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Podczas wyborów wielokrotnie otrzymywałem sygnały, że radni przypominają się tylko 

podczas wyborów. Obiecałem wówczas Państwu, że co najmniej raz do roku będę pisał o 

tym, co ważnego wydarzyło się w Dzielnicy Ursynów oraz jakie działania podjąłem jako 

radny. Dziś spełniam tę obietnicę dołączając podziękowania za wybór do Rady Dzielnicy. 

Pochwalę się Państwu pierwszymi moimi sukcesami np.: remontem przejść podziemnych. 

Po wyborach. Na początku chciałbym podziękować za poparcie, jakie otrzymałem podczas ostatnich wyborów 
samorządowych, w których otrzymałem 883 głosy. Bardzo to doceniam i obiecuję nie zawieść Państwa. DZIĘKUJĘ! 

Sukces tym większy, że „Nasz Ursynów”, z którego startowałem, wprowadził do Rady Dzielnicy w sumie 10 radnych. 
O przysłowiowy włos wyprzedziło nas PO, które wprowadziło 11 radnych. Pozostałe 4 mandaty zdobył PiS. Do 
rady nie wszedł nikt z przedstawicieli SLD oraz lokalnych komitetów wyborczych.  

Od samego początku PO robiło wszystko, aby nie zawiązać z nim koalicji. Partia ta postanowiła wcielić w życie hasło 
„władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”. Pani Prezydent znajdowała kolejne powody utrudniające zawiązanie koalicji 
„Nasz Ursynów” – PiS, zaczynając od unieważnienia wyborów Przewodniczącego Rady, a skończywszy na odebraniu 
pełnomocnictw kadrowych członkom Zarządu. Osoby, które na bieżąco śledziły wydarzenia z Ratusza i 
obserwowały, co robi PO, ze zrozumieniem wspierały nasze działania. Dziś z perspektywy rocznej współpracy z PiS 
możemy powiedzieć, że był to dobry wybór. Kandydaci rekomendowani do Zarządu Dzielnicy przez PiS okazali się 
doświadczonymi samorządowcami. „Nasz Ursynów” wprowadził do Zarządu – Burmistrza – Piotra Guziała i 
Wiceburmistrza – Piotra Machaja. Przewodniczącym Rady Dzielnicy został znany varsavianista prof. Lech 
Królikowski. Ja zaś zostałem wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii 
Rozwoju i Ekologii.  

Budżet. Finanse jakimi dysponuje Dzielnica Ursynów, w tym roku, jak i w kolejnych latach nie dają niestety szans na 
jakiekolwiek poważne inwestycje. Jest to efekt stanu finansów całego miasta. Budżet inwestycyjny w latach 2009-2011 
kształtował się następująco: 2009 - 72 mln zł, 2010 - 71 mln zł, 2011 – 34 mln zł, a w kolejnych latach będzie jeszcze 
mniej.    

Jak łatwo można wyczytać z powyższego zestawienia, budżet Ursynowa dramatycznie skurczył się. Najbardziej może  
irytować, fakt, że kiedy budżet inwestycyjny Dzielnicy wynosił 70 milionów złotych, ówczesna władza zwracała do 
ogólnomiejskiego skarbca niewykorzystane fundusze zamiast przeznaczać je na inwestycje. Obecnie możemy 
operować w ramach znacznie niższych funduszy. Warto wspomnieć, że ponad połowę tegorocznych wydatków 
budżetowych pochłonęła budowa domów komunalnych przy ul. Kłobudzkiej, budowa szkoły przy ul. Lokajskiego, 
przedłużenie KEN w kierunku centrum oraz poszerzenie ul. Nowoursynowskiej. 

Przejścia podziemne pod ul. Jastrzębowskiego i Beli Bartoka. Podczas wyborów samorządowych wielu 
mieszkańców wskazywało mi, że przejścia podziemne pod tymi ulicami to niechlubna wizytówka Ursynowa. Po 
wygranych wyborach uznałem, że należy rozwiązać ten problem. Rok czasu zajęło mi przebicie się z inicjatywą 
remontu tych przejść. Nie było łatwo ale opłacało się. Ostatecznie remonty obu przejść podziemnych zakończyły się 
na początku grudnia i objęły mechaniczne oczyszczenie ścian i sufitów, malowanie tynków wraz z zabezpieczeniem 
ścian przed graffiti, montaż barierek stalowych przy schodach oraz zamontowanie odwodnienia dla ruchu pieszego, a 
także wykonanie oświetlenia. W tym miejscu chciałbym złożyć ogromne podziękowania Wiceburmistrzowi Panu 
Andrzejowi Bittelowi, bez którego przychylności nie była by możliwa realizacja tych remontów.  

Drogi i plany. W połowie roku została otwarta poszerzona ul. Nowoursynowska. Na początku 2012 zostanie 
oddane długo oczekiwane połączenie z Mokotowem - przedłużenie Al. KEN. Obie inwestycje, mimo, że 
zapoczątkowane przez poprzedników, bardzo potrzebne naszej dzielnicy, niestety zostały źle przygotowane przez 
poprzednią ekipę. W obu przypadkach spowodowało to opóźnienia w zakończeniu tych inwestycji. W pierwszym 
przypadku, prace zostały wstrzymane z powodu nie uregulowanych własności gruntu pod inwestycję. W drugim 
przypadku prace przedłużyły się ponieważ wykonawca wiaduktu natknął się na fragment konstrukcyjny metra 
niewidoczny na mapach.  

Raport  nr 1 /  grudzień 2011r .  



Nadal problem komunikacyjny istnieje w związku z brakiem połączenia z Wilanowem, którego nie rozwiązało 
otwarcie ul. Orszady w kierunku Ursynowa. Ucieszyłem się, kiedy odżył popierany również przeze mnie pomysł 
przedłużenia ul. Ciszewskiego jako najmniej kosztochłonnego projektu połączenia pomiędzy naszymi dzielnicami. 
Niestety ani Ursynów, ani Wilanów nie ma 50 mln zł na rozpoczęcie tej inwestycji. Cała nadzieja w tym, że Pani 
Prezydent i Rada Warszawy wesprą tę inwestycję. Poczyniliśmy już stosowne kroki w tym kierunku uchwalając 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Nowoursynowskiej. Krok ten uratował inwestycję przed 
zamiarami pewnego właściciela gruntu, który chciał postawić blok mieszkalny na planowanym przebiegu ul. 
Ciszewskiego. Komisja Architektury, której jestem Wiceprzewodniczącym również przyczyniła się do sprawnego 
uchwalenia tego planu. Dodatkowo należy wspomnieć, że uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego ul. 
Nowoursynowskiej jest korzystne również dla mieszkańców budynków przy ul. Nowoursynowskiej 162-164, którzy 
obawiają się o swój los w związku z niepokojącymi działaniami właściciela terenu SGGW.  

Warto tu wspomnieć również o aktualnie uchwalanym projekcie planu zachodniej części Ursynowa Północnego. Plan 
ten przewiduje, że pomiędzy ul. Cybisa, Sosnowskiego i Dunikowskiego będzie zachowany pas zieleni, a nie jak tego 
chce deweloper - ponad 300 mieszkaniowy kolos. Okoliczni mieszkańcy są przeciwni tej inwestycji. Ze swojej strony 
włączyłem się w pomoc mieszkańcom, aby uratować ten skrawek terenu przed grabieżczą zabudową. Plan tego 
rejonu jest ważny również o tyle, że dzięki staraniom radnych „Naszego Ursynowa” w planie została wpisana funkcja 
kultury w miejscu obecnego „Domu Sztuki”. Jeżeli spółdzielnia „Jary” zechce zrealizować projekt budowy 
apartamentowca w miejscu obecnego „Domu Sztuki”, wówczas musi zagwarantować w jego podziemiach 
odtworzenie funkcji kultury. 

Szpital Południowy. Miło nam Państwu zakomunikować, że Szpital Południowy powstaje już na deskach 
kreślarskich architektów. W przetargu została wyłoniona firma, która podpisała umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowej i przetargowej na budowę Szpitala Południowego. Projekt ma zostać wykonany w 22 miesiące czyli do 17 
stycznia 2013 roku. Z kolei procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy Szpitala potrwa do września 2013 roku. 
Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2015 roku. 

Szpital Południowy powstanie u zbiegu ulic Pileckiego i Indiry Gandhi w pobliżu Centrum Onkologii oraz Instytutu 
Hematologii i Transfuzjologii. Obiekt na 235-250 łóżek oprócz szpitalnego oddziału ratunkowego będzie świadczył 
usługi medyczne z zakresu chirurgii, interny, ginekologii, położnictwa i pediatrii. Planowana jest również działalność 
diagnostyczna i zabiegowa, stacja dializ oraz przychodnia. 

Teraz tylko trzeba mocno trzymać kciuki i wierzyć, że inwestycja zostanie zakończona sukcesem. Szpital ma 
kosztować w sumie ponad 400 mln zł. Na razie w budżecie miasta na ten cel zarezerwowane jest ponad 200 mln zł. 
Mamy nadzieję, że tym razem Pani Prezydent dotrzyma danego mieszkańcom Ursynowa słowa i Szpital powstanie, a 
ja ze swojej strony dołożę starań, żeby tak się stało. Mam też nadzieję, że zakusy Instytutu Hematologii do tego 
terenu, zostaną tylko w sferze spekulacji prasowych. 

Transmisje przez Internet. 20 kwietnia br. w Dzielnicy Ursynów po moich interpelacjach została uruchomiona 
pierwsza transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy Ursynów na żywo. Byliśmy pierwszą warszawską dzielnicą (nie licząc 
Rady Warszawy), której sesję można oglądać za pomocą Internetu. Teraz każdą sesję, czasami co ważniejszą komisję, 
mogą Państwo na żywo śledzić na stronie www.ursynow.pl. Cieszę się, że dzięki przychylności Zarządu Dzielnicy  
udało się otworzyć nasze obrady dla mieszkańców. 

Żłobki. Oprócz interpelacji w sprawie żłobków napisałem przed wyborami parlamentarnymi pismo do Pana 
Premiera i Pani Prezydent m.st. Warszawy w sprawie obniżenia opłat za żłobki i braku miejsc w ursynowskich 
żłobkach. Kancelaria Pana Premiera odpowiedziała grzecznie, acz bez głębszego zrozumienia apelu nie tylko mojego, 
ale również rodziców dzieci uczęszczających do ursynowskich żłobków. Nie zrażam się tym i na początku roku 
(styczeń/luty) planuję zorganizować specjalną Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Pomocy Rodzinie dedykowaną 
problemowi żłobków w naszej dzielnicy. Mam świadomość, że kompetencje w tej materii leżą po stronie miasta, 
jednak zrobię wszystko, aby głos ursynowskich rodzin został usłyszany na Pl. Bankowym. 

Flagi. Z mojej inicjatywy 2 maja - w dniu Święta Flagi Państwowej, mieszkańcom Ursynowa rozdano ponad 1000 
flag państwowych. W przyszłym roku również wystąpię do Zarządu o powtórzenie tej akcji, która została bardzo 
dobrze przyjęta wśród mieszkańców naszej dzielnicy. 

Na koniec chciałbym wszystkim Państwu życzyć by radość i pokój nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia towarzyszyły Państwa rodzinom przez cały Nowy Rok. 

Paweł LENARCZYK  
Radny Dzielnicy Ursynów / Klub radnych „Nasz Ursynów”  

 

Polub moje inicjatywy na : „Szpital na Ursynowie – Popieram”, „Żłobki na Ursynowie - Popieram!”, „Nasz Ursynów”. 
Kontakt: www.lenarczyk.pl/ursynow.php, 501 505 912 / pawel.lenarczyk@vip.wp.pl 
Moje dyżury: Urząd Dzielnicy Ursynów, Al. KEN 61, pok. 225, godz. 18.00, pierwszy poniedziałek miesiąca po wcześniejszym umówieniu się przez 
telefon (501 505 912).                                                                                                                                    

Druk: K.E.M. s.c.; kemsc@kemsc.pl 


