spo-
tkań i aktywności mieszkańców 
przez całą zimę. 

Na Ochocie

Modernizacja ul. Księcia Trojdena
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ LECZNICĘ

• szczepienia profilaktyczne • odrobaczanie
• profilaktyka kleszczy • chirurgia 

• ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego 
• leczenie bólu (zwyrodnienia stawów zap.mięśni) 

• laseroterapia
• badania laboratoryjne – krew, mocz, kał, bakteriologia

• rtg, ekg, usg (diagnostyka ciąży) 
• tlenoterapia

•  pomożemy Twojemu pupilowi 
przetrwać Noc Sylwestrową

LECZNICA WETERYNARYJNA S.C. 
M. ONYSZKIEWICZ, J. KUCHARSKI

ul. Uniwersytecka róg Mianowskiego
tel. 22 823 63 63

Czynne: od poniedziałku do piątku 10.00–21.00
 soboty, niedziele, święta 11.00 –14.00

100 miejsc na 100-lecie niepodległości

Mikołajki w Ursusie

Następny numer Naszej Gazety 
ukaże się 26 stycznia 2018 r.



– To wyjątkowa okazja do spo-
tkania i integracji warszawiaków 
w magicznej świątecznej atmosferze. 
Zapowiada się ciekawy dzień przede 
wszystkim dla naszych najmłodszych 
mieszkańców, na których będzie cze-
kał Mikołaj, ale i wiele innych atrak-
cji, jak spektakle, zajęcia plastycz-
ne i warsztaty. Świąteczny nastrój 
podkreślą również specjalnie przy-
gotowane na tę okazję iluminacje. 
Zapraszam wszystkich mieszkańców 
do wspólnego biesiadowania – mówi 
Włodzimierz Paszyński, wiceprezy-
dent Warszawy.

Warszawskie Spotkanie Wigilijne 
to wyjątkowa okazja do wspólnego 
spędzenia czasu. W domowej atmos-
ferze, przy choince oraz akompania-
mencie kolęd, warszawiacy zgodnie ze 
świąteczną tradycją, zasiądą do wigilij-
nego stołu, który powstanie wzdłuż ul. 
Ząbkowskiej. Do wspólnego świętowa-
nia z mieszkańcami, składania życzeń 
oraz dzielenia się opłatkiem przyłączą 
się władze Warszawy.

Biesiadowanie przy 200-metrowym 
stole

Głównym punktem wystroju będzie 
długi 200-metrowy stół, pokryty bia-
łym obrusem i dekoracją z gałęzi jodły. 
Nad głowami mieszkańców zawiśnie 
żarówkowa girlanda w stylu retro, uzu-
pełniona lekkimi i zwiewnymi dekora-
cjami ze wstążek. Na stole będą także 
śpiewniki, aby wszyscy warszawiacy 
mogli nie tylko biesiadować, ale także 
wspólnie kolędować. Wokół namiotów 
ze stołami zostaną ustawione choinki 
rozżarzone lampkami świątecznymi. 
W ich pobliżu pojawią się stare kreden-
sy pełne ręcznie robionych prezentów, 
wykonanych przez samych mieszkań-
ców podczas cyklu warsztatów „War-
szawiacy warszawiakom”.

Iluminacje i hologram świętego 
Mikołaja 

Warszawskie Spotkanie Wigilijne 
wzbogacą elementy multimedialne. 
Kamienice rozbłysną światłem i spe-
cjalnie na tę okazję przygotowany-
mi iluminacjami, które wprowadzą 

wszystkich w świąteczny nastrój. Po-
między kamienicami, w jednej z bram, 
będzie czekał interaktywny, hologra-
ficzny Mikołaj zagadujący mieszkań-
ców i (być może) spełniający ich ży-
czenia. Będzie to okazja, szczególnie 
dla najmłodszych warszawiaków, by 
zapytać Mikołaja, czy dotarł do niego 
list, a nawet usłyszeć, co tym razem 
przygotował dla nas pod choinkę. 

Kolędy i rzeźbienie lodowej syrenki
Czas przy wigilijnym stole umilą 

dźwięki kolęd i pastorałek w wykona-
niu zaproszonych artystów. Tego dnia 
wystąpią m.in.: Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna, Trupa Teatralna – War-
szawiaki, Jakub Jurzyk, Karolina Ja-
rzyńska oraz Teatr Baza ze spektaklem 
dla najmłodszych uczestników wyda-
rzenia. Artyści z Polskiego Związku 
Głuchych zaprezentują świąteczny re-
pertuar w języku migowym. Będziemy 
również świadkami wyjątkowego pro-
cesu twórczego –  Jan Kubicki, w trak-
cie spotkania, wyrzeźbi warszawską 
syrenkę z bloku lodowego.

Organizując wydarzenie, miasto nie 
mogło zapomnieć o najbardziej wyma-
gających,  najmłodszych warszawia-
kach. Na Ząbkowskiej będą zajęcia 
plastyczne i warsztaty dla dzieci, przy-
gotowane przez Towarzystwo Rozwija-
nia Aktywności Dzieci SZANSA oraz 
Stowarzyszenie Mamy Czas.

Dostęp dla wszystkich mieszkańców
Miejsce wigilijnego spotkania będzie 

dostępne dla wszystkich gości - starszych 
i bardzo młodych, sprawnych i potrze-
bujących wsparcia. Pamiętamy również 
o szczególnych potrzebach mieszkańców 
z niepełnosprawnościami. Oba wejścia 
na teren imprezy, tj. od ul. Targowej oraz 
od ul. Brzeskiej, a także wejścia do na-
miotów wyposażone będą w podjazdy. 
Osoby z niepełnosprawnościami będą 
mogły liczyć na wsparcie asystentów.

Zapewniamy również tłumacza ję-
zyka migowego, który będzie obec-
ny na scenie. Dodatkowo obok sceny 
zostanie zainstalowany telebim, na 
którym będą wyświetlane teksty kolęd 
i pastorałek. 
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XIV Warszawskie Spotkanie Wigilijne
W niedzielę, 17 grudnia, w godz. 13.00-17.00, zapraszamy mieszkańców na wspólne biesiadowanie w niepowtarzalnym klimacie świąt Bożego Narodzenia.  
Tegoroczne Warszawskie Spotkanie Wigilijne po raz pierwszy będzie na ul. Ząbkowskiej.

Zwiastowanie i wino
W Nazarecie, gdzie Archanioł Ga-

briel zwiastował Maryi, że pocznie 
i porodzi Syna Bożego, dziś stoi wielka 
bazylika zwiastowania zbudowana po-
nad grotą gdzie według tradycji miało 
miejsce to zdarzenie. W bazylice jest 
kilkadziesiąt wizerunków Matki Bożej 
z całego świata, w tym dwa z Polski – 
ceramiczne wyobrażenie Matki Bożej 
Częstochowskiej z przedstawicielami 
narodu polskiego od czasów Miesz-
ka w górnym kościele i poruszająca 
ceramiczna płyta upamiętniająca Po-
laków zamordowanych na nieludzkiej 
ziemi, ufundowana w latach 40. przez 
uchodźców wojennych ze Związku So-
wieckiego. 

W pobliskiej Kanie Galilejskiej, 
gdzie miał miejsce pierwszy cud Je-
zusa, który podczas godów zamienił 
wodę w doskonałe wino, stanął kościół. 
Pielgrzymi często powtarzają tu śluby 
małżeńskie, a w sąsiednim sklepie kupu-
ją wino, słodkie jak małżeńska miłość.  

A my do Betlejem
Jezus narodził się w Betlejem, gdzie 

Święta Rodzina udała się na spis za-
rządzony przez cesarza Tyberiusza, 
jako, że Judea była wówczas prowin-
cją cesarstwa rzymskiego. Urodził się 
w grocie, jakich pełno jest w okolicy 
tego miasta. Do dziś arabscy pasterze 

chronią się w nich ze swoimi owcami 
i kozami. Tradycja chrześcijańska od 
samego początku wskazywała na te 
groty jako na miejsce narodzin Zbawi-
ciela, a pielgrzymki do Betlejem zaczę-
ły się już w połowie I wieku. 

Żeby temu zapobiec, cesarz Hadrian 
zamknął w 185 roku groty i zbudował 
nad nimi świątynię Adonisa. Po edykcie 

mediolańskim (313 rok) wprowadzają-
cym chrześcijaństwo jako religię pań-
stwową, do Palestyny przybyła Helena, 
matka cesarza Konstantyna, która na 
miejscu zburzonej świątyni pogańskiej 
ufundowała wspaniałą, pięcionawo-
wą bazylikę Bożego Narodzenia, która 
szczęśliwie przetrwała do dziś. Według 
tradycji Persowie, którzy zajęli te ziemie 

w 617 roku i zniszczyli wszystkie ko-
ścioły, ten oszczędzili, bowiem była na 
nim mozaika przedstawiająca trzech mę-
drców ze wschodu w strojach perskich. 

Grota Narodzenia
Ogromne wnętrze Bazyliki naro-

dzenia dzielą na pięć naw cztery rzędy 
kolumn z czerwonego kamienia. Więk-

szością świątyni zarządzają ortodoksyj-
ni Grecy, częścią Ormianie, zaś z lewej 
strony do bazyliki przylega klasztor 
Franciszkanów oraz katolicki kościół 
św. Katarzyny.

Z prawej strony ikonostasu schodzi 
się po 15 stopniach w dół do Groty Na-
rodzenia. W miejscu narodzenia Jezu-
sa, pod ołtarzem na posadzce z białego 

marmuru błyszczy czternastoramienna 
srebrna gwiazda z łacińskim napisem: 
„Tu z dziewicy Maryi narodził się 
Zbawiciel”. Pielgrzymi klękają, cału-
ją gwiazdę, dotykają ją przyniesiony-
mi  krzyżykami i różańcami. Obok po 
trzech stopniach schodzi się do Kaplicy 
Żłóbka wspartej na trzech kolumnach 
z zielonego marmuru.

W sąsiedztwie bazyliki jest klasz-
tor ormiański, monastyr grecko-orto-
doksyjny oraz klasztor Franciszkanów 
z kościołem św. Katarzyny. Wokół 
pełno kościelnych dzwonów, bowiem 
według pięknej legendy gdy w Betle-
jem rozdzwonią się dzwony zlatują się 
Aniołowie, żeby posłuchać ich głosów.

Grota Mleczna
Aniołowie odwiedzają też pewnie 

Grotę Mleczną, gdzie w drodze do 
Egiptu zatrzymała się święta rodzina 
uciekająca przed siepaczami Herod, 
który zarządził rzeź niewiniątek. Pod-
czas karmienia Dzieciątka na podłogę 
jaskini spadła kropla mleka i zabarwi-
ła jej ściany na biało. 
Sproszkowany wapień 
jest ponoć niezwykle 
skuteczny na proble-
my z zajściem w ciążę. 
Opiekujący się Mlecz-
ną Grotą franciszka-
nie oferują torebkę ze 
sproszkowaną skałą 
i odpowiednią modli-
twą za jedyne 2 dolary. 
Skuteczność specyfiku 
i modlitwy poświadcza 
ekspozycja wydanych 
przez lekarzy certyfi-
katów potwierdzają-
cych skuteczność modlitwy i prepara-
tu. Na ścianach niewielkiego pokoju 
i w wielkich kartonach, zebrało się ich 
już blisko dwa tysiące. Nie udało mi 
się dopytać, czy aby samo spożycie 
sproszkowanej skały i modlitwa wy-
starczą aby doczekać się potomka.     

W Wigilię z leżącego pomiędzy Be-
tlejem a Jerozolimą Pola Pasterzy wy-
rusza uroczysta procesja prowadzona 
przez łacińskiego patriarchę Jerozolimy. 
Orszak przechodzi wśród  przybranych 
lampionami gajów oliwnych docierając 
do Bazyliki Narodzenia. O zmierzchu 
rozpoczyna się uroczysta Pasterka cele-
browana przez patriarchę i transmitowa-
na przez radio na cały Świat. 

Miasto pokoju
Jerozolima – jedno z najstarszych 

i najbardziej fascynujących miast świa-

ta jest miastem po trzykroć świętym 
– Dla Żydów, bowiem ich król Dawid 
wybrał ją na stolicę, a jego syn – Salo-
mon sprowadzając tu Arkę Przymierza 
uczynił Jerozolimę centrum religijnym 
narodu wybranego, tu znajduje się naj-
świętsze obecnie miejsce judaizmu; 
Zachodni Mur (zwany też Ścianą Pła-
czu), dla muzułmanów, którzy zwą ją 
Al-Quds (Święta) i uważają za trzecie 
po Mekce i Medynie święte miasto 
islamu; dla chrześcijan wreszcie miasto 
to jest miejscem procesu Jezusa, jego 
ukrzyżowania, pogrzebania i zmar-
twychwstania. 

Jeruszalaim, ta hebrajska nazwa 
Jerozolimy oznacza „Miasto Pokoju”, 
chociaż pokój rzadko gościł w jej mu-
rach. Potężna twierdza Kaanaejczyków 
i Jebuzytów przez kilka stuleci opiera-
ła się atakom plemion hebrajskich, aż 
wreszcie 3000 lat temu zdobyta została 
przez króla Dawida. Miasto było wielo-
krotnie zdobywane przez Babilończy-
ków, Asyryjczyków, Aleksandra Wiel-
kiego i Seleucydów, wreszcie Rzymian, 

którzy po kolejnym powstaniu zdobyli 
i zburzyli miasto oraz spalili świątynię, 
a później przez Persów, Arabów, Krzy-
żowców, Turków i Anglików. 

Dla rozproszonych po świecie Ży-
dów pamięć i wierność wobec tego 
miasta była najwyższym przykazaniem. 
Przez stulecia pozdrawiali się słowami 
„Do zobaczenia za rok w Jerozolimie”. 
Kiedy w 1948 roku proklamowano 
państwo Izrael, jego stolicą została po-
dzielona Jerozolima. Tu znajduje się 
siedziba rządu i parlamentu – Knesetu. 
Większość państw nie uznała tego kro-
ku i swoje ambasady ma w Tel Awiwie. 
Także Palestyńczycy protestują prze-
ciwko traktowaniu miasta jako stolicy 
Izraela, uważając Jerozolimę także za 
swoją stolicę 

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Micuła

Wędrówki z Naszą Gazetą

Wyprawa do Ziemi Świętej
Do Izraela przybywają każdego roku tysiące pielgrzymów, wędrujących śladami ziemskiej wędrówki 
Jezusa. Odwiedzają miejsce Zwiastowania w Nazarecie, Bazylikę Narodzenia w Betlejem, kupują wino 
w Kanie Galilejskiej i podziwiają wspaniały widok z Góry Błogosławieństw na Jezioro Galilejskie czy 
z Góry Oliwnej na kopuły i wieże starej Jerozolimy. 

Program XIV Warszawskiego 
Spotkania Wigilijnego

17 grudnia 2017 r., ul. Ząbkowska, 
godz. 13.00–17.00

13.00–13.10 –  otwarcie XIV 
Warszawskiego 
Spotkania Wigilijnego 

13.10–13.50 –  koncert pastorałek 
warszawskich – Trupa 
Teatralna – Warszawiaki

13.50–14.35 –  koncert świąteczny – 
Jakub Jurzyk i Kluby 
Rodzin

14.35–15.05 –  składanie życzeń przez 
władze Warszawy 

15.05–15.35 –  spektakl świąteczny dla 
najmłodszych – Teatr 
Baza 

15.35–16.15 –  koncert kolęd – Karolina 
Jarzyńska wraz z 
członkami Polskiego 
Związku Głuchych

16.15–17.00 –  koncert kolęd – 
Warszawska Orkiestra 
Sentymentalna

17.00 –  zakończenie (prezentacja 
rzeźby z lodu)

Przez cały czas trwania imprezy  
na ul. Ząbkowskiej będą:
– wigilijny poczęstunek,
– spotkania ze św. Mikołajem,
–  rzeźbienie lodowej warszawskiej sy-

renki.
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Inwestycje w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo, 

Kadencja samorządowa 2014-2018 to czas inwestycji i zmian infrastrukturalnych w Ursusie. Z roku na rok pozyskujemy 
coraz większy budżet inwestycyjny, w sumie od 2015 roku to ponad 130 mln zł, za które budujemy m.in. placówki oświatowe, 
drogi, place zabaw, boiska czy parki w naszej dzielnicy. W 2017 roku zrealizowaliśmy już inwestycje za ponad 55 mln zł. 
Nowoczesna infrastruktura umożliwia swobodną aktywność mieszkańców, wyzwala potencjał miejsca, ułatwia codzienne 
funkcjonowanie. Z  tego powodu, wspólnie z  Członkami Zarządu Dzielnicy Ursus, nieustannie zabiegamy o  nowe środki 
potrzebne do realizacji kolejnych projektów dla Ursusa. 

W  2017 roku duża część środków inwestycyjnych dzielnicy została przeznaczona na rozbudowę bazy oświatowej  
w  Ursusie. W  mijającym roku nie mogło zabraknąć także inwestycji związanych z  zielenią miejską, rozwojem i  poprawą 

dzielnicowych dróg, infrastrukturą sportową i tworzeniem miejsc kultury. Dzielnicę zmieniają nie tylko inwestycje miejskie, 
ale także pomysły mieszkańców zgłaszane w budżecie partycypacyjnym, które wspólnie realizujemy. 

W  niniejszym zestawieniu prezentujemy wybrane projekty infrastrukturalne realizowane w  2017 roku. Dziękuję za 
Państwa zaangażowanie i  zapraszam do dalszej aktywności w  ramach nowej edycji budżetu partycypacyjnego i  kolejnych  
przedsięwzięć inicjatywy lokalnej.

▶ INWESTYCJE OŚWIATOWE
Rozbudowa Przedszkola nr 200   
Budynek przedszkola przy ul. Balbinki 1 zostanie zmo-
dernizowany i  powiększony o  dwukondygnacyjne  
skrzydło o powierzchni 440 m2., dzięki czemu w 2018 r.  
placówka uruchomi 75 dodatkowych miejsc. 
Realizacja: 2015 -2018
Wartość inwestycji: 7 650 000 zł
 
Kompleks szkolny przy ul. Dzieci Warszawy  42
W ramach inwestycji budowana jest szkoła pod-
stawowa dla ok. 850 uczniów oraz zewnętrzny 
teren sportowo–rekreacyjny.  Powstaną dwie sale 
gimnastyczne, trzy boiska, w  tym jedno pełno-
wymiarowe z  bieżnią lekkoatletyczną oraz plac 
zabaw. (fot. 1)
Realizacja: 2015 -2018
Wartość inwestycji: 34 000 000 zł
 
Przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13   
W wyniku gruntownej przebudowy, w odzyska-
nym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy budynku, powstało przedszkole dla ok. 100 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. (fot. 5)
Realizacja: 2016 -2017
Wartość inwestycji: 2 120 000 zł
 
Przedszkole przy ul. Hennela 
Inwestycja obejmuje budowę dwukondygnacyj-
nego przedszkola dla 150 dzieci w  wieku od 3 
do 6 lat. Obecnie trwają prace projektowe. Roz-
poczęcie budowy planowane jest na rok 2018. 
Budowa szkoły na tym terenie rozpocznie się po 
oddaniu przedszkola do użytku. (fot.3)
Realizacja: 2016 - 2019
Wartość inwestycji: 6 580 000 zł

Przedszkole  nr 418 
W  roku 2017 przeprowadzono gruntowny re-
mont i adaptację pomieszczeń w  lokalach przy 

ul. Szancera 5, przejętych przez dzielnicę po 
ZGN. Utworzono w nich oddziały zamiejscowe 
dla Przedszkola nr 418. Do placówki obecnie 
uczęszcza 50 dzieci.  (fot. 4) 
Realizacja: 2017
Wartość inwestycji: 647 352 zł

Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
Placówka będzie przeznaczona dla 150 dzieci 
w  wieku do 3 lat. W  2017 roku   została prze-
prowadzona procedura odrolnienia działki 
oraz  formalności niezbędne do wystąpienia 
o pozwolenie na budowę. W 2018 roku zostanie 
wyłoniony wykonawca inwestycji oraz rozpocz-
ną się prace budowlane. 

Place zabaw przy szkołach podstawowych
W  ramach dostosowania budynków, w  któ-
rych mieściły się gimnazja do potrzeb funk-
cjonowania szkół podstawowych przy ul. 
Drzymały 1 oraz przy ul. Warszawskiej 63 
wybudowano place zabaw z  bezpieczną na-
wierzchnią poliuretanową.
Realizacja 2017
Wartość inwestycji: 453 590 zł

▶ INWESTYCJE DROGOWE
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki  
Inwestycja zakłada gruntowną przebudowę 
ul. Zaczarowanej Dorożki, która zyska nową 
jezdnię, chodniki oświetlenie i  odwodnienie. 
W ramach inwestycji powstał kolektor deszczo-
wy i zbiornik retencyjny o pojemności 480 me-
trów sześciennych. Tym samym zrealizowano 
pierwszy etap budowy odwodnienia dla Osiedla 
Gołąbki. Wykonano także kanalizację deszczo-
wą, parking wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kró-
lów Polskich, ułożono kable SN, kable nN oraz 
oświetleniowe. Obecnie budowany jest chod-
nik. W 2017 roku przeprowadzono także prace 

związane z usunięciem odkrytej w trakcie robót 
kolizji z infrastrukturą podziemną, co spowodo-
wało wydłużenie planowanego czasu realizacji 
inwestycji. 
Realizacja: 2016 – 2017 
Wartość inwestycji: 3 489 808 zł

Budowa dróg  dojazdowych do wiaduktu 
WD - 64 
W  wyniku realizacji zadania dzielnica zyska 
trzeci przejazd nad torami kolejowymi, na wy-
sokości Osiedla Niedźwiadek, od ulicy Orląt 
Lwowskich do ul. Witosa i dalej do ul. Piastow-
skiej.  Obecnie trwają prace projektowe oraz 
podziały geodezyjne niezbędne są do złożenia 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej. W 2017 r. zawarto 
porozumienie umożliwiające przeprowadzenie 
prac na terenach leżących w  obrębie Miasta 
Piastowa. Rozpoczęcie prac budowlanych pla-
nowane jest na rok 2018, po otrzymaniu sto-
sownej zgody od GDDKiA. (fot. 6)
Realizacja: 2016 - 2018
Wartość inwestycji: 10 016 331 zł 

Przebudowa ul. Henryka Brodatego 
Planowany zakres prac obejmuje wybudowa-
nie drogi asfaltowej na odcinku ulicy Hen-
ryka Brodatego od ul. Magnackiej do kanału 
Konotopa, wybudowanie kanalizacji w ulicy, 
chodnika po wschodniej części jezdni oraz 
dwóch zatok autobusowych. Na odcinku od 
ul. Warszawskiej do ul. Magnackiej powsta-
ną 22 zatoki postojowe. Zmianie ulegnie tak-
że organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: 
Orląt Lwowskich, Warszawskiej i Brodatego, 
gdzie zostanie wprowadzony ruch kołowy, co 
zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy na 
tym odcinku. Obecnie trwa przygotowanie 
projektu. Prace budowalne zostaną zrealizo-

wane w  2018 roku, po zakończenie przebu-
dowy ul. Zaczarowanej Dorożki. (fot. 2)
Realizacja: 2016 -2018
Wartość inwestycji: ok. 1 580 000 zł

▶ INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Boisko do siatkówki plażowej 

Obiekt powstał w sierpniu br. na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ursusie przy ul. Sosnkowskie-
go 3, po zachodniej stronie trybuny boiska głów-
nego. Boisko o  wielkości 308m2 z  nawierzchnią 
wykonaną z piasku rzecznego powstało w wyniku 
przebudowy istniejącego asfaltowego boiska do ko-
szykówki. (fot. 7)
Realizacja: 2017 
Wartość inwestycji:  24 000 zł
Projekt realizowany przez OSiR Ursus

Boisko rekreacyjne do piłki nożnej 

Powstało na terenie OSiR Ursus przy ul. Sosn-
kowskiego 3, pomiędzy budynkiem basenu a  bu-
dynkiem salą gimnastyczną.  Obiekt o  trawiastej 
nawierzchni wyposażony został w  piłkochwyty 
o wysokości 6 m i długości 30 m. Boisko zostanie 
udostępnione w marcu 2018 r.
Realizacja: 2017-2018 
Wartość inwestycji:  122 000 zł
Projekt realizowany przez OSiR Ursus

Zadaszenie trybuny na stadionie OSiR Ursus

Nowy dach o wymiarach 7,7m x 94,85m dla ok. 
300 miejsc siedzących powstaje na obszarze cen-
tralnych sektorów trybun stadionu. Konstrukcja 
stalowa trybuny z dachem jednospadowym będzie 
pokryta płytami poliwęglanowymi z filtrem UV.
Realizacja: 2017 
Wartość inwestycji: 367 000 zł
Projekt realizowany przez OSiR Ursus
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Inwestycje w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo, 

Kadencja samorządowa 2014-2018 to czas inwestycji i zmian infrastrukturalnych w Ursusie. Z roku na rok pozyskujemy 
coraz większy budżet inwestycyjny, w sumie od 2015 roku to ponad 130 mln zł, za które budujemy m.in. placówki oświatowe, 
drogi, place zabaw, boiska czy parki w naszej dzielnicy. W 2017 roku zrealizowaliśmy już inwestycje za ponad 55 mln zł. 
Nowoczesna infrastruktura umożliwia swobodną aktywność mieszkańców, wyzwala potencjał miejsca, ułatwia codzienne 
funkcjonowanie. Z  tego powodu, wspólnie z  Członkami Zarządu Dzielnicy Ursus, nieustannie zabiegamy o  nowe środki 
potrzebne do realizacji kolejnych projektów dla Ursusa. 

W  2017 roku duża część środków inwestycyjnych dzielnicy została przeznaczona na rozbudowę bazy oświatowej  
w  Ursusie. W  mijającym roku nie mogło zabraknąć także inwestycji związanych z  zielenią miejską, rozwojem i  poprawą 

dzielnicowych dróg, infrastrukturą sportową i tworzeniem miejsc kultury. Dzielnicę zmieniają nie tylko inwestycje miejskie, 
ale także pomysły mieszkańców zgłaszane w budżecie partycypacyjnym, które wspólnie realizujemy. 

W  niniejszym zestawieniu prezentujemy wybrane projekty infrastrukturalne realizowane w  2017 roku. Dziękuję za 
Państwa zaangażowanie i  zapraszam do dalszej aktywności w  ramach nowej edycji budżetu partycypacyjnego i  kolejnych  
przedsięwzięć inicjatywy lokalnej.

▶ INWESTYCJE OŚWIATOWE
Rozbudowa Przedszkola nr 200   
Budynek przedszkola przy ul. Balbinki 1 zostanie zmo-
dernizowany i  powiększony o  dwukondygnacyjne  
skrzydło o powierzchni 440 m2., dzięki czemu w 2018 r.  
placówka uruchomi 75 dodatkowych miejsc. 
Realizacja: 2015 -2018
Wartość inwestycji: 7 650 000 zł
 
Kompleks szkolny przy ul. Dzieci Warszawy  42
W ramach inwestycji budowana jest szkoła pod-
stawowa dla ok. 850 uczniów oraz zewnętrzny 
teren sportowo–rekreacyjny.  Powstaną dwie sale 
gimnastyczne, trzy boiska, w  tym jedno pełno-
wymiarowe z  bieżnią lekkoatletyczną oraz plac 
zabaw. (fot. 1)
Realizacja: 2015 -2018
Wartość inwestycji: 34 000 000 zł
 
Przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13   
W wyniku gruntownej przebudowy, w odzyska-
nym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warsza-
wy budynku, powstało przedszkole dla ok. 100 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. (fot. 5)
Realizacja: 2016 -2017
Wartość inwestycji: 2 120 000 zł
 
Przedszkole przy ul. Hennela 
Inwestycja obejmuje budowę dwukondygnacyj-
nego przedszkola dla 150 dzieci w  wieku od 3 
do 6 lat. Obecnie trwają prace projektowe. Roz-
poczęcie budowy planowane jest na rok 2018. 
Budowa szkoły na tym terenie rozpocznie się po 
oddaniu przedszkola do użytku. (fot.3)
Realizacja: 2016 - 2019
Wartość inwestycji: 6 580 000 zł

Przedszkole  nr 418 
W  roku 2017 przeprowadzono gruntowny re-
mont i adaptację pomieszczeń w  lokalach przy 

ul. Szancera 5, przejętych przez dzielnicę po 
ZGN. Utworzono w nich oddziały zamiejscowe 
dla Przedszkola nr 418. Do placówki obecnie 
uczęszcza 50 dzieci.  (fot. 4) 
Realizacja: 2017
Wartość inwestycji: 647 352 zł

Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
Placówka będzie przeznaczona dla 150 dzieci 
w  wieku do 3 lat. W  2017 roku   została prze-
prowadzona procedura odrolnienia działki 
oraz  formalności niezbędne do wystąpienia 
o pozwolenie na budowę. W 2018 roku zostanie 
wyłoniony wykonawca inwestycji oraz rozpocz-
ną się prace budowlane. 

Place zabaw przy szkołach podstawowych
W  ramach dostosowania budynków, w  któ-
rych mieściły się gimnazja do potrzeb funk-
cjonowania szkół podstawowych przy ul. 
Drzymały 1 oraz przy ul. Warszawskiej 63 
wybudowano place zabaw z  bezpieczną na-
wierzchnią poliuretanową.
Realizacja 2017
Wartość inwestycji: 453 590 zł

▶ INWESTYCJE DROGOWE
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki  
Inwestycja zakłada gruntowną przebudowę 
ul. Zaczarowanej Dorożki, która zyska nową 
jezdnię, chodniki oświetlenie i  odwodnienie. 
W ramach inwestycji powstał kolektor deszczo-
wy i zbiornik retencyjny o pojemności 480 me-
trów sześciennych. Tym samym zrealizowano 
pierwszy etap budowy odwodnienia dla Osiedla 
Gołąbki. Wykonano także kanalizację deszczo-
wą, parking wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kró-
lów Polskich, ułożono kable SN, kable nN oraz 
oświetleniowe. Obecnie budowany jest chod-
nik. W 2017 roku przeprowadzono także prace 

związane z usunięciem odkrytej w trakcie robót 
kolizji z infrastrukturą podziemną, co spowodo-
wało wydłużenie planowanego czasu realizacji 
inwestycji. 
Realizacja: 2016 – 2017 
Wartość inwestycji: 3 489 808 zł

Budowa dróg  dojazdowych do wiaduktu 
WD - 64 
W  wyniku realizacji zadania dzielnica zyska 
trzeci przejazd nad torami kolejowymi, na wy-
sokości Osiedla Niedźwiadek, od ulicy Orląt 
Lwowskich do ul. Witosa i dalej do ul. Piastow-
skiej.  Obecnie trwają prace projektowe oraz 
podziały geodezyjne niezbędne są do złożenia 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej. W 2017 r. zawarto 
porozumienie umożliwiające przeprowadzenie 
prac na terenach leżących w  obrębie Miasta 
Piastowa. Rozpoczęcie prac budowlanych pla-
nowane jest na rok 2018, po otrzymaniu sto-
sownej zgody od GDDKiA. (fot. 6)
Realizacja: 2016 - 2018
Wartość inwestycji: 10 016 331 zł 

Przebudowa ul. Henryka Brodatego 
Planowany zakres prac obejmuje wybudowa-
nie drogi asfaltowej na odcinku ulicy Hen-
ryka Brodatego od ul. Magnackiej do kanału 
Konotopa, wybudowanie kanalizacji w ulicy, 
chodnika po wschodniej części jezdni oraz 
dwóch zatok autobusowych. Na odcinku od 
ul. Warszawskiej do ul. Magnackiej powsta-
ną 22 zatoki postojowe. Zmianie ulegnie tak-
że organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic: 
Orląt Lwowskich, Warszawskiej i Brodatego, 
gdzie zostanie wprowadzony ruch kołowy, co 
zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy na 
tym odcinku. Obecnie trwa przygotowanie 
projektu. Prace budowalne zostaną zrealizo-

wane w  2018 roku, po zakończenie przebu-
dowy ul. Zaczarowanej Dorożki. (fot. 2)
Realizacja: 2016 -2018
Wartość inwestycji: ok. 1 580 000 zł

▶ INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Boisko do siatkówki plażowej 

Obiekt powstał w sierpniu br. na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ursusie przy ul. Sosnkowskie-
go 3, po zachodniej stronie trybuny boiska głów-
nego. Boisko o  wielkości 308m2 z  nawierzchnią 
wykonaną z piasku rzecznego powstało w wyniku 
przebudowy istniejącego asfaltowego boiska do ko-
szykówki. (fot. 7)
Realizacja: 2017 
Wartość inwestycji:  24 000 zł
Projekt realizowany przez OSiR Ursus

Boisko rekreacyjne do piłki nożnej 

Powstało na terenie OSiR Ursus przy ul. Sosn-
kowskiego 3, pomiędzy budynkiem basenu a  bu-
dynkiem salą gimnastyczną.  Obiekt o  trawiastej 
nawierzchni wyposażony został w  piłkochwyty 
o wysokości 6 m i długości 30 m. Boisko zostanie 
udostępnione w marcu 2018 r.
Realizacja: 2017-2018 
Wartość inwestycji:  122 000 zł
Projekt realizowany przez OSiR Ursus

Zadaszenie trybuny na stadionie OSiR Ursus

Nowy dach o wymiarach 7,7m x 94,85m dla ok. 
300 miejsc siedzących powstaje na obszarze cen-
tralnych sektorów trybun stadionu. Konstrukcja 
stalowa trybuny z dachem jednospadowym będzie 
pokryta płytami poliwęglanowymi z filtrem UV.
Realizacja: 2017 
Wartość inwestycji: 367 000 zł
Projekt realizowany przez OSiR Ursus
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fot. Urząd Dzielnicy UrsusWizualizacja: Artur Cebula Anna Kunkel Architekci

fot. Urząd Dzielnicy Ursusfot. Kamil Dymek

fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Inwestycje w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo, 
Niewątpliwie jednym z największych wyzwań 

2017 roku było wdrożenie ogólnopolskiej reformy 
edukacji. Wymagało to od nas zarówno dosto-
sowania istniejących placówek oświatowych do 
planowanych zmian, jak również poważnej re-
organizacji pracy nauczycieli i zmiany obwodów 
szkolnych. W konsekwencji wprowadzenia refor-
my nastąpiło wygaszanie gimnazjów. Budynki, 
w których się mieściły dostosowaliśmy do potrzeb 
szkół podstawowych, które rozpoczęły w nich dzia-
łalność od września br. 

Rok 2017 był także rokiem intensywnych przy-
gotowań do rozpoczęcia prac budowlanych EKO-
parku. Obecnie wykonywane są projekty, które po-
zwolą nam w 2018 roku zacząć budowę. Będzie to 
pierwszy park ekologiczny w Warszawie. Dzielnica 
zyska dzięki temu projektowi ponad 4 ha zielonej 
przestrzeni rekreacyjnej. Park będzie także pozy-
tywnie wpływał na poprawę jakości powietrza 
naszej dzielnicy.

Szanowni Państwo, 
W  2017 roku w  etap realizacyjny weszły 

dwa duże projekty inwestycyjne, które pomogą 
nam rozwiązać wyzwania społeczne stojące 
przed dzielnicą.  Pierwszy, to budowa budynku 
komunalnego przy ul. Zagłoby, w którym znaj-
dzie miejsce blisko 70 potrzebujących rodzin 
z terenu dzielnicy. Drugi, to realizacja Centrum 
Lokalnego „Niedźwiadek” – nowatorskiego pro-
jektu, który jest dla Osiedla Niedźwiadek na po-
prawę przestrzeni miejskiej, powstałej głównie 
w latach 70-tych. Dzięki dużemu zaawansowa-
niu prac nad projektem w 2017 roku dzielnica 
otrzymała z budżetu m.st. Warszawy środki na 
realizację całości przedsięwzięcia – 12 mln zł, 
które pozwolą zakończyć zadanie w 2019 roku.

W br. uruchomiliśmy tymczasową siedzibę 
dla D.K. „Miś” w  budynku przy ul. Trakto-
rzystów 20. Placówka będzie funkcjonować 
pod tym adresem do czasu wybudowania 
nowego lokum przy ul. Zagłoby. 

Wiesław  
Krzemień
Zastępca  
Burmistrza  
Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy

Kazimierz  
Sternik
Zastępca  
Burmistrza  
Dzielnicy Ursus  
m.st. Warszawy
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▶ ZIELEŃ MIEJSKA
Skwer przy ul. Wojciechowskiego
W 2016 roku nowy wygląd zyskał teren w trójkącie 
ulic: Wojciechowskiego, Orląt Lwowskich i Zagłoby, 
w  którym znajduje się miejsce pamięci Prezydenta 
Stanisława Wojciechowskiego. W  2017 roku wyko-
nano pielęgnację posadzonych roślin, które utworzą 
w tym miejscu skwer zieleni. (fot. 8)
Realizacja: 2016 - 2017 
Koszt inwestycji: ok. 286 000 zł
 
EKOpark przy ul. Gierdziejewskiego
Powstanie na obszarze 4,4 ha wzdłuż ulicy Gier-
dziejewskiego. Na jego terenie zostaną utworzo-
ne ekologiczne ścieżki edukacyjne oraz pierwszy 

w  dzielnicy wybieg dla psów. Obecnie trwają 
prace projektowe dla etapu II zadania. Rozpo-
częcie budowy zaplanowane jest na 2018 rok. 
(fot. 9)
Lata realizacji: 2016 - 2019
Wartość inwestycji: 9 325 715 zł

Plac zabaw Hasanka
Obiekt zyskał nowe urządzenie zabawowe 
w  piaskownicy - statek piracki, który liczy 
9 metrów długości i  6 metrów wysokości. 
Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci w wie-
ku od 3 do 12 lat. (fot. 10)
Rok realizacji:  2017
Wartość zakupu inwestycyjnego: 147 000 zł

Plac zabaw przy ul. Obrońców Helu
Obiekt został powiększony o 150 metrów, zyskał nową 
nawierzchnię i dodatkowe atrakcje dla dzieci. (fot. 11)
Rok realizacji: 2017
Wartość inwestycji: 183 608  zł

Budowa kolektora deszczowego z przebu-
dową rowu U1
Inwestycja o  charakterze międzygminnym i  wielo-
letnim ma za zadanie uregulować prawidłowe od-
prowadzenie wód opadowych z  terenu Piastowa, 
Pruszkowa, Michałowic oraz warszawskich dzielnic: 
Ursusa i Włoch. Na koniec roku 2017 planowane jest 
przez podmiot wiodący inwestycji, gminę Michałowi-
ce, wyłonienie wykonawcy realizacji kolejnego etapu 

przedsięwzięcia. Zakończenie inwestycji ma nastąpić 
w przyszłym roku. (fot. 12)
Realizacja: 2014 – 2018
Wartość inwestycji: 13 000 000 zł

Tory rowerowe „Pumptrack” 

Dwa odrębnie zaprojektowane tory rowerowe po-
wstaną przy ul. Warszawskiej oraz przy ul. Chmiela. 
Będą to pętle bitumicznego pasma jezdnego, każda 
o powierzchni ponad 500 m2, składające się z odcin-
ków prostych z muldami i profilowanych zakrętów 
z bandami. 
Realizacja: 2017- 2018 
Wartość inwestycji:   łącznie 300 000 zł

▶ INWESTYCJE SPOŁECZNE
Bloki komunalne
W  Ursusie powstaną dwa budynki komu-
nalne: przy ul. Zagłoby oraz przy ul. Or-
ląt Lwowskich. Łącznie powiększą dziel-
nicowy zasób lokalowy o  180 mieszkań 
komunalnych. Pierwszy budynek, przy ul. 
Zagłoby, będzie gotowy w 2018 roku, pra-
ce budowalne już się rozpoczęły.  Budynek 
przy ul. Orląt Lwowskich ma powstać rok 
później. (fot. 15)
Realizacja: 2016 - 2019
Wartość: 22 650 000 zł 

Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
Na obszarze parku Hassów, pływalni „Albatros”, 
targowiska „Centrum Handlowe-Spółka Kup-
ców Ursus”, placu zabaw „Hasanka” oraz terenu 
wzdłuż torów PKP realizowany jest pilotażowy 
projekt utworzenia Centrum Lokalnego „Niedź-
wiadek”. Zakłada on przeprowadzenie na ww. 
terenie inwestycji i  zmian architektonicznych, 
wypracowanych wspólnie z mieszkańcami i ar-
chitektami, dzięki którym obszar zyska funkcjo-
nalny i nowoczesny charakter. Trwaja przygoto-
wanie projektów. Prace budowlane rozpoczną 
się w 2018 r. (fot. 13)

Realizacja: 2018 - 2019
Wartość inwestycji: 12 136 729 zł

Biblioteka Skorosze
W  2017 roku zawarto umowę w  sprawie 
zakupu dwóch lokali użytkowych w  nieru-
chomości przy ul. Dzieci Warszawy 27A, 
w  których od 2010 roku mieści się filia 
dzielnicowej Biblioteki Publicznej.   Zakup 
lokali zapewni placówce stabilność i możli-
wość rozwoju. (fot.14)
Realizacja: 2017
Wartość transakcji: 1 902 000 zł

w 
2017 
rokufot. Kamil Dymek

fot. Urząd Dzielnicy Ursus

Wizualizacja: Rafał Mroczkowski, Maciej Nonas
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Wizualizacja: Woźnicki, Zdanowicz Architekci
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Rada Włoch pozytywnie zaopinio-
wała trzy uchwały budżetowe wprowa-
dzające zmiany w tegorocznym załącz-
niku budżetowym dzielnicy.

W wydatkach bieżących zaoszczę-
dzone z wynagrodzeń pracowników 
oraz z umów zleceń 200 tys. zł posta-
nowiono przeznaczyć na zwiększenie 
dotacji dla instytucji kultury. Środki te 
pokryć mają zwiększone koszty utrzy-
mania (takich opłat jak gaz, energia, 
woda, ochrona), a także na dofinanso-
wanie działalności statutowej w siedzi-
bie Domu Kultury „Włochy”, Okęckiej 
Sali Widowiskowej, kinie Ada i Gli-
niance. 

Jak podkreślono, w celu uatrakcyj-
nienia kulturalnej oferty dla mieszkań-
ców niezbędny jest zakup np. licencji 
na pokazy filmowe oraz materiałów 
do prowadzenia zajęć. Przyznana dota-
cja pozwoli na zorganizowanie takich 
imprez, jak m.in.: V Mazowiecki Fe-
stiwal Piosenki Anglojęzycznej „Start 
to sing”, „Barbara Dziekan i goście”, 
„Teatralna scena talentów” i na inne 
działania umożliwiające kreatywne 
spędzanie wolnego czasu oraz rozpo-
znawanie, rozbudzanie i zaspakajanie 
potrzeb, zainteresowań kulturalnych 
i edukacyjnych społeczności lokalnej. 

 
Dofinansowali oświatę

Zgodnie z pismem z biura edukacji 
Włochy otrzymały środki wyrównaw-
cze w kwocie ponad 1 mln 520 tys. 
zł na pokrycie zwiększonych kosztów 
prowadzenia publicznych placówek 
oświatowych. Przeznaczone będą na 
pokrycie niedoborów na wynagro-
dzenia osobowe (wraz ze składkami 
ubezpieczeniowymi) pracowników 
przedszkoli (580 tys. zł), szkół pod-
stawowych (655,8 tys. zł), gimnazjów 
(100 tys. zł), liceów ogólnokształcą-
cych (80 tys. zł) i szkół zawodowych 
(100 tys. zł).

Ale ponieważ pieniędzy brakowało 
także na dotacje dla niepublicznych 
placówek oświatowych, więc niezbęd-
ne na te koszty ponad milion złotych 
pozyskano z przeniesień zaoszczędzo-
nych kwot od innych dysponentów 

m.in. z  zespołu infrastruktury, z dro-
gownictwa, z OPS i wydziału zasobów 
lokalowych.

Z kolei w związku z planowaną 
w latach 2017-2019 realizacją przez 
Szkołę Podstawową nr 94 projektu p.n. 
„Angielski na plus. Podniesienie moty-
wacji w  uczeniu się języka angielskie-
go poprzez wdrożenie nowych metod 
pracy” w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, zaproponowa-
no zwiększenie planu dochodów i wy-
datków o ponad 17 tys. zł. A także 
o ponad 16 tys. zł na realizację w la-
tach 2017-2019 przez Zespół Szkół nr 
17 projektu unijnego p.n. „Podnosze-
nie jakości nauczania oraz motywacji 
uczniów do nauki w atmosferze tole-
rancji i otwartości”.

Mini park linowy
Zgodnie z propozycją zarządu do-

konano też zmian w planie wydatków 
majątkowych. W ramach nich m.in. 
zaoszczędzone blisko tysiąc złotych 
z realizacji zewnętrznej siłowni przy ul. 
Astronautów przeniesiono na zadanie 
z budżetu partycypacyjnego. W celu 
wykonania projektu „Mini park linowy 
w parku Kombatanta” niezbędne bo-
wiem okazało się zwiększenie kwoty 
do ponad 62 tys. zł.

Z kolei w związku z podpisaniem 
umowy o dofinansowanie projektu p.n.

„Ochrona dziedzictwa kulturowego 
m.st. Warszawy poprzez dostosowanie 
wybranych obiektów zabytkowych do 
wdrożenia nowej oferty edukacyjno-
-kulturalnej” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej zaszła 
konieczność przeniesienia prawie 2,3 
mln zł między paragrafami i obszara-
mi funkcjonalnymi w ramach zada-
nia modernizacja zabytkowego pałacu 
Koelichenów przy ul. Chrościckiego 
2 w celu wdrożenia nowej oferty edu-
kacyjno-kulturowej. Wkład własny wy-
nieść ma ponad 505 tys. zł, a środki 
z UE blisko 1,8 mln zł.

(PON)

Zgodnie z pismem komisarza wy-
borczego po złożeniu ślubowania na 
sesji rady Ochoty mandat radnej ob-
jęła Anna Chojnacka. Tym samym 
w ochockiej radzie zastąpiła Malwi-
nę Grzybowską, która złożyła mandat 
z powodu wyjazdu za granicę.

A. Chojnacka to nowa, młoda radna 
w klubie PO. Jak przyznała dotychczas 
główna jej rola to rola matki Polki 
trojga dzieci. Dlatego też w swej sa-

morządowej pracy chciałaby się zająć 
m.in. sprawami społecznymi i  lokal-
nymi choćby z najbliższej jej okoli-
cy ul. Baśniowej. W radzie Ochoty 
została wybrana do trzech komisji: 
oświaty, wychowania i sportu, polityki 
przestrzennej, gospodarki komunalnej 
i ochrony środowiska oraz do komisji 
rewizyjnej, jako jej przewodnicząca.

(PON)

O co chodzi? „Tajemniczy klient” to 
nic innego jak sprawdzenie, czy w skle-
pach i barach nieletni mogą kupić alko-
hol. Wszystko odbywa się pod nadzorem 
i (co ważne) alkohol kupuje (lub próbuje 
to zrobić) osoba, która ukończyła 18. rok 
życia, jednak jej wygląd i zachowanie 
budzi uzasadnione wątpliwości, jeżeli 
chodzi o wiek. W każdym ze sklepów 
pojawili się dwaj różni tajemniczy klien-
ci – jeden z nich próbował kupić piwo, 
drugi – wódkę.

Pod lupę wzięto 216 punktów na 
Ochocie, które sprzedają alkohol. 
W każdym z nich przeprowadzono po 
dwa badania: próbę zakupienia piwa 
oraz wódki przez trzy przeszkolone oso-
by, podczas drugiej kontroli pouczono 
sprzedawców, którzy nie wykazali się 
czujnością przy pierwszej próbie.

Jak wypadli sprzedawcy na Ochocie? 
Najlepiej pokazują to liczby:
• 136 sprzedawców alkoholu wykaza-

ło się należytą czujnością przy próbie 

zakupu alkoholu w obu próbach;
• 192 sprzedawców wykazało się na-

leżytą czujnością przy próbie zakupu 
alkoholu w próbie I, gdzie kupującą 
była kobieta;

• 146 sprzedawców wykazało czuj-
ność w próbie II (audytor płci mę-
skiej).
W obu próbach 80 sprzedawców nie 

wyraziło jakichkolwiek wątpliwości od-
nośnie wieku nieletniego i nie poprosiło 
o okazanie dowodu tożsamości.

Okazało się, że sprzedawcy są bar-
dziej ostrożni przy sprzedaży napojów 
o wyższej zawartości alkoholu, ponie-
waż 93 proc. z nich poprosiło tajem-
niczego klienta o dowód przy próbie 
zakupu wódki. Przy próbie zakupu piwa 
dobrze spisało się już tylko 72 proc. 
sprzedawców.

4 sprzedawców było gotowych 
sprzedać zarówno piwo jak i wódkę 
osobie młodej, co do której można było 
mieć uzasadnione wątpliwości, czy 

skończyła 18. rok życia. Pozytywny 
wynik badania w obu próbach uzyskało 
136 punktów sprzedaży alkoholu, co 
oznacza, że sprzedawcy wykazali się 
czujnością i zapytali o dowód tożsamo-
ści zarówno przy próbie zakupu piwa 
jak i wódki.

Wyniki nie napawają optymizmem, 
bo jak widać świadomość (lub lekko-
myślność) sprzedawców wciąż budzi 
zastrzeżenia. Mało tego, żadna z osób 
będąca świadkiem próby zakupu alko-
holu przez „nieletnich” nie zainterwe-
niowała, nie przypomniała sprzedającym 
o potrzebie sprawdzenia dokumentu 
tożsamości. Przykre to wszystko, ale 
dzięki akcji wskazane zostały konkretne 
punkty, w których nie są przestrzega-
ne zasady sprzedaży alkoholu. Miejmy 
nadzieję, że będzie choć trochę lepiej 
po szkoleniach, jakie dla sprzedawców 
zorganizował ochocki ratusz. Szkolenie 
przeprowadzono w Urzędzie Dzielnicy 
Ochota. 

Rada Ochoty jednomyślnie podjęła 
uchwałę dotyczącą zmian w tegorocz-
nym załączniku budżetowym dzielnicy. 
Chodzi o przyznanie z rezerwy biura 
edukacji miasta 3 359 780 zł na zwięk-
szenie wydatków bieżących w ochockiej 
oświacie i wychowaniu.

Z kwoty tej ponad 404 tys. zł prze-
znaczone ma być na zwiększenie dotacji 
dla niepublicznych placówek oświato-

wych m.in. na prowadzenie niepublicz-
nych szkół podstawowych, oddziałów 
„O” w podstawówkach, a także dla 
niepublicznych liceów ogólnokształcą-
cych i szkół zawodowych. A ponadto 
dla podmiotów niepublicznych realizu-
jących zadania wymagające stosowania 
specjalnej nauki organizacji i metod 
pracy. Pozostałe ponad 2 955 mln zł 
pójść ma na zwiększenie wydatków na 

pokrycie kosztów wypłat wynagrodzeń 
osobowych pracowników publicznych 
placówek oświatowych: przedszkoli, 
szkół, świetlic szkolnych, internatów 
i burs, poradni psychologiczno-pedago-
gicznej oraz placówek wychowania po-
zaszkolnego oraz stołówek przedszkol-
nych i szkolnych.

(PON)

We Włochach

Oferta dla mieszkańców

Na Ochocie

Rada w komplecie

Wyniki nie napawają optymizmem
Po raz kolejny na Ochocie przeprowadzono badania „tajemniczy klient”. Ich wyniki co prawda nie są 
najgorsze, ale wciąż pozostawiają wiele do życzenia.

Na Ochocie więcej na oświatę

TWÓJ JUBILER Z OCHOTY
 Oferuje:
 * Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta
 * Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje
 *  Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności  

– nowe korzystne warunki
 Pracownia Artystyczna Cezary Kania
 ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej)
 tel. 22 822-02-60
 Czynne: 800–1600 – dni powszednie



•  A PRZEPROWADZKI 24h/7, 
WYWÓZ i UTYLIZACJA  
zbędnych przedmiotów, mebli 
z mieszkań i piwnic.  
Tel. 607 663 330

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, bagnety. 
Gotówka.  
Tel. 504 017 418

•  KUPIĘ MONETY, BANKNOTY, 
militaria, znaczki, zegarki, srebra, 
platery, inne starocie.  
Tel. 502 510 493, 515 821 777

•  POSZUKUJĘ KAWALERKI  
DO WYNAJĘCIA w przystępnej cenie, 

na dłuższy czasu. Jestem osobą bez 
nałogów. Tel. 732 326 039

•  POSZUKUJĘ PRACY 
DORYWCZEJ – chętnie zaopiekuję się 
dzieckiem, osobą starszą, posprzątam 
mieszkanie. Jestem Polką bez nałogów. 
Tel. 732 326 039

•  PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI 
meblowej, samochodowej. Tel. 
509 672 530, 22 638 52 84, 505 593 654

•  SPRZEDAM SZYNSZYLE 
STANDARD od 3 m-ca życia. Tel. 
501 093 436

•  ZŁOTA RĄCZKA + ELEKTRYKA+ 
składanie mebli. Tel. 503 150 991

Artystyczny Dom Animacji
Filia Domu Kultury „Włochy”

ul. ks. J. Chrościckiego 14
tel. 22 863 79 81

w grudniu:
•  16 grudnia (sobota) godz. 16.00 – 

Koncert „Kolędowy i nie tylko” 
w wykonaniu sekcji z Artystycznego 
Domu Animacji. Wstęp wolny

•  17 grudnia (niedziela) godz. 15.00 
i 18.00 – „Cicha noc” dramat, Polska. 
Bilety 15 zł

•  17 grudnia (niedziela) godz. 12.30 
– „Hej kolęda” – obyczaje i tradycje 
okołoświąteczne – Boże Narodzenie. 
Cykl koncertów (dla dzieci) eduka-
cyjnych promujących polski folklor. 
Bilety 8 zł

•  22 grudnia (piątek) godz. 19.00 – „Li-
sty do M 3” – komedia romantyczna 
Polska 2017. Bilety 15 zł

•  23 grudnia (sobota) godz. 15.00 
i 18.00 – „Listy do M 3” – komedia ro-
mantyczna, Polska 2017. Bilety 15 zł

•  29 grudnia (piątek) godz. 19.00 – 
Kino nagrodzone – Zapraszamy na 
pokazy dobrych filmów „nie-pre-
mierowych”. Będą to obrazy, które 
zostały dostrzeżone na największych 
festiwalach polskich i światowych – 
Gdynia, Berlin, Cannes, Los Angeles. 
Informacja o filmie kinoada@dkwlo-
chy.pl. Wstęp wolny

 

Dom Kultury „Miś”
Ośrodka Kultury „Arsus”

ul. Traktorzystów 20
tel. 22 667 92 18

w grudniu:
•  17 grudnia (niedziela) godz. 18.00 

– „Wśród nocnej ciszy…” – koncert 
oraz spotkanie opłatkowe członków 
Klubu Seniora i zaproszonych gości

•  31 grudnia (niedziela) godz. 20.00 
– „Bal Sylwestrowy i powitanie No-
wego Roku” dla członków Klubu Se-
niora Domu Kultury „Miś”

Ośrodek Kultury „ARSUS”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54

w grudniu:
•  17 grudnia (niedziela) godz. 12.30 (sala 

widowiskowa) – Bajka dla dzieci 3-9 
lat pt. „Śnieżna gonitwa” oraz spotkanie 
ze Świętym Mikołajem w wykonaniu 
artystów Teatru „Jumaja”. Wstęp wol-
ny. Bezpłatne bilety do nabycia w kasie 
OK „Arsus” lub na Biletyna.pl

 

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75

Tel. 22 822 93 69

w grudniu:
•  16 grudnia (sobota) godz. 18.00 – 

Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 
75 – „Idę dalej…” – recital autorski 
Tomasza Szweda&zespołu „Szwedz-
ki stół”. Koncert z cyklu „Wieczory 
bardów”. Bilety w dniu koncertu 35 zł

•  19 grudnia (wtorek) godz. 19.00 – 
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 
75 – „Raduj się świecie” – koncert 
uczniów Studia Wokalnego im. J. Wa-
sowskiego z towarzyszeniem zespołu 
pod kierownictwem Grzegorza Kara-
sia. Na koncert złożą się kolędy, pa-
storałki, piosenki świąteczne polskie 
oraz zagraniczne. Wstęp 5 zł/osoba
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ZA MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
% (22) 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 998
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

Ogłoszenia drobne

Horoskop
na 2018 rok

WODNIK (21 I – 18 II)
Przed Tobą faza życiowego 
powodzenia. Może udać się 
wszystko, co sobie wyma-

rzysz, na dodatek nie zabraknie Ci pozy-
tywnej energii. Jeśli coś było dla Ciebie 
do tej pory nieosiągalne, teraz masz 
szansę to zmienić. Twój optymizm ułatwi 
realizację marzeń. Odżyjesz, odkrywa-
jąc w sobie nowe uczucia. Podążaj tylko 
za głosem serca i zaufaj swym decyzjom. 

RYBY (19 II – 20 III)
W 2018 roku wypłyniesz na 
szeroki ocean możliwości. 
Przed Tobą wspaniałe chwi-

le. Sytuacja zmusi Cię do bycia kre-
atywnym i rozwijania swych talentów. 
Pamiętaj, że małymi krokami można 
zdobyć więcej, jeśli konsekwentnie bę-
dziesz się trzymać wyznaczonego celu. 
Słuchaj głosu intuicji i serca i daj się 
im prowadzić do wymarzonego celu. 

BARAN (21 III – 20 IV) 
Czeka Cię wiele poważ-
nych zmian, zarówno 
w sferze rodzinnej, jak 

i  zawodowej. Pojawi się przed Tobą 
możliwość zmiany pracy. Odnajdziesz 
swoje miejsce na ziemi i dotrzesz do 
tego, co najistotniejsze w życiu każ-
dego człowieka. Zaakceptujesz siebie 
i swoje szczęście. Nadchodzą dobre 
dni także dla samotnych Baranów. 
 
BYK (21 IV – 21 V) 

Nadchodzący rok ten upły-
nie pod kątem znaczących 
zmian. Zasadzisz nasionka 

dla ważnych spraw, będziesz plano-
wać i zabiegać o dobrą przyszłość. 
Żniwa są jednak jeszcze odległe, więc 
nie oczekuj, że zaraz ujrzysz owoce 
swojego wysiłku. Nowe idee i pomy-
sły wymagają przecież specjalnej tro-
ski i czasu, zanim przyniosą efekty. 

BLIŹNIĘTA (22 V – 21 VI) 
2018 rok zapowiada się jako 
czas przemiany, pozyskania 
wiedzy i głębokiej mądrości. 

Musisz jeszcze odnaleźć sposób, jak ją 
spożytkować dla dobra swojego i in-
nych. Osiągnięcia są jak wyborny nek-
tar, którym łatwo można się zachłysnąć. 
Używaj swej wiedzy i siły wyłącznie 
w dobrych celach i z czystymi intencja-
mi. Pamiętaj, że dobro wraca, zło też. 

RAK ( 22 VI – 22 VII)
Ponieważ będziesz w nad-
chodzącym roku, a zwłasz-
cza w jego drugiej połowie, 

pod opieką sił wyższych, możesz się 
spodziewać uśmiechu losu, np. nie-
spodziewanego przypływu gotówki lub 
wzrostu pozycji towarzyskiej. Nie bój 
się ryzykować, pamiętając przy tym, 
że zawsze i w każdej sytuacji masz wy-
bór. W pewnych granicach, ale masz. 

LEW (23 VII – 23 VIII)
2018 rok to najwłaściwszy 
moment, by wreszcie roz-
stać się z przeszłością i nie 

gubić z oczu marzeń. Pozwól w pełni 
dojrzewać w Tobie owocowi nowego 
siebie, by Twoje życie stało się bardziej 
soczyste. Pamiętaj, że nie można od-
mienić przeszłości, a jedynie teraźniej-
szość i przyszłość, to obszary, na któ-
re mamy wpływ, chociaż ograniczony. 

PANNA (24 VIII – 22 IX) 
W nadchodzącym roku 
zwłaszcza sprawy zawodowe 
nabiorą tempa i mogą wyma-

gać od Ciebie o wiele większego wysiłku 
i nakładu pracy. To się jednak opłaci, bo 
już wkrótce nadejdzie czas nagrody za 
wytężoną pracę. To także korzystny czas 
dla spraw sercowych, umacniania więzi 
partnerskich i rodzinnych. Postaraj się 
w kontaktach z bliskimi coś poprawić. 

WAGA (23 IX – 23 X)
Przed Tobą kreatyw-
ny czas, wypełniony po 
brzegi energią, zapałem 

i namiętnościami. Obojętnie za co 
się weźmiesz, będziesz robić wszyst-
ko od serca. Wokół Ciebie rozegrają 
się ważne wydarzenia. Nie przejmuj 
się trudnościami, ze wszystkimi sobie 
poradzisz. To też dobry moment na 
podreperowanie zdrowia i kondycji. 

 SKORPION (24 X – 22 XI)
Nadchodzący rok będzie 
dla Ciebie lekcją życia, któ-
rą musisz odrobić, zanim 

przejdziesz od tego, co wartościowe 
i pozytywne. Aby uformować swoją 
przyszłość, korzystaj z wniosków, jakie 
wyciągnąłeś z poprzednich doświad-
czeń. Pamiętaj, że zwyciężą Twój roz-
sądek, doświadczenie i mądrość ży-
ciowa. Ale głos serca też jest ważny. 

 STRZELEC (23 XI – 21 XII)
To niezwykłe, ale w tym 
roku nie ma dla Ciebie żad-
nych ograniczeń. Wszystko, 

o czym do tej pory marzyłeś lub szło 
Ci z oporem, nabierze soczystych barw. 
Strzelcu, wejdziesz teraz w nowy etap 
życia, nie musząc już walczyć z losem. 
Staniesz się bardziej odważny i otwar-
ty na wszystko, co dzieje się wokół. 
To okres płodny pod każdym względem.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
2018 rok będzie dla Cie-
bie czasem przełomowym. 
Masz szansę zrealizować 

wyznaczone przez siebie wcześniej cele, 
a wspomagać Cię w tym będą ukryte siły 
przeznaczenia. Koziorożcu, bądź przy tym 
rozważny, ostrożny i panuj nad emocjami, 
a wszystko już wkrótce zacznie się dobrze 
układać. Nadchodzi czas miłości i odpo-
wiedzialności za drugiego człowieka.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 16 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 
2) królowa, trutnie i robotnice; 3) w chasydyzmie człowiek sprawiedliwy; 5) dawniej 
przeproszenie; 6) wpada do Narwi; 9) efektowne kłamstwo; 11) wielka ciężarówka; 
12) niewzruszona podstawa; 13) dymiąca oleista ciecz; 15) siany w ciszy; 16) nitki na 
choince; 17) sarmacki szacunek; 18) wielbłądzi mieszaniec. 

Pionowo: 
1) szarobrązowa sowa w białe punkty; 3) reżyser „Narodzin gwiazdy”; 4) Michał 
(1893–1943), biskup, błogosławiony i wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła II;  
7) staropolski herb szlachecki; 8) kozacki dowódca; 9) makler giełdowy; 10) prezydent 
przed przysięgą; 12) błonkówka; 14) gra bez słów.
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