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W  budżecie  partycypacyjnym  2018 
dla dzielnicy Włochy realizowany jest od 
marca br. projekt warsztatów taneczno-te-
rapeutycznych  dla  osób  niepełnospraw-
nych    pod  nazwą  „Tańcz jak umiesz”. 
Projekt  został  zgłoszony  przez  Beatę 
Jaszczur  -  mamę  młodego  człowieka 
z niepełnosprawnością. To ona wymyśliła 
zajęcia, znalazła dla nich miejsce i trene-
rów  chcących  nabywać  nowe  doświad-
czenia w  pracy  z  osobami  z  autyzmem. 
Tak więc na mapie Warszawy   pojawiło 
się kolejne  nowe miejsce przyjazne nie-
pełnosprawnym.

Zajęcia  przeznaczone  są  dla  grupy 
dorosłych,  a biorą w nich udział młodzi 
ludzie z autyzmem i zespołem Aspergera. 
Prowadzą  je instruktorzy ze szkoły tańca 
„Warszaw  Swing”.  Spotkania  z  tańcem 
i muzyką odbywają  się  raz w tygodniu 
w weekendy, w klubie osiedlowym STO-
KROTKA przy al. Krakowskiej 274. 

Uczestnicy  warsztatów  bardzo  lubią 
przychodzić na te zajęcia i robią duże po-
stępy. Są wśród nich tacy, którzy tańczą, 
bo mają  talent, ale są  i  tacy, którym jest 
trudno powtarzać kroki w odpowiednich 
sekwencjach  i  tempie,  rytmie.  Jednak 

atmosfera stworzona przez prowadzących 
jest tak przyjemna, że wszyscy przycho-
dzą na weekendowe spotkania z ogromną 
chęcią i wytęsknieniem.

Dla  dorosłych  osób  z  autyzmem  za-
jęcia  te są  jedną z nielicznych okazji do 
wyjścia  z  domu,  uczenia  się  czegoś  no-
wego i obserwowania jakie postępy robią. 
Są  okazją do ruchu, bycia razem z inny-
mi, do integrowania się, do zabawy i po-
lepszenia swojego zdrowia psychicznego. 
Opiekunowie    przynoszą  ze  sobą  ciasta, 
które  robią  razem  z  dorosłymi  dziećmi, 
aby nastrój był jeszcze „słodszy”. Urząd 
dzielnicy  zaopatruje  w  napoje.  Uczest-
nicy dostali też koszulki, aby poczuć się 
bardziej zaangażowanymi w naukę tańca. 

Rodzice  tych  osób  są  bardzo  zado-
woleni  i  wdzięczni  Urzędowi  Dzielnicy 
Włochy    za    pomoc  w  zorganizowaniu 
warsztatów w ramach lokalnego projektu 
zgłoszonego  w  budżecie  partycypacyj-
nym. Bardzo potrzebują  też wytchnienia 
od  codziennej  opieki  nad  swoimi  dzieć-
mi, które dostają  dzięki tym spotkaniom. 

Warsztaty    zaczynały  się    od  nauki 
kroków  trzech  tańców, potem do kursan-
tów dołączyły wolontariuszki APS poma-

gające  tańczyć  razem w  parach. Dążenia 
młodych  niepełnosprawnych  i  młodych 
studentek okazały się zbieżne, razem uczą 
się tańczyć i wszyscy są zadowoleni z po-
stępów,  razem  się  wspierają,  zachęcają, 
podpowiadają  jak  robić  to  lepiej.   Efekty 
zajęć  są    zachwycające. Nie  tylko  osoby 
z  autyzmem  nauczyły  się  tańczyć,  ale 
słychać  już słowa wiary, którą nabywają 
uczestnicy.  „Kiedyś  podpierałem  ściany, 
teraz  już  nie  będę musiał.  Już wiem,  już 
potrafię, już umiem.” Słychać żarty, spon-
taniczne dzielenie się opowieściami o tym, 
co  się  ostatnio  wydarzyło.  Rodzą  się  tu 
przyjaźnie oparte na takich samych celach, 
upodobaniach  muzycznych  czy  pomysły 
na siebie na przyszłość.

Na  tych  warsztatach  zawiązała  się 
mała  grupa  osób,  które  chcą  śpiewać, 
chcą  założyć mały  zespół  z  repertuarem 
turystyczno-żeglarskim.  Potrzebują  gita-
rzystów  i  instrumentalistów  do  wspól-
nego  muzykowania. Wierzą,  że  są  tacy, 
którzy  chcieliby  razem  z  nimi  śpiewać 
i  grać,  stworzyć  zespół  i  występować. 
Są  otwarci  na  nowe  kontakty  z  ludźmi 
w  każdym  wieku,  bo  chcieliby  razem 
rozwijać  swoje  pasje  i  zainteresowania 
związane z podróżami. Niestety jako oso-
by  niepełnosprawne  sami  nie  potrafią 
zrealizować swoich marzeń. Ktokolwiek 
chciałby do nich dołączyć, może kontak-
tować się  pod nr tel. 694 588 532. 

WYBORY SAMORZĄDOWE 
21 października 2018 r. 
SZANOWNY KANDYDACIE!

STARTUJESZ  
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?

PRZEDSTAW SIĘ SWOIM WYBORCOM
Proponujemy atrakcyjną reklamę wyborczą  
na wyjątkowych promocyjnych warunkach.

Reklama wyborcza w gazecie i na naszej stronie 
internetowej zamówiona i opłacona w czasie trwania 
promocji może kosztować Państwa o połowę taniej.

Na dodatkowe pytania chętnie odpowiemy  
telefonicznie 

22 877 25 66, 22 877 25 67, 517 329 998
lub mailowo 

reklama@nasza-gazeta.pl

Autyści we Włochach 

Tańcz jak umiesz Włochy to niezwykła dzielnica
ROZMOWA Z MICHAŁEM WĄSOWICZEM 

BURMISTRZEM DZIELNICY WŁOCHY
• Niebawem czekają nas wybory sa-

morządowe. Jakimi dokonaniami 
zamierzonymi i osiągniętymi w tej 
kadencji może się Pan pochwalić?
– Jednym z moich najważniejszych 

celów była  i  jest oświata. Po  reformie 
szkolnictwa,  w  miejsce  doskonałego 
Gimnazjum 112 powstało nowe CLIX 
Liceum Ogólnokształcące im. Kró-
la Jana III Sobieskiego na ul. So-
lipskiej,  które  dobrze  sobie  radzi  od 
pierwszego  roku  działalności,  mając 
wiele oddziałów na  jednym poziomie, 
a  uczniowie  są  zadowoleni  nie  tylko 
z poziomu nauczania,  ale  też z dobrej 
atmosfery panującej w szkole.

Więcej czytaj na str. 2

Więcej czytaj na str. 2
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O  celach  fundacji  mówi  Krzysztof 
Woźniak:  –  Uruchomiliśmy fundację, 
której celem jest pomoc emerytom i ren-
cistom Tramwajów Warszawskich i Miej-
skich Zakładów Autobusowych, a także 
– w dalszej perspektywie – również przed-
siębiorstw takich jak SKM, Metro, czy 
nawet firmy taksówkowe. Założenie Fun-
dacji to pomysł Pana Leszka Grzechnika, 
Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 
w MZA i TW, który można powiedzieć 
„zaraził” mnie tą ideą.

Fundacja  ma  swoją  przestrzeń,  w 
której  emeryci  będą mogli  się  spotykać. 
Dysponuje  zapleczem  rekreacyjnym  w 
postaci ośrodka „Wisełka” w Warszawie, 
w którym można bez problemu organizo-
wać  spotkania  środowiskowe  emerytów 
i  rencistów,  a  także  inne  imprezy  kul-

turalne.  Emerytowani  pracownicy  i  ich 
rodziny mogą  też  tam po prostu przyjść 
wypocząć w  swoim gronie,  na  przykład 
wspominając dawne czasy.

W  jaki  sposób  przejawia  się  akty-
wizacja  seniorów?  Poprzez  organizację 
wspólnych  spotkań,  imprez  integra-
cyjnych,  jak  również  niesienia  pomo-
cy  prawnej,  medycznej,  organizowania 
aktywnej  rehabilitacji  czy  dokształcania 
np.  przez  kursy  komputerowe.  Fundacja 
organizuje również wyjazdy do ośrodków 
wypoczynkowych i rehabilitacyjnych nad 
morze i na Mazury. – Tak naprawdę naszą 
wyobraźnię,  jeśli chodzi o możliwości 
rozwijania i realizacji statutowych celów 
Fundacji, ogranicza głównie zaintereso-
wanie ze strony osób, do których kieruje-
my swoje przesłanie – dodaje Krzysztof 

Woźniak. – Jeśli będzie zainteresowanie 
i chęć uczestniczenia w organizowanych 
przez nas przedsięwzięciach, jesteśmy w 
stanie stopniowo rozwijać różne formy 
aktywizacji i integracji emerytów. Chce-
my wciągnąć we współpracę z nami różne 
firmy i organizacje, możemy razem wiele 
zdziałać – kwestia głównie w tym, czy 
emerytom i rencistom spodobają się na-
sze inicjatywy i czego ewentualnie będą 
sobie życzyć od naszej Fundacji.

Aby zostać członkiem Fundacji „Po 
Drodze” emerytowany pracownik komu-
nikacji warszawskiej powinien wypełnić 
jedynie ankietę, którą można pobrać ze 
strony www.podrodze.org i wysłać na 
adres: Fundacja „Po drodze”, ul. Wał 
Miedzeszyński 391, 03-975 Warszawa lub 
dostarczyć osobiście.

Prezes Fundacji „Po drodze” Krzysz-
tof Woźniak od lat żyje i pracuje na tere-
nie Warszawy i wie, z jakimi problema-
mi stykają się jej mieszkańcy. Wywodzi 
się z rodziny o tradycjach powstańczych. 
Jego  ojciec  –  wieloletni  działacz  So-
lidarności  uhonorowany  Krzyżem  Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski  – 
wychował go w duchu szacunku do osób 
starszych. 

Krzysztof  Woźniak  chciałby  wspo-
móc  seniorów w  ich  codziennym  życiu. 
Zadbać o miejsca im dedykowane, gdzie 
odnajdą fachową pomoc, opiekę medycz-
ną i wsparcie. Budowa nowego basenu na 
Bemowie, utworzenie poradni geriatrycz-
nej, wprowadzenie darmowej komunika-
cji miejskiej dla emerytów – to działania, 
które wspomogą osoby starsze, a których 
Krzysztof Woźniak chce się podjąć  jako 
Radny m.st. Warszawy.

Krzysztof Woźniak  
k.wozniak@podrodze.org 

www.sustravel.pl

Włochy to niezwykła dzielnica
ROZMOWA Z MICHAŁEM WĄSOWICZEM 

BURMISTRZEM DZIELNICY WŁOCHY

Po drodze z Krzysztofem Woźniakiem
Krzysztof Woźniak jest fundatorem i zarazem prezesem Fundacji „Po drodze”. Jej najważniejszym celem jest aktywizacja daw-
nych pracowników warszawskiej komunikacji miejskiej, którzy przeszli na zasłużone emerytury.

•   Niebawem czekają nas 
wybory samorządowe. 
Jakimi dokonaniami za-
mierzonymi i osiągnięty-
mi w tej kadencji może 
się Pan pochwalić?
–  Jednym  z  moich  naj-

ważniejszych celów była i jest 
oświata.  Po  reformie  szkol-
nictwa,  w miejsce  doskonałe-
go  Gimnazjum  112  powstało 
nowe CLIX Liceum Ogólno-
kształcące im. Króla Jana III 
Sobieskiego na ul. Solipskiej, 
które  dobrze  sobie  radzi  od 
pierwszego  roku  działalności, 
mając  wiele  oddziałów  na 
jednym  poziomie,  a  ucznio-
wie  są  zadowoleni  nie  tylko 
z  poziomu  nauczania,  ale  też 
z  dobrej  atmosfery  panującej 
w szkole. Przez kilka lat szkoła 
była rozbudowywana i moder-
nizowana  za  prawie 15 mln zł.  Teraz 
szkoła ma naprawdę znakomite warunki 
lokalowe  dla  swoich  uczniów,  co  jest 
szczególnie istotne w kontekście reformy 
edukacji  w  Polsce  i  konieczności  przy-
jęcia dwóch roczników dzieci do liceum 
w roku 2019/2020. 

Co jeszcze ważnego w naszych szko-
łach?  W  2017  r.  skończyliśmy  jedną 
z największych  inwestycji oświatowych, 
czyli  rozbudowę Szkoły Podstawowej 
nr 94 na ul. Cietrzewia. Powstało wła-
ściwie całe nowe skrzydło szkoły, w któ-
rym znalazło się kilkanaście nowych sal, 
nowa sala gimnastyczna i sale sportowe, 
dzięki czemu powierzchnia szkoły zwięk-
szyła się aż o 2 510 m²! Warto wiedzieć, 
że  na  modernizację  i  rozbudowę  SP  94 
wydaliśmy  na  przestrzeni  lat  ponad  27 
mln zł. 

Z kolei w związku z reformą oświaty 
oraz  w  odpowiedzi  na  potrzeby  miesz-
kańców, myślimy także o nowych przed-
szkolach.  We  wrześniu  2014  r.  ponad 
120  dzieci  rozpoczęło  swoją  edukację 
w Przedszkolu nr 419 na ul. Ryżowej 
w  Starych Włochach. W  2017  r.  przed-
szkole  to  otrzymało  nową  filię  w  dru-
gim  budynku  przy  ul.  Ryżowej  12.  Jest 
to  również  wyjście  naprzeciw  oczeki-
waniom  rodziców  najmłodszych  dzieci, 
aby wszystkie mogły uczestniczyć w tym 
etapie edukacji. 

Także  we  wrześniu  2012  roku,  na 
wniosek  Zarządu    Dzielnicy  Warszawa 

Włochy  i  w  trosce  o  objęcie  wycho-
waniem  przedszkolnym  jak  największej 
liczby dzieci z terenu Włoch, otwarto od-
działy pozamiejscowe Przedszkola nr 
77 Akademia Pana Kleksa z ul. Potrzeb-
nej  –  przy  ul.  Ciszewskiej  7.  W  latach 
2012-2016  funkcjonowały  tam  2  grupy 
przedszkolne.  Po  kolejnym  remoncie 
i  adaptacji  pierwszego  piętra  na  kolejne 
sale w 2016 r.,  funkcjonują  już 4 grupy 
przedszkolne z pełną obsadą nauczyciel-
ską  i  personelem  pomocniczym.  Dzięki 
oddziałom pozamiejscowym liczba dzieci 
przyjmowanych  do  Przedszkola  nr  77 
Akademia  Pana  Kleksa  zwiększyła  się 
z 95 do 195. 

Ale  nie  spoczywamy  na  laurach. 
W 2018 r. rozpoczynamy budowę nowe-
go przedszkola modułowego na ul. Pa-
rowcowej w Nowych Włochach, w któ-
rym  swoją  edukację  w  2019  r.  zacznie 
ponad 140 dzieci.

Zaczynamy także duży remont Szko-
ły Podstawowej nr 88 przy ul. Radaro-
wej, by także dzieci z Okęcia chodziły do 
nowoczesnej i zmodernizowanej placów-
ki.  Na  remont  ten  przeznaczamy  ponad 
14,5 mln zł. 

Także  dzięki  wsparciu  i  staraniom 
Zarządu  Dzielnicy  Włochy,  w  miejsce 
gimnazjum  i  liceum na ul. Promienistej, 
od  1  września  2016  r.  powstała  Szkoła 
Podstawowa nr 359 na z oddziałami 
dwujęzycznymi.  Nauczanie  dwujęzycz-
ne jest prowadzone na zajęciach z fizyki 

i geografii. Nauczanie dwujęzyczne 
po reformie jest realizowane od kla-
sy  VII  szkoły  podstawowej.  Ele-
menty nauczania dwujęzycznego są 
wprowadzone  od  klasy  IV  szkoły 
podstawowej.

Cieszymy  się  także,  że  mamy 
ofertę  dla  uczniów,  którzy  interesu-
ją  się  sportem  –  w  SP 227  na  ul. 
Astronautów  istnieją  klasy sporto-
we pływackie. Pracujemy także nad 
udoskonaleniem  oferty  szkoły  inte-
gracyjnej SP 87 na ul. Malowniczej, 
która  przeszła  dużą  modernizację 
poradni  psychologicznej  i  łącznika 
pomiędzy dwoma budynkami. 

Należy  tu  także  wspomnieć,  że 
na  ul.  Gładkiej  mamy  Technikum 
Lotnicze,  które  w  Warszawie  jest 
jednym  z  chętniej  wybieranych 
przez absolwentów gimnazjów i po 
którym uczniowie z łatwością znaj-
dują pracę w branży lotniczej. 
Osobiście bardzo cieszę się też z za-

angażowania naszych mieszkańców – je-
steśmy w czołówce pod względem liczby 
projektów składanych co roku do budżetu 
partycypacyjnego  i  inicjatywy  lokalnej, 
mamy  prężnie  działającą  Dzielnico-
wą  Komisję  Dialogu  Społecznego  oraz 
Partnerstwo  Lokalne  Dzielnicy Włochy, 
gdzie wspólnie dla mieszkańców działają 
urząd, Dom Kultury czy OPS, stowarzy-
szenia i aktywni mieszkańcy. To ogromny 
kapitał społeczny, którego nie chciałbym 
zmarnować. 

• Co jeszcze udało się zrobić?
–  Faktycznie  jest  coś,  czym  chciał-

bym  się  pochwalić,  bo  mam  poczucie, 
że będąc burmistrzem przez 3 kadencje, 
to  także  moje  osiągnięcie  jako  włoda-
rza  dzielnicy.  W  2017  zostały  opubli-
kowane  wyniki  rankingu  atrakcyjności 
dzielnic, który co kilka lat przeprowadza 
Główny Urząd Statystyczny. Z  rankingu 
wynika,  że panuje  zdecydowana „,moda 
na Włochy”! Włochy zajęły 4 miejsce 
w rankingu ogólnym, 1 miejsce pod 
względem atrakcyjności dla rodzin 
z dziećmi, 3 miejsce pod względem 
atrakcyjności życia dla singli oraz 9 
miejsce pod względem atrakcyjności 
dla seniorów. W porównaniu z poprzed-
nią  edycją  z  2013  roku  odnotowaliśmy 
więc  znaczący  wzrost.  Otrzymaliśmy 
wówczas w rankingu ogólnym 7 miejsce, 
dla rodzin z dziećmi 4, dla singli 11, a dla 

seniorów 15.
Oczywiście  najbardziej  cieszy  mnie 

1 miejsce w rankingu atrakcyjności 
dla rodzin z dziećmi. Potwierdza  to, że 
wysiłki  wkładane  w  priorytetowe  trak-
towanie  oświaty,  przynoszą  efekty  i  są 
doceniane przez mieszkańców.

Cieszy  także  remont  naszej  pięknej 
Biblioteki  w  Pałacyku  Koelichenów 
w Parku Kombatantów i że udało się po-
zyskać nową  filię Biblioteki dla Starych 
Włoch w Al. Jerozolimskich 200. 

Rozpoczęliśmy budowę zupełnie no-
wego  terenu  zielonego  –  Ogrody Ko-
smosu w Nowych Włochach. W tym roku 
zakończymy  1  etap  inwestycji.  Będzie 
to  teren  ekologiczny,  pełen  naturalnych 
atrakcji. Cały czas sporo się dzieje. W sa-
morządzie nie ma odpoczynku. 

• Jakie zadania zostały rozpoczęte 
i na tyle zaawansowane, że nowy 
samorząd będzie je kontynuował 
i doprowadzi do końca?
Na  pewno  zagospodarowanie  Fortu 

V Włochy  w  Starych Włochach.  Pozy-
skaliśmy na ten cel fundusze unijne, które 
wydamy  do  2021  r.  Mam  nadzieję,  że 
wtedy Fort będzie kolejną perełką i dumą 
naszej dzielnicy. 

Będziemy  też  kontynuować  prace 
w Ogrodach  Kosmosu,  gdzie  powstanie 
na przykład pierwszy we Włochach ogród 
społecznościowy. 

Będzie  także  przeprowadzana  mo-
dernizacja  i  rozbudowa  SP  88  na  ul. 
Radarowej  oraz  budowa  ulic  Równole-
głej,  przedłużenia  Popularnej  i  budowa 
Tynkarskiej.  W  październiku  tego  roku 
uruchamiamy  także  pierwsze  we  Wło-
chach  Miejsce Aktywności  Lokalnej  na 
ul. Rejonowej 6/8 w Nowych Włochach. 
Wierzę,  że MAL  stanie  się  punktem  na 
mapie Włoch, gdzie mieszkańcy będą się 
chętnie spotykać. 

• Gdyby przyszło Panu kierować 
Włochami kolejną kadencję, co 
chciałby Pan zrobić dla dzielnicy 
i jej mieszkańców?
– Planów jest bardzo dużo:

• Najważniejsze  z  nich,  to  być  blisko 
mieszkańców.  Chcę  słuchać  miesz-
kańców i odpowiadać na ich potrzeby. 
Dlatego od 2015 r. organizuję cyklicz-
ne  „Spotkania  z  burmistrzem”  poza 
urzędem i będę je kontynuować.

• Dalsze  zwiększanie  liczby  miejsc 
w  przedszkolach,  m.in.  poprzez  bu-
dowę  nowego  przedszkola  przy  ul. 
Parowcowej.

• Ograniczanie  negatywnych  skutków 
reformy  oświaty  we  włochowskich 
szkołach  poprzez  ograniczanie  zmia-
nowości  w  szkołach  podstawowych, 
otwarcie  nowej  szkoły  podstawowej 

w  rozbudowanym  budynku  przy  ul. 
Solipskiej  przy  liceum,  otwarcie  no-
wej szkoły podstawowej w okolicach 
osiedla Nowy Raków i nowego żłobka 
na Okęciu.

• Dalsza rozbudowa terenów zielonych: 
u  zbiegu  Chrościckiego/4  Czerwca 
1989, na Rakowie (teren bazy MPO), 
rewitalizacja Fortu Włochy.

• Połączenie  dzielnicy  ścieżkami  ro-
werowymi,  m.in.  budowa  przeprawy 
przez tory kolejki WKD.

• Remonty dróg lokalnych oraz budowa 
chodników.

• Wsparcie  inicjatywy  budowy  nowej 
kładki  Raków  –  Szczęśliwice  oraz 
remontu  kładki  z  ul.  1  Sierpnia  na 
Ochotę.

• Na obszarze Nowych Włoch budowa 
kompleksu  sportowego  wraz  z  base-
nem  i  lodowiskiem  we  współpracy 
z KS Przyszłość.

• Na  terenie osiedla Jadwisin  rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej nr 88.

• Budowa  nowych  miejsc  parkingo-
wych i zabezpieczenie miejsc parkin-
gowych dla mieszkańców osiedli przy 
ul. Żwirki  i Wigury,  ul. Astronautów 
i ul. 1 Sierpnia.

• Organizacja  ruchu na  terenie Starych 
Włoch  w  konwencji  miasta  ogrodu 
– ulice  jednokierunkowe, uporządko-
wanie zasad parkowania.

• Oddział biblioteki dla obszaru niskie-
go  Okęcia  w  budynku  szkoły  przy 
ulicy Malowniczej.
Nie  wiem,  czy  nadal  będę  burmi-

strzem,  ale  startuję  w  nadchodzących 
wyborach  jako  kandydat  niezależny. 
Założyłem  własny  komitet  i  zaprosiłem 
do współpracy  aktywnych mieszkańców 
dzielnicy,  których  poznałem  pełniąc 
funkcję  burmistrza.  Są  wśród  nas  byli 
i  obecni  radni  oraz  lokalni  aktywiści. 
Jesteśmy  różni,  tak  jak zróżnicowane  są 
Włochy,  bo  każdy  obszar  to  inne  wy-
zwania  i  potrzeby.  Wszyscy  kochamy 
Włochy  za  historię,  ciekawe  miejsca 
i  wspaniałych  ludzi. Wśród  nas  nie  ma 
anonimowych partyjnych działaczy, tylko 
prawdziwi zaangażowani mieszkańcy. To 
osoby zmieniające na lepsze naszą dziel-
nicę poprzez inicjatywy lokalne, projekty 
budżetu  partycypacyjnego,  zaangażowa-
nie w prace charytatywne, itp.

• A jeśli wybory nie pójdą po Pana 
myśli, to co chciałby Pan przekazać 
swemu następcy?
– Chciałbym go zapewnić, że Włochy 

to niezwykła i różnorodna dzielnica, peł-
na  cudownych,  zaangażowanych  ludzi. 
Chciałbym, by o nich dbał i będę się mu 
przyglądał  jako  mieszkaniec,  kibicując 
nowym projektom. 

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
Ad res re dak cji (do korespondencji):
Redakcja „Naszej Gazety Ochoty, 
Ursusa i Włoch”
01-125 Warszawa 102, skrytka pocztowa 13
tel./fax 22 877 25 66, 22 877 25 67
e-mail: redakcja@nasza-gazeta.pl

N
AS

ZA

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

•  ODDAM MONITORY DELL 16 cal.  
Tel. 22 877 25 66

•  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
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Dobry czas dla Ursusa
kadencja 2014-2018

Przegląd najważniejszych inwestycji realizowanych w obecnej kadencji samorządowej:

Szanowni Państwo,

koniec kadencji to czas podsumowań czteroletniej pracy  Rady i Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Lata 2014 - 2018 upłynęły pod znakiem rekordowych inwestycji.
Wykonany budżet inwestycyjny wzrósł ponad czterokrotnie,  z poziomu 39 mln zł w poprzedniej kadencji – do ponad 160 mln zł. Jeśli dodamy środki pozyskane na inwe-
stycje, które zakończą się w 2019 roku – to łączna wartość wydatków na rozbudowę Ursusa wyniesie prawie 200 mln. W ramach tych pieniędzy zrealizowaliśmy ponad 
100 zadań inwestycyjnych. Postawiliśmy na rozwój bazy oświatowo – wychowawczej, dzięki czemu Ursus dysponuje kompleksową, dostosowaną do obecnych potrzeb 
siecią placówek szkolnych i wychowawczych. W sumie w latach 2015 – 2018 na terenie dzielnicy w wyniku inwestycji powstało ponad 1500 nowych miejsc w szkołach 
oraz ok. 670 nowych miejsc w przedszkolach. Inwestujemy w różnych obszarach. Zadbaliśmy między innymi o powiększanie i wzrost funkcjonalności terenów zielonych i 
rekreacyjnych, unowocześniamy i powiększamy bazę sportową w placówkach szkolnych oraz na terenie OSiR Ursus. Przez ostatnie 4 lata znacząco zwiększyliśmy tempo 
realizowanych zadań co jest widoczne na każdym kroku. Nie oznacza to, że wykonane zostało już wszystko. Z roku na rok potrzeby mieszkańców zwiększają się, a my z 
wyprzedzeniem staramy się na nie reagować. Jednocześnie dbamy o liczbę i atrakcyjność wydarzeń kulturalnych w dzielnicy. W ostatnich latach zwiększyliśmy liczbę 
ogólnodostępnych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych. Jest to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Odzwierciedlają to wyniki niedawnego badania, 
zrealizowanego w ramach programu Rozwoju Kultury w Warszawie – Ursus zajął w nim 2. miejsce w całej Warszawie z wynikiem 78% pod względem obecności miesz-
kańców w wydarzeniach kulturalnych. W tej kadencji dla ursuskiej publiczności wystąpiły prawdziwe gwiazdy polskiej i europejskiej sceny muzycznej, byli to m.in. Shakin’ 
Stevens, Alizee, Fun Factory, Lady Pank, Bednarek, T. Love, Izabela Trojanowska, KSU, Skaldowie, Natalia Nykiel, Wanda i Banda, Dawid Kwiatkowski, gwiazdy disco polo 
jak Zenek Martyniuk z zespołem Akcent, Boys,  i inni…
Oferta kulturalna, to oczywiście nie tylko imprezy i pikniki. W obecnej kadencji staraliśmy się zadbać o dziedzictwo kulturalne i historię Ursusa, czego wyrazem są przy-
gotowane w ostatnim czasie publikacje. Wydaliśmy trzy książki dotyczące historii naszej dzielnicy, najnowsza to „Dzieje Ursusa w zarysie” Jerzego Domżalskiego, a w 
opracowaniu są dwa albumy fotograficzne–„Ursus wczoraj i dziś w obiektywie Ireneusza Barskiego” oraz „ Sportowe Dzieje Ursusa w obiektywie”.
Ważnym aspektem życia dzielnicy jest budżet partycypacyjny. To dzięki aktywnym mieszkańcom Ursusa zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów, które znacząco 
poprawiły komfort życia oraz sprawiły, że dzielnica stała się bardziej atrakcyjna. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie cztery lata angażowali się w życie 
dzielnicy. To był także czas spokojnej i produktywnej współpracy w zarządzie dzielnicy, co pozwoliło nam wszystkim zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć w wielu 
obszarach, dla dobra dzielnicy i jej mieszkańców. 

Urszula Kierzkowska

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Oświata
Kompleks szkolno-sportowy przy  
ul. Dzieci Warszawy 42 
Powstał nowoczesny, rozległy obiekt 
Szkoły Podstawowej nr 360 – z dwoma 
salami sportowymi, trzema funkcjo-
nalnymi boiskami sportowymi, dwoma 
placami zabaw i doskonale wyposażo-
nymi pracowniami. Realizacja: 2015–
2018. Wartość inwestycji: 38 mln zł.

Nowe skrzydło szkoły i hala sportowa 
przy ul. Konińskiej 2 
Budynek został powiększony o 
nowe skrzydło dydaktyczne dla 
400 uczniów: 15 sal lekcyjnych z 
zapleczem. Wybudowana została 
pierwsza w dzielnicy, pełnowymia-
rowa, nowoczesna hala sportowa  
z trybunami. Realizacja: 2014–2016. 
Wartość inwestycji: 13,28 mln zł.

Zespół szkolno-przedszkolny przy  
ul. Hennela 
W sąsiedztwie nowego osiedla miesz-
kaniowego, na terenach pofabrycz-
nych, powstanie dwukondygnacyjne, 
sześciooddziałowe przedszkole z 3 
placami zabaw. W drugim etapie inwe-
stycji zostanie zbudowana szkoła pod-
stawowa. Realizacja: 2017–2020. War-
tość inwestycji: dotychczas 3,5 mln zł. 

Przedszkole w Parku Achera przy ul. 
Walerego Sławka 
Zbudowany został dwukondygnacyjny, 
sześciooddziałowy obiekt przedszkolny 
dla 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z 
ciekawym wystrojem, salą gimnastycz-
ną i nowoczesnym zapleczem kuchen-
nym. Realizacja: 2014–2016. Wartość 
inwestycji: 5,33 mln zł.

Kompleks szkolno-sportowy przy ul. Dzieci Warszawy 42

Nowe skrzydło szkoły i hala sportowa przy ul. 
Konińskiej 2

Przedszkole w Parku Achera przy ul. Walerego 
Sławka

Nowo wybudowane skrzydło Przedszkola nr 200 
przy ul. Balbinki 1

Przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13

Nowe skrzydło „Gąski Balbinki”
Nowo wybudowane skrzydło Przedszko-
la nr 200 przy ul. Balbinki 1 dla 75 dzie-
ci, o powierzchni 440 mkw, pomieściło 
nowe sale dydaktyczne, w tym specjalną 
salę ćwiczeń edukacji sensorycznej. Po-
wstał zimowy ogród oraz plac zabaw na 
terenie zewnętrznym. Realizacja: 2015–
2018. Wartość inwestycji: 7,5 mln zł.

Przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13 
W wyniku gruntownej przebudowy odzy-
skanego przez Urząd Dzielnicy budynku, 
Przedszkole Nr 137 im. Janusza Korczaka 
zyskało cztery oddziały zamiejscowe dla 
100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na te-
renie zewnętrznym został urządzony plac 
zabaw. Realizacja: 2016–2017. Wartość 
inwestycji: 2,12 mln zł.

Oddziały zamiejscowe Przedszkola 
nr 418 
Powstały w wyniku gruntownego 
remontu i adaptacji pomieszczeń  
w lokalach przy ul. Szancera 5, przeję-
tych przez dzielnicę po Zakładzie Go-
spodarki Nieruchomościami. Do pla-
cówki uczęszcza 50 dzieci. Realizacja: 
2017. Wartość inwestycji: 0,65 mln zł.

Żłobek przy ul. Henryka Pobożnego
W ramach porozumienia z Biurem Po-
mocy i Spraw Społecznych m.st. War-
szawy wybudujemy żłobek dla 150 
dzieci w wieku do 3 lat. Inwestycja 
będzie realizowana we współpracy z 
Zespołem Żłobków m.st. Warszawy, 
przyszłym zarządcą budynku. Realiza-
cja: 2016-2020. Wartość inwestycji: 
6,5 mln zł.

Budynki komunalne

Budynek komunalny
Przy ul. Zagłoby powstanie 7-kondy-
gnacyjny blok z 84 lokalami miesz-
kalnymi i garażem podziemnym, 
przystosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Parter przeznaczo-
ny zostanie na miejsce aktywności 
kulturalnej. Na terenie odtworzony 
zostanie plac zabaw dla dzieci. Środki 
na realizację pochodzą z Biura Polityki 
Lokalowej m.st. Warszawy. Realizacja: 
2017-2019. Wartość inwestycji: ok. 16 
mln zł.

Zieleń miejska

EKO-Park przy ul. Gierdziejewskiego 
Jedyna taka inwestycja w Warszawie. 
Ekologiczne ścieżki edukacyjne, panele 
solarne, naturalny plac zabaw, niecki 
retencyjne zbierające wodę opadową 
to główne elementy, które stworzą 
ekologiczny charakter wielostrefo-
wego, 5-hektarowego parku. Będzie 
też drugi w dzielnicy wybieg dla psów 
oraz ogólnodostępne polany pikniko-
we. Koncepcja i projekt: opracowane  
w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Reali-
zacja: 2017–2019. Wartość inwe-
stycji: 9,9 mln zł (w tym 7,7 mln zł  
z funduszy UE).

Budowa Warszawskiego Centrum Lo-
kalnego „Niedźwiadek” 
Teren przyszłego Centrum obejmuje: 
Park Hassów, pływalnię „Albatros”, tar-
gowisko „Centrum Handlowe – Spółka 
Kupców Ursus”, plac zabaw „Hasanka” 
i teren wzdłuż torów PKP. Komplekso-
we przedsięwzięcie inwestycyjno-mo-
dernizacyjne ma na celu rewitalizację  
i zapewnienie nowej funkcjonalności 
całego obszaru dla zaspokojenia po-
trzeb i oczekiwań mieszkańców. Reali-
zacja: 2017–2019. Wartość inwestycji: 
12,5 mln zł.

Zagospodarowanie skweru z miej-
scem pamięci, w trójkącie ulic: Woj-
ciechowskiego, Orląt Lwowskich  
i Zagłoby       
W wyniku modernizacji utworzono  
skwer, „przesunięto” głaz na postu-
mencie, zbudowano alejki piesze i plac 
wypoczynkowy z ławkami, trawnikiem, 
nowymi nasadzeniami drzew, krze-
wów, pnączy, bylin, wymieniono latar-
nie uliczne na parkowe. Realizacja: 
2016-2017. Wartość inwestycji: 0,3 
mln zł.

Panorama obszaru Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”

Fitness park na Gołąbkach.

Skwer pamięci w trójkącie ulic: Wojciechowskiego, 
Orląt Lwowskich i Zagłoby 

„Wykonany budżet inwesty-
cyjny wzrósł ponad cztero-
krotnie,  z poziomu 39 mln zł 
w poprzedniej kadencji – do 
ponad 160 mln zł. Jeśli do-
damy środki pozyskane na 
inwestycje, które zakończą 
się w 2019 roku – to łączna 
wartość wydatków na roz-
budowę Ursusa wyniesie 
prawie 200 mln”.
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Dobry czas dla Ursusa
kadencja 2014-2018

Szanowni Państwo, 
w obecnej kadencji skupiliśmy się 
na realizowaniu inwestycji, które w 
znaczący sposób pomogą najbardziej 
potrzebującym. Mam tu na myśli bu-
dowę bloków komunalnych. Pierwszy 
przy ul. Zagłoby jest w trakcie realiza-
cji, parter budynku będzie przeznaczo-
ny na filię ośrodka kultury.  Drugi blok 
przy ulicy Orląt Lwowskich jest w trak-
cie projektowania, zakończenie jego 
budowy planowane jest do 2021 roku.  
W parterze budynku zaplanowano 
przedszkole dla około 100 dzieci. Loka-
le w powyższych budynkach poprawią 
sytuację mieszkaniową wielu ursuskich 
rodzin. W 2016  urząd przejął realiza-
cję zadań zlikwidowanego Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami, 
co w istotny sposób poprawiło gospo-
darowanie zasobem komunalnym na 
terenie Ursusa. Jednocześnie dzielnica 
zyskała lokal na powiększenie przed-
szkola nr 418.
Jako urząd braliśmy udział w konkur-
sach w ramach Programu Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego, pod-

Sport i rekreacja

Fitness park na Gołąbkach 
W ramach realizacja zwycięskiego pro-
jektu BP2016 powstało kolejne miejsce 
do ćwiczeń w terenie. Zamontowano 
5 urządzeń siłowni plenerowej – wy-
ciskacz-podciągacz, orbitek-wahadło, 
wioślarz-prasa nożna, twister-narciarz, 
koło Tai Chi do ćwiczeń rąk. Realizacja: 
2016. Wartość inwestycji: 0,08 mln zł.

Rozbudowa placu zabaw „Hasanka” 
Obiekt przy ul. Wojciechowskiego 
zyskał nowe urządzenie zabawowe  
w piaskownicy – statek piracki, któ-
ry liczy 9 m długości i 6 m wysokości. 
Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci  
w wieku od 3 do 12 lat. Realizacja: 
2017. Wartość inwestycji: 0,15 mln zł.

Pumptrack przy ul. Lipińskiego 
Realizacja zwycięskiego projektu 
BP2017. Asfaltowy, zapętlony tor ro-

werowy o długości 100 mb składa się 
z serii odpowiednio rozmieszczonych 
muld i band, które umożliwiają trening 
polegający na wykorzystaniu balansu 
ciała i wykonywaniu intuicyjnych sko-
ordynowanych ruchów góra-dół, tzw. 
pompowania. Skarpy toru pokryte 
zostały trawnikiem. Realizacja: 2018. 
Wartość inwestycji: 0,13 mln zł.

Pumptrack przy ul. Gierdziejewskiego
W realizacji zwycięskiego projektu 
BP2017 powstał pierwszy w Ursusie 
Północnym nowoczesny tor rowerowy, 
o podobnym profilu toru i funkcjonal-
ności do obiektu w Ursusie Południo-
wym. Z obu torów pumptrack’owych 
mogą korzystać wszyscy użytkownicy 
rowerów, od młodszych dzieci pod 
opieką dorosłych, do zwinnych pasjo-
natów jazdy na jednym kole. Realizacja: 
2018. Wartość inwestycji: 0,13 mln zł.

Plac zabaw dla dorosłych przy  
ul. Rakuszanki.
W realizacji zwycięskiego projektu 
BP2016 powstał pionierski w stolicy 
obiekt tego rodzaju dedykowany doro-
słym mieszkańcom.  Realizacja: 2017. 
Wartość inwestycji: 0,25 mln zł.

Skatepark Ursus 
Do połowy grudnia br. przy ul. Dzieci 
Warszawy, na powierzchni 432 m2, 
powstanie pierwszy taki w Ursusie 
obiekt. Zostanie wyposażony w bardzo 
szerokie rozpędy, urozmaicony funbox, 
minirampę, dwie poręcze oraz grind-
box. Z obiektu będą korzystać głównie 
jeżdżący na deskorolkach. Jest to jeden 
z projektów BP 2017. Realizacja: 2018. 
Wartość inwestycji: 0,33 mln zł. 

Modernizacja trybuny na stadionie 
OSiR Ursus 
Zrealizowano w ramach warszawskiej 
Inicjatywy Lokalnej, poprzez wspólną 
realizację zadania publicznego przez 
samorząd i grupę mieszkańców. Po-
wstało 140 nowych miejsc siedzących, 
zamiast zniszczonych ławek betono-
wych zostały zamontowane krzesełka, 
wykonany został także montaż barie-
rek. Realizacja: 2015. Wartość inwesty-
cji: 0,06 mln zł.

Boisko plażowe na terenie OSiR Ursus.
Obiekt o powierzchni 263 m2 powstał 
w wyniku przebudowy istniejącego as-
faltowego boiska do koszykówki. Został 

Infrastruktura 

Budowa ulicy Orląt Lwowskich,od  
ul. Warszawskiej do linii trasy POW
Powstało rondo w ciągu ul. Orląt 
Lwowskich. Zbudowana została nowa 
pętla autobusowa Ursus-Niedźwia-
dek, z oświetleniem (13 latarni). Wy-
budowano m.in. zatoki przystankowe, 
perony, ciągi chodnikowe, 7 wiat przy-
stankowych, budynek dyspozytorni. 
Zmodernizowano drogę rowerową 
710 m. Realizacja: 2014–2017. War-
tość inwestycji: 3,9 mln zł.

Modernizacja ul. Zaczarowanej Do-
rożki
Dzięki gruntownej przebudowie ulica 
Zaczarowanej Dorożki zyskała nową 
jezdnię z progami zwalniającymi, chod-
niki, odwodnienie i oświetlenie. Zara-
zem wykonano I etap budowy odwod-
nienia dla Osiedla Gołąbki – powstała 
kanalizacja deszczowa z kolektorem 
oraz zbiornik retencyjny 480 m3. Reali-
zacja: 2014-2018. Wartość inwestycji: 
4,5 mln zł.

także zrekultywowany trawnik ok. 55 
m2. Realizacja zwycięskiego projektu 
BP2017. Realizacja: 2018. Wartość in-
westycji: 0,02 mln zł.

Ścianka do tenisa na terenie OSiR Ur-
sus 
W ramach realizacji zwycięskiego 
projektu BP2016 powstała ogólno-
dostępna ścianka treningowa do gry  
w tenisa. Przed ścianką wykonano kort 
o nawierzchni akrylowej w kolorze zie-
lonym. Realizacja: 2016. Wartość inwe-
stycji: 0,11 mln zł.

Zadaszenie trybuny na stadionie OSiR 
Ursus 
Nowoczesne zadaszenie na 350 miejsc 
trybuny głównej stadionu lekkoatle-
tyczno-piłkarskiego przy ul. Sosnkow-
skiego 3, o wymiarach w planie 7,7 m 
x 94,6 m, jest jednokondygnacyjną kon-
strukcja stalową z dachem jednospado-
wym na dwóch słupach. Realizacja zwy-
cięskiego projektu BP2017.Realizacja: 
2018. Wartość inwestycji: 0,35 mln zł.

Boisko trawiaste na terenie OSiR  
Ursus 
Wielofunkcyjne boisko o wymiarach 
54 x 35 m pokryte nawierzchnią z tra-
wy naturalnej wyposażone zostało w 
bramki stałe o wymiarach 5 x 2 m oraz 
piłkochwyty za bramkami o wysokości 
6 m i szerokości 30 m. Realizacja zwy-
cięskiego projektu BP2017. Realizacja: 
2018. Wartość inwestycji: 0,12 mln zł.

Plenerowy plac do ćwiczeń street wor-
kout na terenie OSiR Ursus 
Plac został wyposażony w komplet 
najlepszych w branży przyrządów i 
urządzeń plac do ćwiczeń na drążkach 
w przestrzeni miejskiej. Udostępniony 
mieszkańcom w ramach realizacji zwy-
cięskiego projektu BP2018. Realizacja: 
2018. Wartość inwestycji: 0,13 mln zł.

Termoizolacja hali oraz zaplecza spor-
towego w OSiR Ursus 
W budynku wykonano m.in. naprawę 
i izolację ścian i dachu, wymianę sto-
larki okiennej, instalacji elektrycznej, 
centralnego ogrzewania oraz nową ele-
wację. Realizacja: 2016. Wartość inwe-
stycji: 1 mln zł.

Przebudowa ul. Henryka Brodatego 
na odc. ul. Warszawskiej do Kanału 
Konotopa, z budową sieci kanalizacji 
deszczowej
Na ulicy zostanie wykonana warstwa 
ścieralna nawierzchni bitumicznej, zo-
staną wybudowane miejsca postojowe 
i zatoki autobusowe. Skrzyżowanie ulic 
Warszawskiej, Henryka Brodatego i Or-
ląt Lwowskich zostanie przebudowane 
na mini rondo. Realizacja: 2017-2019. 
Wartość inwestycji: 1,52 mln zł.

Budowa dróg dojazdowych do wia-
duktu WD–64
Ursus zyska trzeci przejazd nad tora-
mi kolejowymi, na wysokości Osiedla 
Niedźwiadek. Dzielnica zbudowała 
fragmenty dróg dojazdowych na te-
renie dzielnicy. Zabezpieczono środki 
finansowe. Wykonane zostały projek-
ty. Realizacja ostatniego etapu inwe-
stycji wymaga pozwolenia GDDKiA na 
przeprowadzenie prac budowlanych w 
granicach POW. Realizacja: 2017-2020. 
Wartość inwestycji: ok. 10 mln zł.

Remonty, wymiana nawierzchni, fre-
zowanie ulic 
Wykonano 5 inwestycji: remont ul. Za-
głoby od budynku nr 35 do ul. Keniga; 
remont ul. H. Brodatego odc. War-
szawska – Magnacka; remont ul. Drzy-
mały odc. Kordiana – Sosnkowskiego; 
wymiana nawierzchni na ul. Starodę-
by i ul. Składkowskiego oraz wymia-
na nawierzchni bitumicznych 10 ulic. 
Zostanie wykonane frezowanie 5 ulic 
do końca roku. Realizacja: 2015-2018. 
Wartość łączna inwestycji: 3,9 mln zł.

Boisko do gry w piłkę plażową na terenie OSiR Ursus

Zadaszenie trybuny stadionu OSIR Ursus

Boisko trawiaste na terenie OSiR Ursus

Pumptrack Ursus Południowy

Plac zabaw „Hasanka”

Plac do ćwiczeń street workout

Nowa pętla autobusowa przy ul. Orląt Lwowskich

Ulica Zagłoby po remoncie

Blok komunalny przy ul. Zagłoby

Wyremontowana ul. Zaczarowanej Dorożki

Szanowni Państwo, 
mijająca kadencja to przede wszyst-
kim wyzwanie związane z dostoso-
waniem ursuskich placówek oświato-
wych do potrzeb, które narzuciła nam 
ogólnopolska reforma edukacji. Doło-
żyliśmy wszelkich starań, aby dzieci z 
Ursusa uczyły się w dobrych warun-
kach, a nauczyciele nie stracili swoich 
etatów. Dzięki nowym inwestycjom 
i dobrej organizacji pracy w placów-
kach tylko 5 szkół podstawowych w 
Ursusie pracuje na 1,5 zmiany. W żad-
nej szkole w dzielnicy nie ma pracy w 
systemie dwu czy trzy zmianowym. 
Uważam to za duży sukces. Równocze-
śnie zadbaliśmy o nowoczesną infra-
strukturę – przy szkołach i przedszko-
lach powstały boiska i place zabaw. 
Staramy się działać perspektywicznie. 
Dlatego jesteśmy w końcowej fazie 
przygotowania dokumentacji pro-
jektowej dwóch kolejnych inwestycji 
oświatowych: nowoczesnego zespołu 
szkolno-przedszkolnego na terenach 
pofabrycznych w Ursusie Północnym 
przy ul. Hennela oraz żłobka przy ul. 
Henryka Pobożnego.
Innowacyjnym przedsięwzięciem tej 
kadencji jest rozpoczęta w tym roku 
budowa pierwszego w Warszawie 
EKOparku wzdłuż ulicy Gierdziejew-
skiego. Pierwszy etap prac obejmuje 
obszar 3,3 ha i został sfinansowany 
głównie ze środków unijnych w ra-
mach „Programu Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020. Park połączy 
funkcje rekreacyjne i poznawcze. Na 
jego terenie znajdą się m.in. ścieżki 
edukacyjne, które pomogą dzieciom 
i młodzieży zrozumieć otaczającą ich 
przyrodę. 
Od kilku lat prowadzimy dużą inwe-
stycję związaną z budowa kolektora 
deszczowego w Alejach Jerozolim-
skich oraz przebudową rowu wodne-
go U-1, a także budową zbiornika re-
tencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. 
To ważna inwestycja dla mieszkańców 
Ursusa, która zagospodaruje wody 
opadowe i zabezpieczy przed podto-
pieniami dużą część dzielnicy. 
W tej kadencji podejmowaliśmy także 
szereg działań mających na celu po-
prawę jakości powietrza w Ursusie. 
Udało się doprowadzić do likwidacji 
pozakładowej elektrociepłowni i spa-
larni oraz do usunięcia bazy MPO z ul. 
Sosnkowskiego. 
Polityka zarządu dzielnicy, przy wy-
korzystaniu inwestycji Veolii, dopro-
wadziła do stworzenia możliwości 
podłączenia miejskiej sieci ciepłowni-
czej do wielu budynków w Ursusie, co 
pozwoli także na eliminację piecyków 
gazowych.

Wiesław Krzemień

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy

czas których zdobywaliśmy środki z 
funduszy unijnych. W sumie na projek-
ty finansowane z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego uzyskaliśmy dota-
cje w łącznej kwocie ok. 3 mln. zł. Z 
pozyskanych środków zrealizowaliśmy 
projekty edukacyjne w szkołach gim-
nazjalnych, średnich oraz placówkach 
przedszkolnych. Zespół Funduszy Eu-
ropejskich dla Dzielnicy Ursus w latach 
2015 - 2018 pozyskał samodzielnie lub 
we współpracy z jednostkami m.st. 
Warszawy środki z UE i innych źródeł 
zewnętrznych na projekty infrastruk-
turalne i edukacyjne o łącznej wartości 
ok. 21 mln zł. 
Jednym z największych wyzwań tej 
kadencji było wdrożenie i realizacja 
programu świadczeń wychowawczych 
Rodzina 500+, a ostatnio z programu 
świadczenia „Dobry Start” czyli 300+. 
W tej kwestii osiągnęliśmy ogromny 
sukces – Ursus jako jedyny urząd dziel-
nicy w Warszawie został  wyróżniony 
za skuteczny pilotaż wdrażania nowych 
rozwiązań informatycznych w obsłu-
dze nowych świadczeń. Z doświadcze-
nia naszych pracowników korzystały i 
korzystają do tej pory inne samorządy 
w Polsce.

Kazimierz Sternik

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy
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Inwestycje  w Warszawie

planowana długość sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej
ponad 1200 km

2018 - 2025

wartość inwestycji w tym okresie:

 6,2 mld zł

wartość planowanych 
inwestycji w tym okresie:

 4 mld zł

2007-2017 modernizacja wszystkich stacji 
uzdatniania wody 
i oczyszczalni ścieków MPWiK, budowa i modernizacja: 

prawie 1000 km 
sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

ponad 2000
zadań

Zaćma, po łacinie „cataracta”, to inaczej 
zmętnienie soczewki, która traci swoją 
przezroczystość i zaczyna przypominać 
matową szybę. Najczęściej proces ten 
dotyczy osób starszych. Zaćma może 
rozwijać się powoli i powodować stopnio-
we pogorszenie wzroku. Może również 
postępować bardzo szybko.

Jakie są objawy zaćmy?
Do charakterystycznych objawów za-
ćmy należą m.in. zamglone widzenie, 
widzenie tzw. poświaty podczas pa-
trzenia na źródło światła, złe widzenie 
kolorów, zdwojone widzenie, szybko 
pogarszający się wzrok, oraz pogorszo-
ne widzenie nocą. Niestety, wszystkie 
powyższe objawy mogą występować 
również w innych chorobach oka, więc 
aby mieć pewność z jaką chorobą ma 
się do czynienia, konieczna jest wizyta 
u lekarza okulisty.

Jakie są przyczyny zaćmy?
Pojawienie się zaćmy to naturalny proces 
starzenia się oka. Zmętnienie soczew-

ki pojawia się jak zmarszczki czy siwe 
włosy, u każdego, tylko w różnym czasie. 
Zaćma następuje na skutek „zużycia się” 
soczewki, choć zdarza się, że choroba 
jest spowodowana urazem oka, szkodli-
wym promieniowaniem lub innymi cho-
robami natury okulistycznej lub ogólnej 
(np. cukrzyca czy tężyczka). 

Czy istnieją krople, które hamują 
zaćmę?
Niestety nie ma obecnie ani kropli, ani 
tabletek hamujących zaćmę. Jedynym 
leczeniem jest zabieg operacyjny. 

Na czym polega operacja zaćmy?
Jedynym skutecznym sposobem leczenia 
zaćmy jest jej usunięcie. Operację prze-
prowadza się jednocześnie z wszczepie-
niem sztucznej soczewki. Podczas opera-
cji używa się specjalnej maszyny wytwa-
rzającej ultradźwięki. Ultradźwięki rozbi-
jają soczewkę pacjenta, czyli zaćmę, która 
potem jest odsysana. Na miejsce wyjętej 
soczewki wkłada się nową, sztuczną. Za-
bieg ten nazywa się fakoemulsyfikacją. 

Trwa zazwyczaj 20 minut. Przeprowadza 
się go przez mały 2 mm otwór. Pacjent po 
około godzinie może wrócić do domu. 

Czy operacja jest bolesna?
Operacja zaćmy jest całkowicie bezbole-
sna. Przed wykonaniem zabiegu pacjent 
otrzymuje znieczulenie miejscowe i leki 
uspokajające.

Co to jest soczewka standardowa?
Standardowo podczas operacji zaćmy 
wszczepia się soczewki jednoogniskowe, 
które pozwalają uzyskać dobre widzenie 
na jedną odległość (daleko lub blisko). 
Najczęściej pacjenci wybierają taka opcję, 
aby widzieć dobrze na odległość, a do czy-
tania i komputera używać okularów.  
Warto pamiętać, że dobranie soczewki 
jest zawsze sprawą bardzo indywidu-
alną. To, co jest dobre dla jednego pa-
cjenta, nie musi się sprawdzić u innego. 
Bardzo ważne jest, aby przy doborze 
soczewki uwzględnić choroby, na które 
cierpi pacjent, zarówno te okulistycz-
ne, jak i natury ogólnej. Zdarza się, że 

to stan zdrowia pacjenta determinuje 
wybór soczewki, a ostateczną decyzję 
należy podjąć zawsze po konsultacji z 
operującym chirurgiem.

Czy podczas operacji zaćmy można 
usunąć wadę wzroku, która była 
wcześniej?
W trakcie operacji zaćmy można nie tyl-
ko wymienić soczewkę na przezroczystą, 
czyli usunąć zaćmę, lecz także dobrać 
sztuczną soczewkę tak, aby skorygować 
wady wzroku istniejące przed operacją. 
Można nie tylko pozbyć się zaćmy, lecz 
także konieczności noszenia okularów 
do czytania, usunąć astygmatyzm czy 
zlikwidować krótkowzroczność i nad-
wzroczność. 

Czy zawsze po operacji zaćmy trzeba 
korzystać z okularów do czytania? 
Nie. Można wszczepić taką soczewkę, 
żeby ich nie nosić. Pacjenci, którzy z róż-
nych powodów nie chcą używać okularów 
do czytania, mogą zdecydować się na 
wszczepienie specjalnej soczewki.

Czy w trakcie operacji zaćmy można 
pozbyć się astygmatyzmu, który był 
wcześniej?
W trakcie operacji zaćmy można też tak 
dobrać soczewkę, aby nie trzeba było no-
sić okularów korygujących astygmatyzm 
czyli cylindrów. Widzenie po takiej ope-
racji jest jeszcze lepsze niż w okularach, 
ponieważ soczewka w oku – miejscu na-
turalnym – lepiej poprawia wadę niż oku-
lary na nosie. Taka soczewka nazywa się 
soczewką toryczną.

Gdzie można wykonać operację 
usunięcia zaćmy?
Zapraszam do kliniki Dr Nowosielska. 
Okulistyka i Chirurgia Oka, ul. Gizów 1, 
Warszawa Wola. Więcej informacji o kli-
nice i zabiegach jakie są wykonywane 
znajdą Państwo na stronie: 
www.drnowosielska.pl
Jeśli maja Państwo więcej pytań, zachę-
cam do kontaktu telefonicznego 
(22) 598 78 98, 601 218 605 
lub mailowego 
klinika@drnowosielska.pl

Dr nauk medycznych Agnieszka Nowosielska jest doświadczonym chirurgiem okulistą. Ma specjalizację I i II stop-
nia z okulistyki. Wykonuje zabiegi usunięcia zaćmy metodą  fakoemulsyfikacji z wszczepieniem różnych rodzajów 
sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych. Do tej pory wykonała ponad 5 000 operacji zaćmy. Dr Nowosielska usu-
wa również zaćmę u  pacjentów w  trudnych sytuacjach klinicznych, takich jak: zaćma podwichnięta, zwichnięta 
soczewka do komory ciała szklistego, zaćma po witrektomii itp. Dr Nowosielska zdobywała swoje doświadczenie 
w renomowanych klinikach w kraju i za granicą. Szkolenie z techniki fakoemulsyfikacji odbyła u jednego z najlep-
szych chirurgów na świecie dr Ahbaya Vasavady w Ahmedabad w Indiach.

Zaćma, po łacinie „cataracta” 



Mijające 4 lata to na Ochocie 
czas ciekawych przedsięwzięć, 
wielu interesujących dyskusji, 
konsultacji, spotkań i wymiany 
opinii. Motywem, który wyraź-
nie zaznaczył się w tym czasie 
jest dialog, a to przede wszyst-
kim dzięki aktywnym mieszkań-
com, którzy chcą na bieżąco brać 
udział w życiu dzielnicy.

Oto krótkie podsumowanie naszych 
wspólnych  wysiłków,  by  Ochota  była 
jeszcze lepsza.

Oświata
Mijająca  kadencja  dominuje  w  in-

westycje  oświatowe.  LO  im.  Kołłąta-
ja  przy  ul.  Grójeckiej  ma  przepiękną, 
nową halę sportową,  która  niebawem 
zostanie  otwarta.  Równie  imponujący 
obiekt  sportowy powstaje przy LO  im. 
Słowackiego na ul. Wawelskiej. Ochota 
postawiła na sport w swoich placówkach 
oświatowych – remonty 11 przedszkol-
nych placów zabaw, 6 zmodernizowa-
nych boisk są tego przykładem. Dbamy 
także  o  budynki  szkolne  i  przedszkol-

ne  –  tylko  w  2018  roku  na  remonty 
i modernizacje w oświacie dzielnica 
wydała niemal 5 mln złotych.  Ponad 
2,5  mln  zł,  czyli  połowę  kwoty  wy-
danej  na  wszystkie  oświatowe  remon-
ty,  przeznaczono w  tym  roku  na  prace 
w przedszkolach np. remont sal w P 111 
na Starej Ochocie za ponad 800 tys. zł, 
remont ogrodu w P 66 przy ul. Grójec-
kiej  za  220  tys.,  w  P61  przy  ul.  Lele-
chowskiej  zaadaptowano  salę  ruchową 
i odnowiono klatkę schodową w sumie 

za  300  tys.  Spory  remont  odbył  się 
w  P101  na Chotomowskiej,  gdzie wy-
remontowano  sale  zabaw,  szatnię,  ko-
rytarze  i  zaadaptowano  salę  rytmiczną. 
W 2017 roku powstała fantastyczna hala 
dydaktyczna  przy  „Samochodówce”, 
w której przyszli specjaliści  zdobywają 
wiedzę i umiejętności. Niedawno otwar-
to  pierwsze  niepubliczne przedszkole 
terapeutyczne  dla  dzieci  ze  spektrum 
autyzmu, które mieści się w wyremon-
towanym przez dzielnicę budynku. Przy 
najlepszym od lat warszawskim liceum 
im. Staszica buduje się internat. W naj-
bliższych  planach  jest  rozpoczęcie bu-
dowy sali gimnastycznej  przy  szkole 
podstawowej Nr 264. 

Zieleń jest najważniejsza
Mieszkańcy  Ochoty  niejednokrot-

nie podkreślali, że zieleń jest dla nich 
priorytetem. Widać  to  także  w  pro-
jektach zgłaszanych do budżetu party-

cypacyjnego, gdzie projekty „zielone” 
stanowią większość. 

Staramy  się  jak  najlepiej  dbać 
o  ochockie  parki,  w  których  wymie-
niono  dziesiątki  ławek  i  koszy  na 
śmieci, wyremontowano alejki, chod-
niki,  posadzono  tysiące  krzewów 

i  setki  drzew  –  co  roku  na  Ochocie 
sadzimy ok. 100 drzew w parkach, na 
terenach oświatowych i wzdłuż ulic.

Parki wzbogaciły się także o nowe 
miejsca  do  rekreacji  –  dwa  place 
do  kalisteniki,  nowe  boisko  w  par-
ku  Malickiego,  siłownie  plenerowe, 
boisko  do  siatkówki  na  Szcześliwi-
cach  i wielofunkcyjne boisko w par-
ku Korotyńskiego. Powstała fontanna 
na Zieleńcu Wielkopolskim, stoły do 
ping-ponga

Z myślą o Seniorach
W  naszej  dzielnicy  mieszka  wielu 
seniorów,  którzy  są  dla  nas  bardzo 
ważni,  dlatego  dzielnica  podejmuje 
wiele  działań  z  myślą  o  tej  grupie 
mieszkańców:
• Prężnie  działa  Rada Seniorów – 

I  kadencja  2015-2018,  II  kadencja 
2018-2021

• Cyklicznie  odbywają  się  zajęcia 
z gimnastyki i Nordic Walking. 

• Program „Senior starszy – spraw-
niejszy” od stycznia 2018 w OSiR 
działa  więcej  grup  dla  seniorów, 

dzięki czemu w każdym cyklu bie-
rze udział 150 osób.

• Cykl wydarzeń z okazji Dni Seniora – 
co roku dzielnica organizuje ok. 20 wy-
darzeń kulturalnych i rozrywkowych.

• Wczasy na działkach  –  zwiększe-
nie środków, więcej turnusów.

• Projekt  w OPS  –  „Odwiedziny” - 
projekt  wsparcia  osób  powyżej  65 
roku  życia,  samotnych,  mających 
problemy z wychodzeniem z domu, 
poprzez  regularne  wizyty  domowe 
psychologa.  Rozmowy wspierające 
i aktywizujące. Celem jest poprawa 
kondycji psychicznej i przeciwdzia-
łania  poczuciu  osamotnienia  i  izo-
lacji.

• „Dmuchawiec”  –  projekt  własny 
OPS,  kontynuowany  od  2017  r.  – 
grupa wsparcia dla rodzin osób cho-
rych na Alzheimera oraz inne choro-
by  otępienne,  warsztaty,  prelekcje, 
zajęcia  z  psychologiem.  Wiedza, 
pomoc,  wzrost  kompetencji  opie-
kuńczych.

Uliczki i ulice  
– równiejsze, jaśniejsze 

i z normalnym chodnikiem
Na  ochockich  ulicach  sukcesyw-
nie  remontowana  jest  nawierzchnia, 
a  nowe  oświetlenie  zyskały  ulice: 
Ondraszka,  Altowa,  Akademicka 
i Zadumana. 
Zmodernizowano  ul.  Archiwalną, 
Skarżyńskiego,  wybudowano  Przy 
Parku  i  Maszynową,  wkrótce  cze-
ka  nas  przebudowa Włodarzewskiej 
i  innych  ulic  na  Szczęśliwicach  – 
Harfowej, Lutniowej i Lirowej. 
Chodniki wyremontowano także na te-
renach zieleni i podwórkach, m.in przy 
ul.  Grójeckiej,  Bitwy  Warszawskiej 
1920  r.,  Dunajeckiej,  oraz  ul.  Skar-
żyńskiego  9,  Racławickiej  152  i  ul. 
Kaliskiej,  Tarczyńskiej,  czy  przy  ul. 
Białobrzeskiej,  w Al.  Jerozolimskich, 
Majewskiego 26 i Siewierskiej 6. 

Inne ważne sprawy to:
Skatepark – skaterzy, wrotkarki i ro-
werzyści  mieli  okazję  zaopiniować 
projekt,  dlatego    wybudowany  tuż 
przy Al.  Jerozolimskich  na Ochocie 
skatepark  jest  najlepszy  w  Warsza-
wie!  Dzielnica  planuje  tu  zawody 
i  pokazy,  zarówno  amatorskie,  jak 
i profesjonalne.
MAL – Miejsce Aktywności Lokalnej 
Grójecka 109,  to na Ochocie  rozwi-
nięcie  idei  domu  sąsiedzkiego,  któ-
rą  zapoczątkował  Klub  Osiedlowy 
Surma. Buzujący energią i pomysła-
mi MAL  zmienił  oblicze Placu Pod 
Skrzydłami,  który  jeszcze  kilka  lat 
temu,  mimo  rewitalizacji,  był  nie-
zbyt  popularnym  miejscem.  MAL 
jako  filia  Ośrodka  Kultury  Ochoty 
jest nową placówką kulturalną na Ra-
kowcu.
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Ochota to dzielnica dialogu – podsumowanie kadencji 2014-2018

Zdjęcie zarządu – podpis: „Zarząd Dzielnicy Ochota 2014-2018: burmistrz Katarzyna Łęgiewicz 
i zastępcy burmistrza Krzysztof Kruk i Grzegorz Wysocki”

Nowe drzewa w parku Opaczewskim

Nowa murawa na boisku w SP NR 152

Nowa hala sportowa przy LO im. Kołłątaja, ul. Grójecka

Wizualizacja hali sportowej przy LO im. Słowackiego, ul Wawelskiej

MAL na placu Pod Skrzydłami




