
W wakacje warto skorzystać z ofer-
ty Biblioteki Publicznej na Woli. Na 
dzieci i młodzież czekają: bezpłatny 
Internet, gry i programy multime-
dialne, gry planszowe, karaoke oraz 
konkursy i turnieje. Każda placów-
ka będzie prowadzić zajęcia o innej 
tematyce. Szczegółowe informacje 
o wydarzeniach można znaleźć na 
stronie biblioteki: www.bpwola.
waw.pl. W czasie wakacji wolskie 
biblioteki będą otwarte pięć dni  
w tygodniu: poniedziałek i piątek 
w godz. 9‒15.30, a wtorek, środa  
i czwartek – 12‒19.

„Lato w mieście”
Akcja „Lato w mieście” potrwa 

cały lipiec także w Ośrodku Kultury 
im. S. Żeromskiego (ul. Obozowa 
85). Zajęcia kierowane są do dzie-
ci w wieku 6‒13 lat. W programie 
między innymi wyjścia na basen, 
wyprawy do Muzeum Kolejnic-
twa oraz Centrum Nauki Kopernik 
i zajęcia świetlicowe. Kartę zgło-
szeniową można pobrać na stronie 
OK Wola: www.okwola.pl. Liczba 
miejsc ograniczona.

W gorące letnie dni dzieci i mło-
dzież mogą skorzystać z zajęć spor-
towo-rekreacyjnych prowadzonych 
w ramach akcji „Lato w mieście”. 

Zajęcia sportowe będą prowadzone 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9‒14. 

Handel i zabawa
W centrum handlowym Wola 

Park od 4 lipca do końca sierp-
nia wolny czas można spędzić na 
zabawie w parku Ulricha (obok 
CH Wola). Czekają tam boisko 
do badmintona i siatkówki, stół 
do ping-ponga i bramki do gry  
w piłkę nożną. Będą też maty do gry  
w klasy, mata do gry Twister i kloc-
ki, które można układać jak puzzle. 
Na miejscu będzie możliwość wy-
pożyczenia gier i akcesoriów spor-
towych za kaucją wynoszącą 10 zł. 

Ponadto Wola Park wspólnie  
z Muzeum Woli w każdą sobotę od 
4 lipca do 29 sierpnia prowadzić 
będzie Letnie Warsztaty Architek-
toniczne „MiastoKlocki”. W trak-
cie spotkań dzieci zapoznają się  
z architekturą Warszawy. Na zajęcia 
obowiązują zapisy.

Gry i koncerty
Lato 2015 w klubie Progresja 

(ul. Fort Wola 22) będzie obfitować 
w prawdziwe muzyczne emocje. 
Na scenie zagrają między innymi 
Hirax (13 lipca), Steel Habit (13 lip-

ca), Combichrist (5 sierpnia). Nato-
miast pod koniec sierpnia odbędzie 
się Massivefest 2015.

W Muzeum Kolejnictwa  
(ul. Towarowa 1) zagości wakacyjny 
Games Room, gdzie będzie można 
zagrać w popularne gry planszowe 
związane z kolejnictwem. Gry będą 
dostępne w każdy poniedziałek od 
29 czerwca do 24 sierpnia w godz. 
10‒12. Wstęp wolny.

Aleksandra Knap

GORĄCE LATO NA WOLI
REKREACJA  Wszystkim, którzy nie mają jeszcze planów wypoczynkowych, polecamy spędzenie czasu na Woli. W czasie 
wakacji z pewnością nie będzie wiało nudą.

Upalne lato można spędzić nie tylko przy kurtynie wodnej.

FLESZ: NIECZYNNA
PŁYWALNIA
Od 29 czerwca do 19 lipca pły-
walnia „Foka” przy ul. Esperanto 5 
jest nieczynna z powodu przerwy 
technologicznej. Dyrekcja pływal-
ni zachęca do korzystania z innych 
obiektów OSiR Wola.                                 

KOLEJNY SUKCES
MOS WOLA
Wspólna drużyna dziewcząt  
i chłopców z rocznika 2002 MOS 
WOLA wygrała w Kędzierzynie-
-Koźlu wielki V Ogólnopolski 
Turniej Orlik Volleymania. Gra-
tulacje!                                                 
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W 2014 r. aż 8792 mieszkańców 
zalegało na Woli z opłatą czynszu – 
na kwotę 83,7 mln zł. Tymczasem 
łącznie znajduje się tu 14 105 lokali 
komunalnych. Pod względem śred-
niej wysokości długu znajdujemy 
się na drugim miejscu (z 18 dziel-
nic) – 9516,63 zł. Gorzej jest tylko 

na Pradze-Północ, gdzie statystycz-
ny zadłużony jest winien miastu 
9867 zł. Średni dług niepłacącego 
czynszu na czas lokatora w całej 
stolicy wynosi 8478,61 zł. Na czas 
nie płaci na Woli 62,3 proc. lokato-
rów mieszkań komunalnych – śred-
nio w Warszawie jest to 59,9 proc.

Problemy z regulaminowymi 
płatnościami ma też 662 spośród 
najemców 1236 lokali użytkowych 
(53,6 proc.). Winni są Ratuszowi 
9,9 mln zł. Jest to nieco lepszy wy-
nik niż średnia dla całego miasta – 
58,6 proc. 

mt

NIE PŁACIMY NA CZAS
DŁUGI  Ponad 60 proc. lokali komunalnych mieszkaniowych i ponad 50 proc. lokali 
użytkowych na Woli jest zadłużonych – tak wynika z zestawienia Ratusza, które przy-
gotowano na koniec zeszłego roku.

CENTRUM KULTURY
W PARKU
Wolskie Centrum Kultury powsta-
nie na obrzeżach parku Szymań-
skiego, naprzeciwko Zespołu Szkół 
nr 65 (ul. Elekcyjna). Inwestycja 
zakończy się w 2018 r. i będzie 
kosztować 15,5 mln zł.                                

NAGRODA
DOBREJ WOLI
Urząd dzielnicy rozstrzygnął 
konkurs na nazwę nagrody dla 
zasłużonych mieszkańców Woli. 
Napłynęło blisko 200 zgłoszeń, 
a zwyciężyła „Nagroda Dobrej 
Woli” Sonii Matlak.                                                  

REKLAMA
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Wbrew obiegowej opinii bycie 
radnym nie polega na uczestnic-
twie w otwarciach wystaw, przeci-
naniu wstęg czy bywaniu na różne-
go rodzaju jubileuszach. 

To ciężka praca na rzecz miesz-
kańców, poszukiwanie najlepszych 
rozwiązań, przekonywanie urzęd-
ników, by nie szli po linii najmniej-
szego oporu. To godziny rozmów  
i negocjacji, składanie interpelacji,  
zapytań, interwencje w rozmaitych 
sprawach czy porady dla osób nie-

radzących sobie z biurokratyczną 
machiną urzędów.

Nie można być dobrym rad-
nym, nie będąc w stałym kontak-
cie z mieszkańcami. To podczas 
licznych rozmów na wolskich uli-
cach rodzą się pomysły na kolejne 
interpelacje i działania. Wspólnie 
z ludźmi Muranowa chcemy po-
prawić bezpieczeństwo na przej-
ściu przez ul. Smoczą, wspólnie  
z mieszkańcami ul. Dzielnej chce-
my wyremontować podwórko, na 

którym ludzie łamią sobie ręce,  
a wspólnie z bywalcami wolskich 
parków chcemy poprawić monito-
ring terenów zielonych. 

Wiem, że takich potrzeb jest 
na Woli wiele więcej. Jako radny 
chcę interweniować w mniejszych 
i większych sprawach dotyczą-
cych naszego wspólnego życia. 
Dlatego proszę o to, by podzielili 
się Państwo ze mną wszystki-
mi problemami, w których jako 
radny mogę pomóc. Jestem do 

dyspozycji pod adresem e-ma-
ilowym: mczaykowski@radny.
um.warszawa.pl i na dyżurach, 
których terminy na bieżąco moż-
na znaleźć na mojej stronie inter-
netowej: www.czaykowski.pl. 

Nie oszczędzajcie mnie, jestem 
od tego, by Wam pomóc. Uważam 
to za swój obowiązek jako radne-
go, ale też za zaszczyt, jeśli zechcą 
Państwo podzielić się ze mną swo-
imi spostrzeżeniami i problemami. 
Jeśli tylko będę mógł w jakikol-

wiek sposób przyczynić się do ich 
rozwiązania, zrobię to. Właśnie po 
to jestem radnym.  

  Michał Czaykowski,
radny Warszawy, PO

NIE OSZCZĘDZAJCIE MNIE!
FELIETON  Radny jest po to, by reprezentować interesy mieszkańców Warszawy. Dlatego proszę o przesyłanie 
propozycji spraw, którymi powinienem się zająć. 

Dzięki temu, że Zarząd Dzielnicy 
Wola otworzył w tym roku pięć no-
wych oddziałów przedszkolnych, 
o 125 dzieci więcej będzie mogło 
pójść do przedszkola. 

W tym roku nowe sale przed-
szkolne powstały między innymi 
w Oddziale Zamiejscowym Przed-
szkola nr 237 im. Warszawskiej 
Syrenki mieszczącym się przy  
ul. Leonarda. Miałam przyjem-

ność odwiedzić to miejsce i jestem 
pełna podziwu do zapału i pracy, 
jaką włożyła dyrekcja przedszkola  
w przygotowanie nowych sal przed-
szkolnych, by czekały na małych 
przedszkolaków wyremontowane  
i pięknie wykończone, bardzo no-
woczesne i o wysokim standardzie. 

Zarząd Dzielnicy Wola kończy 
przygotowania do budowy nowe-
go przedszkola. Z informacji, jakie 

przedstawiono na Komisji Edukacji 
i Infrastruktury Oświatowej, wy-
nika, że nowe przedszkole na Woli 
zostanie otwarte w styczniu 2017 r. 

Trwają również prace nad bu-
dową nowego żłobka na Woli, przy 
ul. Ciołka. Liczymy, że w styczniu 
2018 r. zostanie otwarty. Zarząd 
Dzielnicy Wola szuka nowych 
możliwości na otwarcie kolejnych 
oddziałów przedszkolnych, ale sy-

tuacja dzieci w wieku przedszkol-
nym jest dobra. 

Wszystkie cztero- i pięciolatki 
znalazły miejsca w wolskich przed-
szkolach. Aby wszystkie trzylatki 
mogły pójść do publicznej placów-
ki oświatowej, zabrakło około 50 
miejsc. 

Wynik rekrutacji do przedszko-
li w tym roku jest o wiele bardziej 
pozytywny niż w latach ubie-

głych, ale dążymy do doskonałości.   
  Joanna Tracz-Łaptaszyńska,

radna Woli, PO

WIĘCEJ MIEJSC W PRZEDSZKOLACH
FELIETON  9 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej, na którym 
omówiona została rekrutacja do wolskich placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016. 

„Nie jest lekko, ale dużo się uda-
je” ‒ tak najczęściej zaczynam 
odpowiedź. 

Cieszę się, że jako prezes sto-
warzyszenia mieszkańców zyska-
łam nowe narzędzie do zabiegania 
o rozwiązanie problemów wola-
ków. Często odnoszę wrażenie, że 
w naszej radzie zastosowanie ma 
zasada Pareto ‒ 20 proc. radnych 
odpowiada za 80 proc. działań. 
Pozostali najczęściej spieszą się 
gdzieś indziej i wyrażają dezapro-

batę, gdy zadaję pytania dotyczące 
omawianych spraw lub proponuję 
rozwiązania.

Po ponadpółrocznej pracy  
w radzie widzę, że logika moich 
działań jest odmienna od logiki 
radnych partyjnych. Zawsze wspie-
ram rozwiązania, które uważam za 
słuszne – ponad podziałami poli-
tycznymi. Staram się nie być „opo-
zycją”, lecz konstruktywną „propo-
zycją”. Często jednak ze względów 
politycznych przypisywane mi są 

odmienne intencje. Na przykład la-
winę komentarzy wywołało ostat-
nio moje stwierdzenie „cieszę się, 
że pomogłam”, które odnosiło się 
do sukcesu, jakim jest przyznanie 
środków na remont boiska w SP  
nr 238, w sprawie którego składa-
łam publicznie interpelację. 

Nie stwierdziłam, że byłam 
jedyną osobą, która działa w tej 
sprawie. Nie wnikam, czy inni rad-
ni myśleli o tym boisku, czy i kie-
dy rozmawiali o nim miedzy sobą 

lub z zarządem dzielnicy. Natu-
ralne wydawałoby się, że jeśli rze-
czywiście podejmowali działania  
w tej kwestii, to powinni mnie o tym 
poinformować – wiedzieli przecież, 
że interesuje mnie ta sprawa. Moje 
zadowolenie z realizacji celu, który 
‒ jak mi się wydawało ‒ powinien 
połączyć nas wszystkich, spotkało 
się z zarzutem przypisywania sobie 
„ojcostwa” rozwiązania sprawy. 

Odnoszę przykre wrażenie, że 
wolscy politycy mierzą mnie miarą 

partyjnych działaczy, zgodnie z któ-
rą najważniejszy jest PR, a nie kon-
kretne rozwiązania spraw.   

  Aneta Skubida,
radna Woli, Wola Zmian

1 Z 25
FELIETON  Jak to jest być jedyną niezależną, bezpartyjną radną w dzielnicy? To jedno 
z najczęstszych pytań, które słyszę od mieszkańców Woli.

Z kolei my, urzędnicy, możemy le-
piej poznać potrzeby mieszkańców 
i skuteczniej planować działania na 
rzecz rozwoju dzielnicy.

Cieszę się, że budżet partycypa-
cyjny w tym roku spotkał się z jesz-
cze większym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców. Na Woli zo-
stało zgłoszonych 210 pomysłów,  
a 180 trafiło do weryfikacji szczegó-
łowej. Prawie 80 proc. spośród tych, 
które trafiły do weryfikacji szcze-
gółowej zostało zweryfikowanych 

pozytywnie. Jest to znacznie lepszy 
wynik w porównaniu z pierwszą 
edycją, gdzie tylko 60 proc. projek-
tów trafiło pod głosowanie miesz-
kańców. A więc jednak „da się”.

Zależało nam, aby jak najwięcej 
projektów zostało poddanych pod 
głosowanie. Jednak dopuszczenie 
do głosowania projektu, którego 
realizacja jest niemożliwa, byłoby 
nieuczciwe wobec mieszkańców. 
Najczęściej projekty były weryfiko-
wane negatywnie, gdyż ich założe-

nia były niezgodne z obowiązujący-
mi przepisami prawa, na przykład  
z Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego, albo teren 
nie należał do miasta. Chciałbym 
podkreślić, że weryfikacja nie po-
legała na sprawdzeniu zasadności 
zgłoszonego projektu, ale na spraw-
dzeniu możliwości jego realizacji.

Staraliśmy się na każdym etapie 
wspomagać projektodawców i na 
przykład w razie stwierdzenia bra-
ków formalnych autor pomysłu był 

informowany o możliwości uzu-
pełnienia wniosku. Każda zmiana  
w projekcie była uzgadniana wspól-
nie z ich autorami i modyfikowana 
za ich zgodą. Z kolei część projek-
tów została wycofana przez auto-
rów, gdyż powielała się z działania-
mi dzielnicy, na przykład w zakresie 
montaży stojaków na rowery.

 W efekcie tego w czerwco-
wym głosowaniu mieszkańcy mo-
gli wybrać spośród 143 propozycji.  
W ubiegłym roku projektów podda-

nych pod głosowanie było „tylko” 
118. Gorąco zachęcam do uczest-
nictwa w kolejnych edycjach bu-
dżetu partycypacyjnego.  

  Krzysztof Strzałkowski,
burmistrz Woli

POZYTYWNA WERYFIKACJA
FELIETON  Budżet partycypacyjny jest niezwykle ważnym procesem dla naszej wspólnoty samorządowej. Dzięki 
temu projektowi tworzą się więzi sąsiedzkie, a mieszkańcy uczą się odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. 
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Miejskie Ogrody to inicjatywa 
sprzyjająca spędzaniu wolnego 
czasu na terenie dawnej Fabryki 
Norblina. Specjalnie stworzona 
przestrzeń z miękką, zieloną trawą, 
strefą relaksu, huśtawkami dla dzie-
ci, stołami, przy których można wy-
godnie spróbować między innymi 
dań z DEMO Marcina Jabłońskie-
go – znanego z programu Top Chef 
szefa kuchni, którego rodzice są jed-
nymi z pierwszych biobazarowych 
wystawców. 

Od czerwca BioBazar zapra-
sza też w piątki po pracy – w godz.  
16–21 można tu przyjechać, zrobić 
zakupy oraz spróbować certyfiko-
wanych ekologicznie produktów 
i dań. Jednocześnie to ciekawy 
sposób na spędzenie wieczoru na 
mieście ze znajomymi, z którymi 
można spróbować wspólnego goto-
wania w ramach „Gotuj tu i teraz” – 
miejsca, gdzie w piątkowe wieczory 

będzie można coś ugotować i zjeść 
na miejscu. Całe zaplecze przygotu-
je BioBazar, więc nie trzeba zabie-
rać naczyń czy garnków.

Nowe inicjatywy – Piątek po 
Pracy, Miejskie Ogrody i „Gotuj tu 
i teraz” – wpisują się w koncepcję 
funkcjonalną rewitalizacji dawnych 

terenów Fabryki Norblina. Projekt, 
którego uruchomienie zaplanowa-
ne jest na początek 2018 r., zakłada 
stworzenie wyjątkowego miejsca 
funkcjonującego 24 godziny na 
dobę, zintegrowanego z przestrze-
nią miejską, z unikalnymi koncep-
tami handlowymi.                            cs

NOWE INICJATYWY BIOBAZARU
HANDEL  BioBazar na terenie dawnej Fabryki Norblina zainicjował dwie nowe 
akcje – Miejskie Ogrody i Piątki po Pracy. 

Na placu zasadzona została już 
ponad połowa ze 140 zapla-
nowanych drzew. Dotychczas 
posadzono 13 metasekwoi,  
11 cypryśników błotnych oraz 
55 glediczji, które przyjechały na 
pl. Europejski ze specjalistycznej 
szkółki w Niemczech. Drugi etap 
rozpocznie się jesienią. Wtedy to 
dosadzone zostaną pozostałe me-
tasekwoje (47 sztuk) oraz gledi-
czje (14 sztuk). 

Na pl. Europejskim powstają 
również instalacje wodne – je-
ziorko, kaskadowe strumienie  
i różnego typu fontanny. Już nie-
bawem będą tworzyć unikalny 
mikroklimat tego miejsca i staną 
się atrakcją dla wszystkich, któ-
rzy będą mieli ochotę spędzać 
tam czas. 

‒ Projekt, jaki realizujemy, 
ma znacznie większy potencjał 
niż tylko dopełnienie funkcji 
kompleksu Warsaw Spire – ko-
mentuje Jarosław Zagórski, czło-
nek zarządu Ghelamco Poland. 

– Powstał z myślą o wszystkich 
mieszkańcach miasta oraz przy-
jezdnych, którym zaoferuje nowe 
miejsce spotkań i spędzania wol-
nego czasu. Jeszcze kilka lat temu 
cały kwartał pomiędzy ulicami 
Towarową, Grzybowską, Wro-
nią i Łucką stanowił zamknięty 
dla mieszkańców miasta obszar. 
Wierzymy, że nasza inicjatywa 
będzie również impulsem do po-
zytywnej zmiany całej okolicy 
– przyciągnie nie tylko ludzi, ale 
też zainspiruje do realizacji kolej-
nych projektów deweloperskich, 
przyczyniających się do rozwoju 
dzielnicy i poprawy jakości prze-
strzeni miejskiej.

Nowy miejski plac będzie 
całkowicie wyłączony z ruchu 
kołowego. W zielone tło wkom-
ponowane zostaną starannie do-
brane elementy małej architektu-
ry, nowoczesne meble miejskie, 
ogródki letnie i stacje rowerowe. 
Plac otoczony będzie restauracja-
mi, kawiarniami oraz miejscem 

dla kultury i sztuki. Partery po-
szczególnych części kompleksu 
zostaną przeznaczone na funkcje 
restauracyjne, a całe czwarte pię-
tro w budynku wieżowym będzie 
ogólnodostępną kantyną. Po-
wstanie tu również wolno stojący 

pawilon restauracyjny, a daw-
ny budynek magazynowy przy  
ul. Wroniej otrzyma drugie życie 
– po rewitalizacji będzie mieścił 
unikalny koncept restauracyjny – 
Stixx Bar & Grill.  

         Aleksandra Knap

PLAC EUROPEJSKI NABIERA KSZTAŁTÓW
PRZESTRZEŃ MIEJSKA  Posadzono już blisko 80 drzew, budowane są fontanny, a nawierzchnia 
wykładana jest granitem z Hiszpanii – otwarcie pl. Europejskiego przy Warsaw Spire odbędzie się 
w przyszłym roku. 

KONCERTY
W PARKU

Urząd Dzielnicy Wola przygoto-
wał cykl kameralnych koncertów 
plenerowych w parku Moczydło. 
Będą grane w każdą lipcową sobotę  
o godz. 16.

4 lipca wystąpi zespół Madruga-
da. To artyści zafascynowani rdzen-
ną muzyką hiszpańskiej Andaluzji. 
Repertuar grupy to tradycyjne fla-
menco, ale także jego współczesne 
wariacje, własne kompozycje oraz 
utwory flamenco nuevo.

11 lipca zagra grupa AQ Stick 
Trio. Fundamentem tego zespołu 
jest gitara akustyczna, z której nie-
powtarzalne brzmienia i kolory wy-
dobywa Piotr Szewczenko, muzyk 
o słowiańskiej wrażliwości i techni-
ce gry na najwyższym poziomie.

Z kolei 18 lipca zaprezentu-
je się zespół Dromenca. Muzycy 
proponują zróżnicowany repertuar, 
począwszy od tradycyjnej piosenki 
cygańskiej, poprzez rytmy bałkań-
skie, rosyjskie romanse, po piosenki 
biesiadne.

Na zakończenie cyklu, 25 lipca, 
wystąpi zespół Vas’y. Grupa popu-
laryzuje muzykę francuską, poczu-
jemy więc klimat kafejek i bulwa-
rów Paryża.                                    cs

NIEDUŻE ZMIANY
W WOLI ZMIAN
Walne Zgromadzenie Stowarzy-
szenia Wola Zmian wybrało nowe 
władze tej organizacji. Prezesem 
ponownie została radna Woli 
Aneta Skubida (wybrano ją jed-
nogłośnie), na jej zastępcę powo-

łano Piotra Skurę (zastąpił Adama 
Borowskiego–Dobrowolskiego), 
a trzecim członkiem zarządu po 
raz kolejny został Paweł Bożydar 
Sowinski. 
W Komisji Rewizyjnej stowarzy-
szenia zasiądą: Wojciech Kępka-
-Mariański, Kamil Jurczewski  
i Dorota Przybysz.

cs

NA ROWERZE
PO PARKACH
Wycieczka rowerowa pt. „Na 
Woli jest zielono - wolskie par-
ki” zacznie się 5 lipca (niedzie-
la) o godz. 13. Zbiórka na rogu 
ul. Księcia Janusza i Obozowej. 
„Wola ma także swoje zielone 

oblicze. Znajdziemy tam licz-
ne parki i tereny zielone, które 
pozwalają mieszkańcom na ak-
tywną rekreację. Podczas tej re-
laksującej wycieczki rowerowej 
zwiedzimy parki historyczne, jak 
Park Sowińskiego, oraz później-
sze założenia krajobrazowe: Park 
Szymańskiego, Park Moczydło. 
Odwiedzimy również dalsze re-

jony Woli – Lasek na Kole, przez 
który płynęła jedna z głównych 
rzeczek Warszawy, Rudawka” 
– zapowiadają organizatorzy. 
Wstęp wolny. Organizatorem 
jest Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Mazowieckiej Masław. 
Wycieczka jest częścią cyklu „cy-
klu „Po Woli do woli 5”.

cs

Bezpłatny miesięcznik mieszkań-
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Wspólne oglądanie filmów  
w plenerze ma coraz więcej zwo-
lenników. W tym roku dobre tytuły 
obejrzymy także na Woli. Cykl ple-
nerowych pokazów „Kino pachną-
ce latem na Woli” potrwa dwa mie-
siące i liczy dziewięć hitów. 

Repertuar:
4 lipca „Zmruż oczy”, reż. An-

drzej Jakimowski, godz. 21.30, park 
Moczydło,

11 lipca „Motyle”, reż. Janusz Na-
sfeter, godz. 21.30, park Moczydło,

18 lipca „Dzień wielkiej ryby”, 
reż. Andrzej Barański, godz. 21.30, 
park Moczydło,

25 lipca „Karate po polsku?”, reż. 
Wojciech Wójcik, godz. 21.30, park 
Moczydło,

1 sierpnia „Jutro idziemy do 
kina”, reż. Michał Kwieciński, godz. 
21, park Moczydło,

8 sierpnia „Rejs”, reż. Marek Pi-
wowski, godz. 21, Wola Park,

15 sierpnia „Zapach psiej sierści”, 
godz. 21, park Moczydło,

22 sierpnia „Lato miłości”, reż. 
Paweł Pawlikowski, godz. 21, Wola 
Park,

29 sierpnia „Pornografia”, reż. 
Jan Jakub Kolski, godz. 21, park Mo-
czydło.

Wstęp na wszystkie seanse jest 
bezpłatny. 

                                                ak

DOBRE KINO W PLENERZE
FILMY  „Kino pachnące latem na Woli” to cykl pokazów filmowych „pod chmurką”. 
Wyświetlane będą filmy znakomitych reżyserów: Jana Jakuba Kolskiego, Marka 

Lokale komercyjne pojawią się  
w holu dworca, na poziomie ‒1. 
Pasażerowie znajdą tam restaurację 
szybkiej obsługi wraz z kawiarnią 
McDonald’s, księgarnię Matras 
oraz kantor. Artykuły pierwszej 
potrzeby będą dostępne w saloniku 
prasowym Relay. Cała powierzch-
nia komercyjna na nowym dworcu 
zajmie około 440 mkw.

‒ Warszawa Zachodnia dołą-
cza do grona dworców „premium” 

– mówi Marta Zabłocka, dyrektor 
Departamentu Komercjalizacji  
w PKP SA. Podróżni będą mieli też 
do dyspozycji przestrzeń z wygod-
nymi miejscami siedzącymi, sześć 
okienek kasowych oraz biletomaty, 
które zostaną zlokalizowane w wy-
dzielonej do tego części obiektu. Na 
dworcu znajdą się również skrytki 
bagażowe oraz bankomaty. Na ze-
wnątrz pojawi się parking typu Kiss 
& Ride oraz stojaki dla rowerów.

Dworzec kolejowy Warsza-
wa Zachodnia powstaje od strony  
Al. Jerozolimskich, w ramach kom-
pleksu West Station, realizowanego 
wspólnie przez HB Reavis oraz 
PKP SA. Ma być oddany do użytku 
w IV kwartale tego roku. Będzie to 
drugi dworzec funkcjonujący przy 
stacji Warszawa Zachodnia. 

Dotychczasowy obiekt przy  
ul. Tunelowej będzie nadal obsługi-
wał podróżnych.                               cs

ZACHODNI ZE SKLEPAMI
INWESTYCJE  PKP SA podpisały już umowy na wynajem wszystkich 
lokali w nowym budynku dworca Warszawa Zachodnia.

BOHATEROWIE
I ŚWIADKOWIE
W księgarniach pojawiła się książka 
Małgorzaty Czerwińskiej-Buczek 
pt. „Powstańcy ’44. Bohaterowie  
i świadkowie”. Jest ona zapisem wiel-
kich emocji i przyjaźni. Bohaterowie 
wracają do lat dzieciństwa i młodo-

ści. Czasem z ogromnym trudem 
dzielą się bardzo osobistymi wspo-
mnieniami, skrywanymi przez 70 
lat. Książka jest przepełniona emo-
cjami ‒ od nostalgii związanej z dzie-
ciństwem do euforii młodzieńczego 
zrywu, zachłyśnięcia się odzyskaną 
na chwilę wolnością, dramatu cier-
pienia i śmierci najbliższych i przy-
jaciół oraz poczucia klęski.            cs

PRZYJAZNA
SKARBÓWKA
Urząd Skarbowy Warszawa-Wo-
la został wyróżniony w XIII edycji 
konkursu „Urząd Skarbowy Przy-
jazny Przedsiębiorcy”. Konkurs jest 
niekomercyjnym, ogólnopolskim 
przedsięwzięciem, którego pod-

stawowym celem jest tworzenie 
przyjaznych relacji między admini-
stracją podatkową, a przedsiębiorcą 
charakteryzujących się wzajemną 
życzliwością i profesjonalizmem, 
jak również promowanie wysokich 
standardów obsługi klienta.
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
urzędy skarbowe oceniane były na 
podstawie sumy punktów przy-

znanych przez przedsiębiorców  
w wypełnionej ankiecie konkurso-
wej. Ocenie podlegały jakość obsłu-
gi podatnika przez urząd, łatwość 
komunikacji z urzędem oraz kom-
petencje pracowników. Tytułem 
„Urząd Skarbowy Przyjazny Przed-
siębiorcy 2015” wolski urząd może 
posługiwać się do czasu rozstrzy-
gnięcia następnej edycji konkursu.             

SKRÓT DO UL. ESPERANTO

Ulica Józefa Bellottiego przebiega 
obecnie od ul. Wolność i kończy się 
na ul. Dzielnej. Jednak ma zostać 
przedłużona tak, aby można było 
przedostać się nią aż do ul. Pawiej.

„Mieszkańcy Muranowa zadali 
mi pytanie, kiedy wreszcie zostanie 
zbudowane przedłużenie ul. Bellot-
tiego do ul. Esperanto” – zwrócił 
uwagę w interpelacji skierowanej 
do władz miasta Michał Czaykow-
ski, radny Warszawy (PO).

Dodaje też, że w tym rejonie 
budowany jest apartamentowiec. 
Jak wynika z tablicy informacyj-
nej umieszczonej przy terenie prac, 
nowy budynek ma być gotowy we 
wrześniu tego roku. „Czy we wrze-
śniu ma też być gotowa ulica, która 
wielu mieszkańcom skróciłaby dro-
gę na pętlę Esperanto? Jeśli nie, to 
kiedy ta ulica ma powstać?” – czyta-
my w interpelacji Czaykowskiego.

Na pytanie radnego odpowie-
dział wiceprezydent Warszawy 
Jacek Wojciechowicz. „W 2014 
r. pomiędzy miastem stołecznym 
Warszawą a spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością Kay Invest-
ments została podpisana umowa 
dotycząca budowy drogi gminnej 
pomiędzy ulicami Pawią i Dzielną, 
stanowiącą przedłużenie ul. Bellot-
tiego” – wyjaśnia Wojciechowicz.

Chodzi o spółkę, która budu-
je przy ul. Dzielnej 72 Kamienicę 
Muranów ‒ według zapowiedzi in-
westora ma to być budynek miesz-
kalny z kawalerkami, mieszkaniami 
dwupokojowymi, a także z prze-
stronnymi apartamentami i miesz-
kaniami dwupoziomowymi.

Kiedy ma być jednak gotowe 
przedłużenie ul. Bellottiego, które 
pozwoli przede wszystkim skró-
cić drogę w stronę pętli Esperanto? 
Władze miasta przekonują, że ma 
się to stać jeszcze w tym roku.

„W toku przedmiotowej sprawy 
ustalono, iż termin zakończenia bu-
dowy planowanej drogi planowany 
jest na grudzień 2015 r.” – napisał  
w odpowiedzi na interpelację wice-
prezydent Warszawy.

                     
Paweł Bronisławski

ULICE Jeszcze w tym roku zbudowane ma zostać 
przedłużenie ul. Bellottiego – informują władze 
Warszawy. 

WSPARCIE DLA RODZICÓW

Warsztaty prowadzone przez fun-
dację RoRo odnoszą się do waż-
nych kwestii naszego życia, z któ-
rymi często mamy problemy, na 
przykład asertywność czy odpor-
ność na stres. 

4 i 11 lipca (soboty), godz. 
9.30 ‒ warsztaty „Jak radzić sobie 
ze stresem”. Spotkanie skierowa-
ne jest do rodziców i opiekunów 
z Woli. W jego trakcie uczestnicy 
nie tylko dowiedzą się, czym jest 
stres, lecz także poznają skuteczne 
sposoby, by się go pozbyć. Wspól-
nie przećwiczą na przykład metody 
oddechowe, które pozwalają opa-
nować napięcie.

7 lipca (wtorek), godz. 9.30 ‒ 
warsztaty „Asertywna prośba”.
Warsztaty skierowane są do osób, 
którym wiele trudności sprawia 
poproszenie drugiej osoby o po-

moc lub wsparcie. Dlaczego tak się 
dzieje? Co zrobić, by to zmienić? 

11 lipca (sobota), godz. 9.30 ‒ 
warsztaty „Konflikt nasz powsze-
dni”. Jak świadomie rozwiązywać 
problemy? Tego niełatwego zada-
nia nauczą się uczestnicy warsz-
tatów poświęconych konfliktom. 
Omówione zostaną sposoby poko-
nywania sytuacji kryzysowych. Jak 
mówić o swoich zastrzeżeniach, 
nie raniąc innych? Co sprawia, że 
kochający się ludzie nie mogą się 
ze sobą porozumieć? 

Warsztaty są bezpłatne. Liczba 
miejsc ograniczona, obowiązują 
zapisy za pomocą formularza zgło-
szeniowego dostępnego na stronie 
www.fundacjaroro.org. Spotkania 
odbędą się w Domu Kultury „Dział-
dowska” (ul. Działdowska 6).   

    ak

RODZICE  Fundacja RoRo zaprasza do udziału 
w kolejnych warsztatach cyklu „Rodzic Woli”. 


