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OBOZOWA W PRZYSZŁYM ROKU

Jeszcze niedawno urzędnicy zapo-
wiadali, że modernizacja torowiska 
tramwajowego na ul. Obozowej 
będzie wiązała się z wyłączeniem 
ruchu od 3 do 25 października tego 
roku. Utrudnienia miały wystą-
pić na odcinku od ul. Płockiej do  
al. Prymasa Tysiąclecia. Przygo-
towania poprzedzono też między 
innymi konsultacjami społeczny-
mi, w których mieszkańcy mówili  
o swoich oczekiwaniach.

„Przegląd Wolski” zapytał 
Tramwaje Warszawskie, na jakim 
etapie jest inwestycja i co dokład-
nie w jej ramach będzie przebu-
dowywane. Jak się okazało, tego-
roczne plany stają pod ogromnym 
znakiem zapytania.

‒ Ze względu na opóźnienia  
w procesie zatwierdzania stałej or-
ganizacji ruchu roboty na ul. Obo-
zowej prawdopodobnie rozpoczną 
się w 2016 r. ‒ zdradza Michał Po-
wałka, rzecznik spółki.

Wyjaśnia też, że prace obejmą 
odcinek od ul. Młynarskiej do pętli 
tramwajowej Koło. W ramach prac 
przebudowywane będzie torowi-

sko na długości około 2,6 km wraz 
z zapewnieniem odwodnienia do 
kanalizacji. Poszerzone mają być 
również przystanki tramwajowe. 
Przebudowa czeka też jezdnię  
i chodniki. 

‒ W zakresie wynikającym  
z przebudowy infrastruktury tram-
wajowej oraz budowy ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Księcia Janusza 
‒ wyjaśnia Powałka.

I dodaje, że wprowadzony bę-
dzie priorytet dla ruchu tramwajo-
wego i pasów dla rowerzystów na 
jezdniach ul. Obozowej na odcin-
ku al. Prymasa Tysiąclecia ‒ pętla 
Koło. Zmodernizowane zostaną 
także sieć trakcyjna i słupki trak-
cyjno-oświetleniowe.

A jak będzie wyglądała sama 
konstrukcja torowiska? ‒ Planu-
jemy bezpodsypkową konstruk-

cję torowiska tramwajowego na 
podbudowie z płyty betonowej. 
Odcinek ul. Płocka ‒ ul. Wawrzy-
szewska: zabudowa tłuczniowa, 
odcinek ul. Wawrzyszewska ‒  
al. Prymasa Tysiąclecia: zabudowa 
sztywna (nawierzchnia drogowa), 
odcinek al. Prymasa Tysiąclecia ‒ 
pętla Koło: zabudowa trawiasta ‒ 
wylicza rzecznik.

pb

Planowana na ten rok przebudowa torowiska na ul. Obozowej opóźnia się. Jak informują Tramwaje 
Warszawskie, prace rozpoczną się prawdopodobnie dopiero w 2016 r.
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AL. JANA PAWŁA II ZNOWU CZEKA REMONT

Utrudnienia mają potrwać od  
29 września do 15 listopada. Będzie 
wiązało się to również z wyłącze-
niem ruchu tramwajowego.

W tym czasie modernizowane 
ma być torowisko na odcinku o dłu-

gości 785 metrów. Po pracach jego 
konstrukcja ma być bezpodsypko-
wa z zabudową betonową. Przebu-
dowywane mają być również przy-
stanki Hala Mirowska i jezdnia al. 
Jana Pawła II w ich rejonie.

Zmieni się także organizacja ru-
chu w związku z wprowadzeniem 
priorytetu dla ruchu tramwajów. 
Oznacza to, że sygnalizacja świetl-
na będzie skoordynowana z ruchem 
tramwajowym, uwzględniany bę-

dzie między innymi ich postój na 
przystankach.

Oprócz tego jesienią przebudo-
wane zostaną infrastruktura elektro-
energetyczna, oświetleniowa, tele-
komunikacyjna i trakcyjna.

Prace będą wiązały się z wy-
łączeniem ruchu tramwajowego 
na odcinku pomiędzy al. Soli-
darności a rondem ONZ, a także 

utrudnieniami na jezdni al. Jana 
Pawła II. 

‒ Rzeczywiste utrudnienia będą 
wynikały z harmonogramu i tech-
nologii robót. Wykonawca prac 
opracuje projekt organizacji ruchu 
na czas budowy, którą zatwierdzi 
inżynier ruchu ‒ wyjaśnia Michał 
Powałka, rzecznik Tramwajów 
Warszawskich.                               pb

Jesienią pasażerowie będą musieli sobie radzić bez tramwajów w al. Jana Pawła II. 
Ze względu na przebudowę torowiska, przystanków, a nawet jezdni na odcinku 
od ul. Elektoralnej do ronda ONZ.
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Na ulicach 
miasta stanęły 
już ponownie 
wypożyczal-
nie rowerów 
miejskich Ve-
turilo. Cieszą 
się one coraz 
większym po-
wodzeniem, 
choć cały czas 
w wielu miej-
scach rowe-

rzyści narażani są na konflikty z pieszymi 
lub kierowcami. Tak będzie dopóty, dopó-
ki w naszym mieście nie powstanie spójna  
i przyjazna sieć ścieżek rowerowych.

Władze miasta zachęcają mieszkań-
ców, by w miarę możliwości przesiadali się 
z samochodów na inne środki komunikacji 
– transport publiczny czy rowery. Można 
jednak zauważyć, że wolskie ścieżki są 
poszatkowane. Jeśli chcemy, by na rowe-
ry wsiadali nie tylko miłośnicy rekreacji, 
ale też ci, którzy chcą szybko dotrzeć do 
celu, nie możemy kazać im bezsensownie 

co chwilę przejeżdżać z jednej strony ulicy 
na drugą. A tak jest na przykład na ul. Gór-
czewskiej czy al. Jana Pawła II. 

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkow-
ski ogłosił, że w latach 2015‒2016 po-
wstaną dwie kolejne ścieżki rowerowe: na  
ul. Anielewicza od ul. Okopowej do skweru 
Brandta oraz na ul. Leszno od ul. Okopowej 
do ul. Tyszkiewicza. To dobra wiadomość, 
lecz nadal kropla w morzu potrzeb. 

Zwróciłem się do prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz z prośbą o przyspie-
szenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 
al. Solidarności – od ul. Okopowej do  
al. Jana Pawła II. Po drodze jest wypoży-
czalnia Veturilo przy wolskim ratuszu, do 
której... nie dochodzi żadna ścieżka rowe-
rowa. Jako Państwa radny chciałbym po-
prosić Państwa o sugestie, gdzie jeszcze jak 
najszybciej takie ścieżki mogłyby powstać. 
Czekam na nie pod adresem: mczaykow-
ski@radny.um.warszawa.pl. Stwórzmy ra-
zem mapę pilnych ścieżek i przekażmy ją 
władzom miasta!      

Michał Czaykowski,
radny Warszawy, PO

WALCZMY O ŚCIEŻKI
W naszej dzielnicy jest wiele miejsc, gdzie powinny powstać 
ścieżki rowerowe. Warto dopingować władze miasta, by  
budowały ich jak najwięcej.

FELIETON

P o d c z a s 
ostatniej se-
sji radni Woli 
pozytywnie 
zaopiniowa-
li Miejscowy 
Plan Zago-
spodarowania 
Przestrzennego 
rejonu Płocka 
‒ Wolska. 

Plan prze-
widuje między 

innymi zachowanie funkcji sportowej na 
dawnym boisku głównym Sarmaty i daje 
szansę na odbudowanie stadionu. Właściciel 
terenu będzie mógł zabudować mieszka-
niówką jedynie dawne boisko boczne. Bio-
rąc pod uwagę wieloletnie boje o zachowanie 
sportowej funkcji tego terenu, jego obecny 
wygląd i niedostatki w miejskiej kasie ‒ takie 
rozstrzygnięcie należy uznać za sukces. 

Niemniej jednak MPZP wzbudził kilka 
moich wątpliwości. Dotyczą one głównie 
usankcjonowania budowy metra oraz nie-
przekraczalnych linii zabudowy. Podczas 

sesji podjęłam próbę dyskusji. Mieszkańcy 
rejonu zgłosili setki protestów w związku 
z budową drugiego odcinka II linii metra 
– przed przyjęciem planu zasadne byłoby 
więc wskazanie argumentów za aktualnym 
przebiegiem podziemnej kolejki oraz zor-
ganizowanie spotkania z przedstawicielami 
Metra Warszawskiego. Brak komunikacji  
z miastem i Metrem to przecież jeden z podsta-
wowych problemów, który wskazują miesz-
kańcy. Posiadający samodzielną większość  
w radzie dzielnicy przedstawiciele PO nie 
byli jednak zainteresowani dyskusją.

O planach miejscowych mówi się, że są 
tworzone nie na rok, pięć lat czy nawet dwa-
dzieścia – ale na 150, a nawet 200. Projekto-
wane linie zabudowy czy drogi nie muszą się 
pojawić od razu. Niezwykle istotne jest jed-
nak podjęcie przez dzielnicę dialogu z miesz-
kańcami – przedstawianie powodów, które 
przemawiają za przyjęciem poszczególnych 
rozwiązań, i wysłuchiwanie mieszkańców. 
Nawet jeśli konsultacje odbyły się już dawno 
temu. A raczej właśnie dlatego.

Aneta Skubida,
radnaWoli, Wola Zmian

WIĘCEJ KONSULTACJI
Brak komunikacji z miastem i Metrem Warszawskim to 
jeden z podstawowych problemów, który wskazują  
mieszkańcy Woli.

FELIETON

Wraz z rad-
nymi, człon-
kami Komi-
sji Edukacji  
i Infrastruktury 
Oświatowej, 
której prze-
wodniczę, od-
wiedziliśmy 
Gimnazjum 
nr 47 przy ul. 
Grenady. 

D z i ę k i 
inicjatywie dyrekcji i nauczycieli w ramach 
budżetu partycypacyjnego w 2015 r. zostanie 
zrealizowany tu projekt budowy planetarium. 
Pani Bożena Jarzyna-Kekusz, dyrektor Gim-
nazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, opowie-
działa o tym przedsięwzięciu. Szkoła z wła-
snych środków wykonała projekt i od wielu 
lat starała się o pozyskanie funduszy na tę 
inwestycję. Nie jest to łatwa sprawa, gdyż 
wymaga podniesienia kawałka dachu oraz 
założenia kopuły, by można było tam zain-
stalować lunety i prowadzić obserwacje. 

W szkole powstała klasa badawcza, która 
merytorycznie już się przygotowuje, by móc 
pracować w obserwatorium. Organizowane 
są wyjścia do Centrum Nauki Kopernik i in-
nych instytucji naukowych. Ponadto szkoła 
podpisuje umowę współpracy pod patrona-
tem Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu 
Warszawskiego. Studenci tych dwóch uczel-
ni będą prowadzić w gimnazjum zajęcia. 

Jest to projekt z budżetu partycypacyj-
nego, więc szkoła chciałaby dać możliwość 
korzystania z obserwatorium mieszkańcom 
Woli. Ma też w planach nawiązanie współ-
pracy z byłymi pracownikami wieży wyso-
kich ciśnień, którzy poprowadziliby prelekcje 
i wykłady z możliwością obserwacji gwiazd. 

Jeżeli w znanej Państwu szkole poja-
wiła się jakaś cenna inicjatywa i chcieliby 
Państwo zapoznać z nią Komisję Edukacji  
i Infrastruktury, zachęcam do kontaktu za po-
średnictwem Biura Obsługi Rady, tel. 22 443 
57 90, e-mail: jtraczl@onet.pl, lub za pośred-
nictwem strony: https://www.facebook.com/
JoannaTraczLaptaszynskaRadnaWoli.

                     Joanna Tracz-Łaptaszyńska,
radna Woli, PO

GWIAZDY W SZKOLE
Planetarium w szkole przy ul. Grenady będzie dostępne nie tylko 
dla uczniów, ale też dla mieszkańców Warszawy. Szkoła chce też  
nawiązać współpracę z pracownikami wieży wysokich ciśnień.

FELIETON
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BIBLIOTEKA BEZ BARIER

Wypożyczalnia dla Dorosłych  
i Młodzieży nr 73 (ul. Żytnia 64) 
dysponuje największym zbiorem 
audiobooków na taśmach ma-
gnetofonowych oraz płytach CD  
w formacie audio i MP3. 

‒ Ponadto w wypożyczal-
ni funkcjonuje specjalne sta-
nowisko do obsługi osób nie-
widomych i niedowidzących  
z zainstalowanym syntezato-
rem mowy – na dwa głosy (Ewa  
i Jacek). Zainstalowane jest też 
oprogramowanie do rozpoznawa-
nia pisma – opowiada Agnieszka 
Proszowska, animator kultury Bi-
blioteki Publicznej na Woli. 

Udogodnieniem dla starszych 
mieszkańców dzielnicy, którzy ze 
względów zdrowotnych nie mogą 
odwiedzić oddziałów, jest pomoc 
bibliotekarzy. Zamówione książki 
zostaną dostarczone pod wskazany 
adres.

‒ Z usługi tej w 2014 r. sko-
rzystano 245 razy, dostarczono 
mieszkańcom łącznie 2232 książki 
i audiobooki – mówi Agnieszka 
Proszowska.

Nie tylko placówki zostały 
dostosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, również strona 
internetowa biblioteki wzbogacona 
jest o wiele funkcji ułatwiających 
korzystanie.

‒ Internauci na przykład z za-
burzeniami koordynacji ruchowej 
lub niewydolności mięśniowej 
górnych partii ciała mają często 
trudności z kliknięciem za pomocą 
myszki w elementy o niewielkich 
rozmiarach. Dla tych czytelników 
dostosowaliśmy stronę w taki spo-
sób, aby nawigacja po niej była 
możliwa za pomocą klawiatury 
i specjalistycznych akcesoriów 
komputerowych – tłumaczy Mag-
dalena Miszewska z działu auto-
matyzacji biblioteki.

Zdjęcia i grafiki uzupełniono  
o opisy alternatywne, dzięki któ-
rym osoby niewidome lub słabo 
widzące będą wiedziały, co znaj-
duje się na grafice.

Biblioteka Publiczna zaprasza 
osoby niepełnosprawne do budyn-
ku głównego przy al. Solidarności 
90, gdzie znajdują się Wypoży-

czalnia dla Dorosłych i Młodzieży  
nr 32, Biblioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 21 oraz III Czytelnia Na-
ukowa; do Wypożyczalni dla Doro-
słych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią 
Edukacyjną przy ul. Bielskiego 3, 
Wypożyczalni dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 80 i Biblioteki dla Dzieci  

i Młodzieży nr 36 przy ul. Reduto-
wej 48 oraz Wypożyczalni dla Do-
rosłych i Młodzieży nr 73 i Bibliote-
ki dla Dzieci i Młodzieży nr 25 przy 
ul. Żytniej 64. Wymienione biblio-
teki całkowicie są dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
ruchowo.             Aleksandra Knap

Stanowiska dla osób niewidomych, zbiory audiobooków i specjalnie dostosowana strona  
internetowa – Biblioteka Publiczna na Woli jest otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

NIEPEŁNOSPRAWNI

WOLA ZMIAN 
W KONKURSIE

S3KTOR
Stowarzyszenie Wola Zmian wal-
czy o tytuł najlepszej inicjatywy 
pozarządowej 2014 r. w konkursie 
S3ktor. Zgłoszony został projekt 
„Uchwalmy to!”, dzięki któremu se-
sje rady dzielnicy są transmitowane 
w Internecie.

Dzięki projektowi „Uchwalmy 
to!” mieszkańcy Woli jako pierwsi 
w historii warszawskich dzielnic 
zgłosili obywatelski projekt uchwa-
ły. W badaniu ankietowym przepro-
wadzonym przez działaczy stowa-
rzyszenia okazało się, że najbardziej 
potrzebna jest transmisja z sesji rady. 
Dziś relacje z obrad można odnaleźć 
na stronie urzędu dzielnicy.

Zagłosuj na: www.ngo.um.war-
szawa.pl/konkurs/ w kategorii „Spo-
łeczeństwo obywatelskie i prawa 
człowieka”.                                        jc
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