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Niechaj nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia
będą radosne, zdrowe i miłe, 
a Nowy Rok przyniesie 
spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów
tego życzy Redakcja
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Po spadkach zachorowań  
w okresie letnim niektórzy mieli 
nadzieję, że to już koniec epi-
demii. Tak się, bynajmniej, nie 
stało. Wirus wciąż jest bardzo 
groźny i zbiera swoje żniwo. 
Obecnie mierzymy się z czwartą 
falą zakażeń  wirusem COVID-19. 
Wszyscy codziennie słuchamy 
komunikatów o liczbie zakażo-
nych. Musimy się z tym zmierzyć 
i przede wszystkim  powinniśmy 
być czujni. Oczywiście jednost-
ki samorządu terytorialnego nie 
mogą pozostać w zaistniałej sy-
tuacji bierne. Bez względu na 

ewentualne obostrzenia wprowa-
dzane przez rząd samorządy mają 
również pole manewru w walce 
z wirusem. Oto przykład z Ochoty. 
Uruchomiono mobilny punkt ba-
dań w kierunku SARS-CoV-2 
na parkingu przychodni Samo-
dzielnego Zespołu Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwarte-
go Warszawa Ochota przy ul. 
Szczęśliwickiej 36,  gdzie miesz-
kańcy mogą wykonać badanie na 
obecność wirusa SARS-CoV- 2.  

Punkt jest otwarty do  
31 grudnia  od poniedział-
ku do piątku w godzinach:  

8.00–12.00. Wszyscy chętni mogą 
wykonać w tym punkcie stosowne 
testy.

Z COVID-19 nie ma żartów, 
o czym przekonujemy się co-
dziennie. Zachęcamy również 
mieszkańców Ochoty do odwie-
dzin znajdującego się obok punk-
tu szczepień. Dbajmy o swoje 
zdrowie, dbajmy o zdrowie nas 
wszystkich.

To, że budżet obywatelski 
zmienia Warszawę stało się oczy-
wistością. Każdego dnia możemy 
spotkać projekty zrealizowane 
właśnie w ramach BO. Nie jest to 
trudne – od 2015 r. w ramach BO 
zrealizowano w Warszawie ponad 
3700 projektów i liczba ta wciąż 
rośnie. Efekty zaangażowania 
warszawiaków (w tym oczywiście 
mieszkańców Ochoty) widać nie-
mal na każdym kroku. 

Jak złożyć projekt do 
budżetu obywatelskiego? 

Najlepiej to zrobić przez inter-
net, wchodząc na stronę https://
bo.um.warszawa.pl/zglos-pro-
jekt. Projekt można także złożyć 
w wersji papierowej w Urzędzie 
Dzielnicy Ochota przy ul. Grójec-
kiej 17a (na dole w kancelarii) Osta-
tecznym terminem złożenia projek-
tu, zarówno online jak i w wersji 
papierowej, jest 25 stycznia. 

Skąd bierze się kwota na 
budżet obywatelski?
Wysokość kwoty, jaka przy-

padnie Ochocie, reguluje Ustawa 
o samorządzie gminnym. Znaj-

dziemy w niej zapisy mówiące, 
że do dyspozycji mieszkańców 
powinna zostać przeznaczona 
kwota wysokości minimum 0,5% 
wydatków gminy. Nie zagłębiając 
się w zawiłości prawne oznacza 
to, że kwota w 9. edycji budżetu 
obywatelskiego przypadająca dla 
Ochoty wynosi 3 337 317 złotych.

Mural na Tarczyńskiej, książ-
komat na Grójeckiej, akcja do-
karmiania ptaków w ochockich 
parkach czy nowe nasadzenia na 
Rakowcu – można wymieniać 
tak dalej. To tylko kilka spośród 
setek projektów, które powstały 
w ramach budżetu obywatelskiego 
w dzielnicy Ochota. Wierzymy, że 
dzięki Państwa obywatelskiemu 
zaangażowaniu, powstaną kolejne 
projekty służące lokalnej społecz-
ności na Ochocie. 

Urząd Dzielnicy Ochota ser-
decznie zaprasza do składania 
wniosków. Pamiętajcie: Wy też 
możecie zmienić Ochotę i War-
szawę.

Po więcej informacji dotyczą-
cych budżetu obywatelskiego na 
Ochocie zapraszamy na stronę na 
facebooku Budżet Obywatelski 
Dzielnicy Ochota.

Ryszard Kapuściński (ur. 4 
marca 1932 w Pińsku, zm. 23 
stycznia 2007 w Warszawie) – 
polski korespondent wojenny, re-
portażysta, publicysta, poeta i fo-
tograf, zwany „królem reportażu”. 
Znany na całym świecie, należy 
do czołówki najczęściej tłumaczo-
nych autorów polskich. 

Ścieżka Ryszarda Kapuściń-
skiego została otwarta 24 czerwca 
2010 r. na Polu Mokotowskim. 
Ryszard Kapuściński mieszkał na 
Ochocie, a dokładnie na terenie 
Pola Mokotowskiego w latach 
1946–55 w nieistniejącej już  ko-
lonii domków fińskich przy ul. 
Leszowej 3. Ścieżka upamiętnia 
Ryszarda Kapuścińskiego, który 
codziennie spacerował rano po 

tym parku. Trasa ścieżki zaczy-
na się obok domu fińskiego przy 
ul. Leszowej, gdzie pisarz miesz-
kał z siostrą i rodzicami w latach 
1946–55, a kończy się w przy Bi-
bliotece Narodowej, w której znaj-
dują się jego zbiory. Jej długość 
wynosi około 2 kilometrów. To 
bardzo popularne miejsce, odwie-
dzane przez rzesze mieszkańców 
Warszawy.

W ramach prac remonto-
wych zostaną wymienione grafi-
ki w punktach informacji wizu-
alnej, oczyszczone i pomalowane 
elementy stalowe we wszystkich 
punktach informacyjnych ścieżki, 
oczyszczona i ponownie zamon-
towana wyrwana tablica infor-
macyjna dla osób niewidomych. 

Planowane jest również oczysz-
czenie poziomych elementów be-
tonowych ścieżki z trawy i graffiti 
oraz oczyszczenie i malowanie 
elementów drewnianych i siedzi-
ska przy stawie.

Remont ścieżki Kapuścińskiego
Już wkrótce na Polu Mokotowskim zostanie wyremontowana ścieżka Ryszarda Kapuściń-
skiego. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Zgodnie z umową termin jej realizacji 
wynosi 15 dni od momentu podpisania umowy.

Na Ochocie
Punkt wymazowy 
COVID-19

Zgłaszanie projektów 
do budżetu 
obywatelskiego
Z początkiem grudnia wystartowała kolejna, 9. już edycja 
budżetu obywatelskiego (BO) w Warszawie. Do dyspozycji 
mieszkańców i mieszkanek Miasto Stołeczne Warszawa 
będzie ponad 101 mln złotych. Ile z tej kwoty przypadnie 
dzielnicy Ochota? Do kiedy można złożyć projekt oraz jak to 
zrobić? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania.
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Oświata
Żłobek przy ul. Henryka 
Pobożnego
Budynek jest już gotowy. Placówka 
pomieści 125 dzieci. Do dyspozy-
cji podopiecznych będą przestron-
ne sale, sala gimnastyczna, wła-
sna kuchnia, obszerny taras wraz 
z placem zabaw oraz teren zieleni. 
Dzielnica przekazała placówkę do 
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. 
Żłobek zacznie działać na począt-
ku 2022 roku. Informacje dotyczące 
rekrutacji na stronie: nabor.pcss.pl. 
Wartość inwestycji: 7,27 mln zł

Żłobek przy ul. Dzieci Warszawy 
– w budowie
Żłobek przeznaczony jest dla 175 
podopiecznych. Jego otwarcie pla-
nujemy w przyszłym roku.
Konstrukcja i budowa obiektu speł-
nia wymagania architektury przyja-
znej środowisku. Drewniany szkielet 
ścian w połączeniu z płytami gipso-
wo-włókninowymi zapewni wysoki 
komfort użytkowania – zwłaszcza 
dzieciom i alergikom. Placówka ko-
rzystać będzie także z odnawialnych 
źródeł energii – paneli fotowoltaicz-
nych i pompy ciepła – które częścio-

wo pokryją zapotrzebowanie żłobka 
na ciepłą wodę i energię elektrycz-
ną. Na terenie zewnętrznym żłobka 
znajdzie się plac zabaw wraz z te-
renem zieleni, na którym powstaną 
ogrody deszczowe. To forma rabaty, 
która znacznie lepiej niż trawnik ma-
gazynuje i filtruje wodę opadową. 
Wartość inwestycji: 11,63 mln zł

Szkoła i przedszkole przy  
ul. T. Hennela – projekt
Przedszkole, którego budowa ruszy 
jako pierwsza, zaplanowane jest dla 
150 dzieci. Placówka wyróżniać się 
będzie salą do zajęć sensorycznych, 
wielofunkcyjnym holem oraz cieka-
wie zaprojektowanym terenem zie-
leni  wraz z trzema placami zabaw.  
Szkoła pomieści ponad 700 uczniów. 

Oprócz budynku szkoły powstanie 
hala sportowa z boiskami do pił-
ki ręcznej, koszykówki i siatkówki, 
a także trybuny mieszczące około 
150 widzów. Dodatkowo w szko-
le znajdzie się osobna sala gimna-
styczna dla uczniów klas 1-3. Na 
terenie zewnętrznym do dyspozycji 
uczniów będą bieżnie, boisko do 
piłki nożnej, boiska wielofunkcyjne 
i plac zabaw. 
Obie placówki skorzystają z ener-
gii odnawialnej w postaci paneli 
fotowoltaicznych zapewniających 
energię elektryczną, kolektorów 
słonecznych dających ciepło grzew-
cze oraz pompy ciepła służącej do 
ogrzewania, klimatyzacji i zaopa-
trzenia w ciepłą wodę użytkową. 
Zakończyliśmy prace projektowe 
obiektów. Złożyliśmy wnioski o po-
zwolenie na budowę, a w pierwszym 
półroczu 2022 roku ogłosimy prze-
targi na budowę. Planujemy oddać 
przedszkole do użytku w 2023 roku, 
szkołę w 2025.  

Remonty w placówkach 
oświatowych
Dodatkowo pozyskane fundusze na 
łączną kwotę ponad 1,8 mln zł prze-
znaczyliśmy na remonty w szkołach 
nr 11, 2, 383, 4, liceum i przedszko-
lach nr 343 oraz 200. 
Największe prace przeprowadziliśmy 
m.in. w budynku Przedszkola nr 343 
przy ul. Warszawskiej, które zyskało 
odnowioną elewację wraz z dekora-
cją nawiązującą do nazwy placów-
ki. Prace objęły m.in. czyszczenie 
i zabezpieczenie ścian, wyrównanie 
ubytków i malowanie. Duże zmiany 
zaszły także w małej sali gimna-
stycznej mieszczącej się w skrzydle 
SP nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich. 
W obiekcie wzmocniono konstruk-
cję ścian, docieplono je, wymieniono 
okna, drzwi, grzejniki i wykładzinę 
podłogową, salę pomalowano. Z ko-
lei w SP nr 11 przy ul. M. Keniga 
gruntowny remont przeszedł  dach 
nad główną częścią placówki.

Doświetlenie ulic 
i remonty chodników

Inwestycje w poprawę bezpie-
czeństwa pieszych dotyczą przede 
wszystkim modernizacji oświetlenia 
i naprawy nawierzchni chodników. 
W dzielnicy przybyło nowych la-
tarń, ale także energooszczędnych 
opraw w dotychczasowych słupach 
oświetleniowych. 

Ledowe latarnie do końca roku 
staną przy drodze do szkół pod-
stawowych nr 383 i nr 11  przy 
ulicach Warszawskiej i M. Keniga 
oraz przed wejściem do Przedszkola 
nr 219, także przy ul. M. Keni-
ga.  Przy szkole nr 383 dodatkowo 
wyremontujemy chodnik. W tych 
miejscach doświetlimy również 
przejście dla pieszych. Prace mo-
dernizacyjne to efekt zwycięskich 
projektów budżetu obywatelskie-
go. Dzięki wymianie okablowania 
i opraw oświetleniowych znacznie 
poprawiła się także jakość światła 
w hali sportowej szkoły nr 381 przy 
ul. M. Drzymały. Remont zwiększył 
wygodę korzystania z hali, a jed-
nocześnie obniżył koszty jej użyt-
kowania. Dobiegają końca  prace 
nad wymianą oświetlenia i dosta-

wieniem nowych latarń przy ulicach 
M. Keniga i Skoroszewskiej. Remont 
pierwszej z nich w tym roku przebie-
ga na odcinku między ul. Zagłoby 
i ul. Warszawską. Podobną moderni-
zację przechodzi ul. Skoroszewska na 
fragmencie między ul. Prystora a  ul. 
J. Chełmońskiego. Z końcem grudnia 
cztery przejścia dla pieszych – na 
skrzyżowaniu z J. Chełmońskiego, 
a także przejście przy Skoroszew-
skiej 12 - zyskają nowe latarnie. Za-
kończono remont przy ul. Zagłoby. 
Pasaż przy fontannach ma nowe la-
tarnie i oprawy z energooszczędnymi 
lampami. W tym roku wymienione 
zostały także płyty chodnikowe na 
całej długości ulic  W. J. Grabskiego 
i H. Opieńskiego. 
Koszt remontów: 1,01 mln zł

Tereny pawilonów handlowych – 
CL „Niedźwiadek”
Do końca grudnia zakończymy III 
etap inwestycji związanych z budo-
wą Centrum Lokalnego „Niedźwia-
dek”. Obszar handlowy przy uli-
cy Orląt Lwowskich zyska nową 
nawierzchnię i  parkowe, energo-
oszczędne oświetlenie. Przybędzie 
też zieleni w postaci drzew, krze-
wów i traw ozdobnych. Przy nich 
staną ławki i stojaki rowerowe. 
Wartość inwestycji III etapu:  
637 tys. zł 

Sport i rekreacja
„Mały Ciechocinek”
Przy ulicy Zagłoby stanęła tężnia so-
lankowa. Przyjemnie zaaranżowany 
skwer jest miejscem integracji i od-
poczynku dla mieszkańców. Solankę 
sprowadzaną z Ciechocinka można 
wdychać spacerując wokół wiaty lub 
siedząc wśród zieleni. To realizacja 
budżetu obywatelskiego. Wartość 
inwestycji  312 tys. zł

Plac zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią
Popularny plac zabaw przy SP nr 
383 przy ul. Warszawskiej w ca-
łości pokryła miękka i bezpiecz-
na dla dzieci powierzchnia. Oko-
ło 700m² poliuretanowej pianki 
uzupełniło dotychczasowe braki 
w nawierzchni. Zadanie zrealizo-
waliśmy w ramach budżetu oby-
watelskiego. Koszt modernizacji: 
162 tys. zł

Miejsce dla uczniów 
i mieszkańców
Na terenie zewnętrznym SP nr 2 
przy ul Orłów Piastowskich stanęła 
altana, pod dachem której miesz-
czą się stoły i ławy dla około 30 
osób. Korzystają z niej uczniowie 
szkoły, a po zajęciach edukacyj-
nych wszyscy mieszkańcy. Altana 
jest realizacją budżetu obywatel-
skiego. 
Koszt inwestycji:  45 tys. zł

Pływalnia 
Remont rozsuwanego dachu pły-
walni „Albatros” przy ul. Orląt 
Lwowskich polegał na demontażu 
i wymianie pokrycia oraz na czysz-
czeniu i zabezpieczeniu wszystkich 
stalowych elementów konstrukcji. 
Koszt remontu: 403 tys. zł 

Ochrona środowiska
Pożegnanie z „kopciuchem”
W ramach walki ze smogiem pozy-
skaliśmy dofinansowanie na budowę 
kotłowni gazowej, instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody wraz 
z przebudową instalacji gazowej w 
kolejnym budynku komunalnym. Re-
mont poprawił nie tylko bezpieczeń-
stwo mieszkańców kamienicy przy 
Regulskiej 18, ale i komfort użytko-
wania obiektu – objął izolację funda-
mentów, wykonanie drenażu i opaski 
wokół budynku, remont balkonów, 
wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, remont dachu wraz z ocieple-
niem poddasza, malowanie  elewacji.
 Koszt modernizacji: 582 tys. zł

Ochrona przeciw podtopieniom 
Ursusa i okolic
W październiku tego roku zakończy-
liśmy wieloletnią przebudowę rowu 
U-1 wraz z budową zbiornika reten-
cyjnego. Inwestycję prowadziliśmy 
wspólnie z samorządami:  pruszkow-
skim, michałowickim, piastowskim. 
Inwestycja zapewnia ochronę przeciw 
podtopieniom i skuteczne zagospoda-
rowanie wód opadowych m.in. części 
terenów południowego Ursusa.   
Realizacja w latach: 2014-2021.
Wartość inwestycji: 17,36 mln zł 
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Podsumowanie inwestycji 2021r. w Ursusie
W tym roku dzielnica zainwestowała w rozbudowę infrastruktury ponad 20 mln złotych. Najwięcej pochłonęły wydatki na budowę placówek oświatowych 
oraz zadania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych. Poniżej prezentujemy wybrane inwestycje upływającego roku. Niektóre z nich mają charakter 
wieloletni i realizowane będą także w przyszłym i kolejnych latach.

Bogdan 
Olesiński 
Burmistrz
Szanowni 
Państwo, 
konsekwentnie 

realizujemy kluczowe dla dzielnicy 
inwestycje. Skutki pandemii oraz 
spowolnienie gospodarcze zweryfi-
kowały niektóre z naszych planów, 
powodując wydłużenie terminów 
ich realizacji. W 2021 byliśmy zmu-
szeni przeznaczyć na infrastruktu-
rę kwotę mniejszą niż w ubiegłych 
latach. Dlatego staraliśmy się, jak 
najefektywniej wykorzystać środ-
ki, którymi dysponowała dzielnica. 
W sumie na inwestycje wydaliśmy 

ponad 20 mln zł. W ciągu roku 
pozyskaliśmy także dodatkowe fun-
dusze, które przeznaczyliśmy m.in.  
na remonty placówek oświatowych.
Mimo trudności możemy z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość. Planuje-
my kolejne duże zadania, z naszego 
punku widzenia niezbędne dla dziel-
nicy, m.in. budowa nowoczesnego 
centrum kultury, którego projekto-
wanie już rozpoczęliśmy. 
Przy tej okazji chciałbym serdecz-
nie podziękować mieszkańcom za 
zaangażowanie w sprawy Ursusa,  
zwłaszcza za udane pomysły zgła-
szane do budżetu obywatelskiego, 
które realnie wpływają na poprawę 
jakości życia w dzielnicy. 

Wiesław 
Krzemień
Z-ca Burmistrza

Szanowni 
Państwo, 
w tegorocznym 

podsumowaniu inwestycyjnym war-
to podkreślić zakończenie prac nad 
przebudową i modernizacją rowu 
odwadniającego U1 wraz z budową 
zbiornika retencyjnego. To skompli-
kowane przedsięwzięcie, w którego 
realizację zaangażowane były cztery 
samorządy, zabezpieczy mieszkań-
ców południowego Ursusa przed 
groźbą podtopień. W czasach, gdy 
coraz częściej występują gwałtowa-
ne zjawiska pogodowe, jest to moim 
zdaniem jedna z najważniejszych in-
westycji, jakie skutecznie przepro-
wadziliśmy w ostatnich latach.
W tym roku powstała oczekiwana 
tężnia solankowa, której pomysł 
budowy w ramach budżetu obywa-
telskiego zgłosili sami mieszkańcy. 
Inwestycja ta spotkała się z pozy-
tywnym przyjęciem,  zyskała nawet 
nazwę – „mały Ciechocinek”. 

Kazimierz 
Sternik
Z-ca Burmistrza

Szanowni 
Państwo,
zrealizowaliśmy 

kolejny etap zmian architektonicz-
nych w ramach tworzenia Centrum 
Lokalnego „Niedźwiadek”. Moder-
nizacji poddaliśmy otoczenie pawi-
lonów handlowych. Ale na tym nie 
koniec. W kolejnych latach zamie-
rzamy przebudować fragment Parku 
Hassów, gdzie znajduje się scena. 
W rezultacie w sercu Niedźwiadka 
powstaje nowoczesna i przyjazna 
przestrzeń codziennej aktywności 
mieszkańców.
Oprócz nowych przedsięwzięć 
dzielnica musi inwestować w już 
istniejącą tkankę miejską, ponieważ 
zmieniają się oczekiwania i styl ży-
cia mieszkańców. Realizujemy te 
wyzwania poprzez modernizacje bu-
dynków, ale także przez przebudowę 
już istniejącej przestrzeni miejskiej, 
jak to ma miejsce w ramach centrum 
lokalnego.

Żłobek przy ul. Henryka Pobożnego

Bezpieczny plac zabaw przy SP nr 383

Hala sportowa przy SP 381

Tężnia solankowa „Mały Ciechocinek”
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• Jest Pan przewodniczącym 
dzielnicowej komisji budżetu 
i inwestycji. W grudniu tuż 
przed końcem roku czekają nas 
zmiany w budżecie. Proszę po-
wiedzieć coś więcej: Czy dojdą 
środki na nowe inwestycje?
– Tak. Posiedzenia naszej komi-

sji budżetu i inwestycji odbywają 
się co miesiąc w celu omówienia 
zmian w finansach dzielnicy. Ostat-
nie odbyło się 8 grudnia. Tym razem 
omawialiśmy zmiany w załączni-
ku dzielnicowym do Budżetu m.st. 
Warszawy i dotyczyły one przesu-
nięć środków, które mogą nie zostać 
wykorzystane w bieżącym roku lub 
przeniesień na zadania, gdzie braku-
je środków a są oszczędności wyni-
kające z zakończonych już zadań. 
To przede wszystkim zwiększenia 
środków na edukację.

Plany inwestycyjne mamy duże, 
podobnie jak apetyty na kolejne 
inwestycje i zmiany na korzyść. 
Wierzymy, że Rada Miasta uchwali 
dodatkowe środki dla Bielan. Miastu 
znane są potrzeby infrastrukturalne 
dzielnicy oraz motywacja, którą kie-
rują się radni oraz zarząd.  

Liczymy na to, że uda się zre-
alizować bardzo ważny z punktu 
widzenia mieszkańców ciąg ulic 
Rudnickiego, Perzyńskiego, Podcza-
szyńskiego aż do Marymonckiej, ze 
słynnym już skrzyżowaniem Kocha-
nowskiego/Rudnickiego. Tak ważna 
arteria łącząca dwa krańce dzielnicy 
wymaga od dawna remontu.

Innym bardzo ważnym elemen-
tem jest budowa trasy mostu pół-
nocnego. Ta inwestycja jest od lat 
oczekiwana podobnie jak budowa 
odcinka S7 łączącego ten północny 
wylot z Warszawy. Prace projektowe 
a potem realizacja obu tych inwe-
stycji muszą przebiegać równolegle. 
Pozwoli to odciążyć lokalne drogi 
od tranzytu.

Priorytetem są również moder-
nizacje placówek oświatowych. Na 
liście jest modernizacja budynku 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Gen. Stanisława Maczka przy ul. 
Gwiaździstej 35 czy modernizacja 
terenów sportowych i rekreacyjnych 
przy Szkole Podstawowej nr 352 
przy ul. Conrada 6. 

Zmian również wymaga plac za-
baw „Plastusiowo” przy ul. Kocha-
nowskiego 22.
• W jaki sposób pozyskuje się 

dodatkowe środki do budżetu?
– Zadania wpisywane są do wie-

loletniej prognozy finansowej i na 
tej podstawie, przy staraniach zarzą-
du i radnych przyznawane są środki 
na inwestycje. Oczywiście budżet 

to nie tylko inwestycje. To również 
utrzymanie zasobów lokalowych 
czy placówek oświatowych. Starania 
o dodatkowe środki to również do-
bra realizacja budżetu, czego dowo-
dem są przyznane przez Prezydenta 
m.st. Warszawy środki w wysokości 
5 mln złotych za bardzo dobrą re-
alizację budżetu za 2020 rok czy 
pozyskanie środków ze sprzedaży 
nieruchomości.
• Jaki będzie przyszłoroczny bu-

dżet inwestycyjny Bielan? Od 
dłuższego czasu słyszymy o du-
żych cięciach w całym mieście.
– Nadchodzący rok budżetowy 

nie będzie łatwy. Przyczyną tego sta-
nu jest przede wszystkim pandemia. 
Ta sytuacja to wielkie obciążenie 
dla każdego budżetu, począwszy od 
budżetu rodzinnego i nie kończąc 
na miejskim. Problemem jest też to, 
co dzieje się ze złotym. Postępująca 
inflacja sieje spustoszenie w portfe-
lach mieszkańców. To samo dzieje 
się z budżetem dzielnicy czy miasta. 
Planowane dziś inwestycje mogą 
czekać cięcia właśnie z tego powo-
du. Pomimo tego chcemy utrzymać 
tempo realizacji inwestycji. To duża 
zasługa burmistrza Grzegorza Pie-
truczuka i jego zastępcy - Włodzi-
mierza Piątkowskiego.
• Co słychać w Pana okręgu, na 

osiedlu Chomiczówka. Jakie 
działania i w jakich sprawach 
podjął Pan w ostatnim czasie?
– Chomiczówka, to prężnie 

działający samorząd mieszkańców, 
dbałość o tereny zielone i przestrzeń 
rekreacyjną. To powoduje, że wie-
lu ludzi zamienia dotychczasowe 
mieszkanie właśnie na tę lokalizację. 
To dowód na to, że warto podejmo-
wać starania o lepszą jakość życia. 
Ale to nie tylko Chomiczówka. To 
również Piaski. Każde z tych osie-
dli ma swój odrębny charakter. To 
ludzie, którzy właśnie tu mieszkają 
na Bielanach. Bo w tym co dzieje 
się na Chomiczówce i Piaskach duży 
udział mają mieszkańcy. To dzięki 
spotkaniom z nimi powstają pomy-

sły, które potem są realizowane we 
współpracy z bielańskim ratuszem 
czy spółdzielnią mieszkaniową. 

To nasadzenia nowych drzew 
czy stawianie urządzeń do kaleni-
styki, tak pieczołowicie wystarane 
przez radnego Lisiaka. Niedługo zo-
stanie oddany do użytku żłobek przy 
ulicy Bogusławskiego, a Przedszko-
le nr 422 przy Brązowniczej, daw-
niej „Kubusia Puchatka” przejdzie 
gruntowną modernizację. To tylko 
ułamek tego co już zostało zrobione 
i co się dzieje.

Z mojej strony udało się po-
zyskać środki na zakup i montaż 
budek lęgowych dla jerzyków. Te 
zacne ptaki będą mogły założyć 
swoje gniazda w trzech lokaliza-
cjach na Chomiczówce. Bardzo na 
tym zależało mieszkańcom. Dzięki 
pracy wydziału ochrony środowiska 
i współpracy z WSBM Chomiczów-
ka udało się i montaż budek będzie 
realizowany w najbliższym czasie.

Trudną sprawą jest budowa ko-
lektora ściekowego Lindego Bis 
w ulicy Conrada. Ta realizowana 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji inwe-
stycja, niesłychanie potrzebna, jest 
niestety bardzo uciążliwa dla miesz-
kańców. Zdaniem moim i mieszkań-
ców szwankuje niestety organizacja 
ruchu. Problem powoduje niespójne 
oznakowanie i brak informacji. 
• O jakie jeszcze inwestycje na 

osiedlu będzie Pan zabiegał 
w najbliższym czasie?
– Na Chomiczówce bardzo waż-

na jest ulica Renesansowa, od dzie-
siątków lat nie remontowana. Razem 
z radnym Krystianem Lisiakiem 
czynimy starania o rozpoczęcie tego 
niezbędnego remontu. 

Kolejny problem to niewystar-
czająca liczba miejsc parkingowych, 
zarówno na Chomiczówce jak i na 
Piaskach. Najlepszym rozwiąza-
niem dla obu osiedli byłaby budo-
wa parkingów wielopoziomowych, 
jednak przy dużym zróżnicowaniu 
własnościowym gruntów może być 
trudno zrealizować taką inwestycję. 
Ale będę się o to starał, kropla drąży 
skałę.

W ulicy Księżycowej (na jej 
brukowanym odcinku) nie ma ka-
nalizacji. Zamierzam działać by do-
prowadzić kanalizację do tej części 
Chomiczówki. Ten przez lata zapo-
mniany kawałek dawnego świata za-
sługuje na taką inwestycję, podobnie 
jak doprowadzenie sieci gazowej. 
Obie inwestycje poprawią komfort 
życia mieszkańców. 

Rozmawiał: Jan Roman

Apetyt na kolejne inwestycje
ROZMOWA Z MARCINEM WŁODARCZYKIEM

   RADNYM STOWARZYSZENIA „RAZEM DLA BIELAN” 

W bemowskiej bibliotece
Dobre praktyki 
nagrodzone 

Płacimy gotówką.

Wyceniamy i kupujemy 
starocie z PRL-u i antyki.

697 033 983

Proces automatyzacji działań 
w bemowskiej bibliotece trwa od 
2 lat. Wprowadzone nowe e-usługi 
są bardzo doceniane przez użyt-
kowników. 

– Zwiększyliśmy ofertę, zasoby, 
odświeżyliśmy wnętrza kilku pla-
cówek i co ważne – nasze starania 
zostały trzykrotnie wyróżnione – 
podkreśla dyrektorka biblioteki 
Anna Fiszer-Nowacka. 

W ubiegłym roku ruszyły 
sztandarowe usługi bemowskiej 
biblioteki, jak videozapis do bi-
blioteki, e-platforma biblioteczna, 
czyli biblioteka online, e-czytelnia 
prasy, z której skorzystało dotych-
czas 17,5 tys. użytkowników, czy 
też sterowanie kontem biblio-
tecznymi dzięki komendom sms. 
Rozwój e-usług i e-oferty przy-
spieszyła pandemia. – Automa-
tyzacja i e-rozwój jest ważny, ale 
pamiętajmy, że duszą biblioteki są 
książki. Kultura, edukacja stano-
wią wartość nadrzędną w bibliote-
ce, dlatego w tym roku staraliśmy 
się też zmodernizować placówki 
stacjonarne. Wypożyczalnie przy 
Konarskiego (nr 38) i przy Po-
wstańców Śląskich 108a (nr 113) 
oraz Czytelnia nr XVII przy Po-
wstańców Śląskich zyskały nowy 
wygląd. Podgląd placówek można 
zobaczyć na wirtualnym spacerze 
– zaznacza dyrektorka. W biblio-
tece olbrzymim zainteresowaniem 
cieszyły się lekcje biblioteczne, 
warsztaty artystyczne i zajęcia li-
teracko-plastyczne. 

W tym roku księgozbiór biblio-
teki był wyjątkowo mocno wzbo-
gacany. Tylko w tym roku czytel-
nicy wypożyczyli pół miliona ma-
teriałów bibliotecznych. Oprócz 

bieżących zakupów nowości, lek-
tur, itp. zakupiono książki m.in. 
o zdrowiu, leczeniu holistycznym, 
rozwoju osobistym, psychologicz-
ne, biografie o wartości blisko 
95 tys. zł oraz filmy, audiobooki 
i e-booki o wartości 42 tys. zł. Do-
posażenie katalogu odbywało się 
według sugestii czytelników w ra-
mach realizacji dwóch projektów 
z budżetu obywatelskiego. Rów-
nież dzięki pomysłom zgłoszonym 
przez mieszkańców zostały zor-
ganizowane bezpłatne warsztaty 
praktyczne dla dorosłych, m.in. 
rośliny w słojach i w szkle, maj-
sterkowanie, robótki ręczne, deco-
upage, joga, opiewające na łączną 
kwotę ponad 134 tys. zł. 

– Z optymizmem i dobrą ener-
gią wchodzimy w rok 2022. Będzie-
my realizować m.in. zakup i zdalny 
dostęp do nowości wydawniczych 
z dotacji MKiDN, a także – dzięki 
mieszkańcom Bemowa – kolejne 
projekty w ramach inicjatyw oby-
watelskich – dodaje dyrektorka. 

Dobre praktyki zostały do-
strzeżone. We wrześniu 2021 roku 
biblioteka została wyróżniona 
w konkursie „Słoneczniki 2021” 
w kategorii „Logika” na najbar-
dziej rozwojową inicjatywę dla 
dzieci w wieku 0 - 14 lat za pro-
jekt „Tygrysy ekonomii”. Miesiąc 
później dyrektorce biblioteki przy-
znano tytuł Innowacyjnej Mene-
dżerki Kultury 2021. W grudniu 
zaś biblioteka otrzymała nagrodę 
im. Kierbedziów za „Pracę z czy-
telnikiem”. Kapituła doceniła fakt, 
że biblioteka od wielu lat należy 
do pionierów we wdrażaniu nowo-
czesnych rozwiązań przyjaznych 
czytelnikom. 

 

Dariusz Grela 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; 
terapia komórkowa, iniekcje
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
Gabinety Lekarskie Łucka (gab. Nr 5) 
tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
– SPRAWNOŚĆ W  KAŻDYM WIEKU!

Wesołych Świąt!
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-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
• Komenda Rejonowa Wola

ul. Żytnia 36 % 47 723 94 50
• Komisariat Warszawa Bemowo

ul. Raginisa 4  % 47 723 25 80
STRAŻ MIEJSKA  % 986
STRAZ POŻARNA % 998
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  

nr 4, ul. Chłodna 3  % 22 596 70 40
•  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

nr 7, ul. Powstańców Śląskich 67 
% 22 596 70 70

Bemowski Telefon Zaufania 
% 22 664 15 58

Czynny: 
środy 13.00–16.00, piątki 9.00–12.00

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 do-
wódca; 9) makler giełdowy; 10) prezydent przed przysięgą; 12) błonkówka; 
14) gra bez słów.
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Ogłoszenia drobne

W warszawskich dzielnicach 
ruszyła 29.edycja Samorządowe-
go Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”. W związku z pan-
demią Komitet Organizacyjny Kon-
kursu podjął decyzję o umożliwie-
niu kandydatom przesyłania zgło-
szeń w formie skanu na maila:k.
staniszewska@swiatnatak.pl, drogą 
pocztową na adres: Fundacja „Świat 
na Tak”, Al.J.Ch. Szucha 27, 00-580 
Warszawa z dopiskiem:Konkurs 
„Ośmiu Wspaniałych” lub osobi-
ście. Zgłoszenia należy składać do 
20.02.2022r. Wszystkie informacje 
i formularze zgłoszeń znajdują się 
na stronie Fundacji.

Głównym Organizatorem kon-
kursu „Ośmiu Wspaniałych” jest 
Fundacja „Świat na Tak”. Od po-
czątku celem Konkursu jest pro-
mowanie pozytywnych zachowań, 
działań, postaw dzieci i młodzie-
ży oraz upowszechnianie idei 
młodzieżowego wolontariatu, jak 
również powołanie w szkołach 
Klubów Ośmiu – młodzieżowego 
wolontariatu działającego według 
programu wychowawczego Joan-

ny Fabisiak „Wychowanie przez 
działanie”. Warto wspomnieć 
zachęcając do udziału młodych 
mieszkańców Dzielnicy Ursus, ze 
nasza młodzież szkolna przez lata 
osiągała ogromne sukcesy w pracy 
wolontarystycznej.

Laureatami Konkursu byli, 
m.in. dr Piotr Kociszewski dzisiaj 
geograf i wykładowca uniwersy-
tecki, czy obecna radna Agnieszka 
Kołaczek oraz wielu innych mło-
dych, którzy do dzisiaj są wzorami 
w swoich środowiskach. Najwię-
cej wolontariuszy działa w Bi-
bliotece Publicznej w Dzielnicy 
Ursus, Domu Kultury „Portiernia” 
filii OK „Arsus” pod okiem za-
służonego pedagoga i mieszkanki 
Ireny Jarzębak oraz w wybranych 
szkołach. Pracą wolontarystyzną 
zajmują się też młodzi ludzie 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
i Hufcu ZHP Ursus.

Zapraszamy do uczestnictwa 
w Konkursie. Warto pomagać in-
nym.

Bogusław Łopuszyński 
Przewodniczący stołecznego jury
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• ANTYCZNE MEBLE, OB-
RAZY, srebra, platery, książki, 
pocztówki, odznaki, odznacze-
nia, szable, bagnety. Gotówka. 
Tel. 504 017 418

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

Przegląd Jednego Poety

Stołeczny Konkurs 
„OŚMIU WSPANIAŁYCH”

Program wybranych 
imprez

Ośrodka Kultury „Arsus”
ul. Traktorzystów 14

Tel. 22 478 34 54
www.arsus.pl

• 9 stycznia (niedziela) godz. 18.00 
– Koncert Noworoczny w wy-
konaniu Salonowej Orkiestry 
Johanna Straussa. W programie 
największe przeboje musicalowe 
i operetkowe. Bilety 70 i 80 zł

• 30 stycznia (niedziela) w godz. 
15.00–20.30 – Wielkie granie 
i ślizganie. Plener z udziałem ze-
społów musicalowych „Croscen-
do”, „Phantasia” oraz gwiazdy 
Dawida Kwiatkowskiego (godz. 
19.00). Rada i Zarząd Dzielnicy 
Ursus zapraszają na otwarcie lo-
dowiska, licytacje i dobrą zaba-
wę. Park „Czechowicki”

• 11 lutego (piątek) godz. 19.00 
– Premiera spektaklu „Dzień 
z życia Lucjana, Lusi i mamu-
si” w wykonaniu Teatru „Scena 
Przyfabryczna”

• 18 lutego (piątek) godz. 18.00  
– Koncert Walentynkowy 
„One&My” w wykonaniu aktor-
skim Stanisława Górki i akompa-
niamencie gwiazdorskim Jerzego 
Derfla. Bilety 20 zł

• 25 lutego (piątek) godz. 19.00 – 
Spektakl rozrywkowy „Winda do 
nieba”. Wystąpią D. Kordek, J. 
Kawalec, W. Majchrzak. Bilety 
70 zł

• 11 marca (piątek) godz. 17.30 
i 20.30 – Występ kabaretu „Pa-
ranienormalni” w programie VIP 
TOUR. Impreza biletowana

• 18 marca (piątek) godz. 19.00 – 
Spektakl rozrywkowy „Miłosna 
pułapka”. Wystąpią A. Biedrzyń-
ska, A. Dziurman, G. Dauksze-
wicz, A. Załęcka. Impreza bile-
towana.

Wszystkim naszym Przyjaciołom, 
Widzom, Sympatykom, Uczest-
nikom zajęć, pracowni, klubów 
zainteresowań i Użytkownikom 
życzymy radosnego Bożego Na-
rodzenia i Szczęśliwego Nowego 
2022 Roku

Bogusław Łopuszyński
Dyrektor OK „Arsus” 

z zespołem pracowników
wszystkich placówek kultury

W Domu Kultury „Koloro-
wa” Ośrodka Kultury „Arsus”  
3 grudnia 2021r. odbył się Wieczór 
Laureatów 19. Mazowieckiego 
Przeglądu Recytatorskiego Jedne-
go Poety z udziałem gościa spe-
cjalnego wybitnej polskiej poetki 
Urszuli Kozioł. Laureatki wielu na-
gród polskich i zagranicznych, po-
kolenia najwybitniejszych twórców 
rodzimej literatury. Najlepszym 

recytatorom wybranym przez jury 
kierowane przez Justynę Ścibor 
nagrody wręczali: burmistrz Kazi-
mierz Sternik, naczelnik Katarzyna 
Świtalska, kierownik DK „Kolo-
rowa” Elżbieta Zdanowska-Cozac 
i dyrektor OK „Arsus” Bogusław 
Łopuszyński. Konkurs należy do 
nielicznych i wyjątkowych w Pol-
sce, który gości najlepszych pol-
skich twórców literatury.
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Z ok� ji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć Państwu ży� enia

w� elkiej pomyślności , zdrowia, 
miłości or�  pogody ducha.

Niech ten piękny � as będzie dla Państwa spokojny
i p� epełniony radością w gronie rodzinnym .

pracownicy Hali Wola


