
– Skoro nikt nie kwapi się do od-
nowienia zniszczonych elewacji, 
postanowiliśmy zrobić to własny-
mi siłami – mówi Marek Ślusarz, 
prezes fundacji Jeden Muranów.

Akcja pt. „Muranów leży 
nam na sercu” nabiera roz-
machu. Wkrótce na portalu  
Polakpotrafi.pl pojawi się zbiórka 
pieniędzy na farby do zamalowy-
wania nielegalnych reklam. Ci, 
którzy się złożą, dostaną atrak-

cyjne nagrody, między innymi 
koszulki, breloki czy kurs baristy 
w klubokawiarni Jaś & Małgosia. 

– Zapraszamy wszystkich 
zarówno do wsparcia finansowe-
go akcji, jak i do wzięcia pędzla  
w rękę –  mówi Marek Ślusarz. 
– O tym, co kiedy zamalowuje-
my, informujemy na bieżąco na 
profilu „Muranów leży nam na 
sercu” na Facebooku.         
                                                   cs

BAZGROŁY ZNIKAJĄ Z MURANOWA
PRZESTRZEŃ MIEJSKA  Cztery nielegalne reklamy skate shopu na Muranowie zamalowali już wolscy 
społecznicy z fundacji Jeden Muranów i ze stowarzyszenia Wola Zmian. 

FLESZ: ZAJĘCIA 
DLA SENIORÓW
Czwarty turnus zajęć sportowo-
-rekreacyjnych dla seniorów 
rozpoczął się 7 września. Zajęcia 
z aqua fitness prowadzone będą 
na pływalniach: Foka, Delfin  
i Nowa Fala.                                 

KONKURS 
O WOLI
Eliminacje do czwartej edycji 
konkursu  „Wola – moje hob-
by” trwają do 30 września. Aby 
wziąć w nim udział, wystarczy 
odpowiedzieć na pytania w do-
wolnej placówce bibliotecznej.
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W sierpniu poznaliśmy oferty na 
budowę następnych przystanków 
II nitki podziemnej kolejki (linia 
ma się rozrastać w kierunku Wol  
i Targówka). Termin ich składania   
i otwarcia był przekładany dwu-
krotnie, bo do Metra Warszawskie-
go wpłynęła ogromna liczba pytań  
w związku z przetargiem.

Odcinek zachodni od szlaku za 
stacją Rondo Daszyńskiego do to-
rów odstawczych za przystankiem 
Księcia Janusza chce budować pięć 
firm. A na inwestycję miasto zapla-
nowało ponad 1,6 mld zł. Okazuje 
się jednak, że część ofert opiewa na 
o wiele niższe sumy.

Najmniej za budowę kolejnych 
trzech stacji na Woli chce turec-
ka firma Gülermak – jedna z tych, 
które odpowiadały za stworzenie 
centralnego odcinka II linii metra 
w Warszawie. Teraz swoją pracę 
wyceniła na 1 147 999 590,00 zł  
(z podatkiem VAT).

Konsorcjum firm Torpol, Pu-
bliczna Spółka Akcyjna „Kyjiw-

metrobud” i Tines Engineering 
zaproponowało nieco ponad  
1,275 mld  zł, a Inżynieria Rzeszów 
– ZUE – ponad 1,3 mld zł.

Kolejna oferta – firmy DOĞUŞ 
İnşaat – to ponad 1,5 mld zł, a naj-
drożej budowę wycenił Metrostav 
Polska – około 1,8 mld zł.

Teraz Metro Warszawskie bę-
dzie weryfikować oferty. „Kry-
teriami wyboru będzie cena  
(90 proc. punktów) oraz okres rę-
kojmi (10 proc. punktów)” – infor-
mują stołeczni urzędnicy.

Władze Metra Warszawskiego 
planują, że budowa odcinka ma za-
kończyć się w 2019 r. Na Woli mają 
być trzy nowe stacje – Wolska przy 
ul. Płockiej, w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Wolską. Moczydło ma 
znaleźć się pod ul. Górczewską, 
po wschodniej stronie wiaduktu 
kolejowego w okolicy ul. Syre-
ny. A Księcia Janusza także przy  
ul. Górczewskiej, ale niedaleko 
skrzyżowania z ul. Księcia Janusza 
(w tym miejscu planowane są też 

tory odstawcze i miejsce do zawra-
cania pociągów). 

Projekty budowlane dla nowych 
stacji są już gotowe. Dla odcinka na 
Woli opracowała je firma Metropro-
jekt.

Ratusz ma również w planach 
budowę następnych stacji, które 
znajdą się dalej na zachód. Według 
wstępnych założeń przystanki Wola 
Park i Powstańców Śląskich mają 
powstać do 2022 r.                         pb

KTO ZBUDUJE METRO?
INWESTYCJE Od 1,1 do 1,8 mld zł chcą za swoją pracę firmy zainteresowane rozbudową II linii metra w głąb Woli. Chętnych 
do budowy trzech kolejnych stacji jest pięciu.

BIBLIOTEKI 
W SOBOTY
Od września oddziały Bibliote-
ki Publicznej w Dzielnicy Wola 
przy al. Solidarności 90 (obok 
urzędu dzielnicy) są otwarte dla 
czytelników we wszystkie soboty  
w godz.  9–14.                           

MISTRZ 
PROJEKTÓW
Wola zrealizowała siedem pro-
jektów w ramach perspektywy  
finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2007–2014. To najlepszy wy-
nik spośród wszystkich warszaw-
skich dzielnic.                                                 

WYSTAWA 
O GRZYBACH

Wystawa pt. „Poznaj Grzyby – 
Unikniesz Zatrucia” będzie do-
stępna w siedzibie Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
przy ul. Żelaznej 79 od 16 września 
do 2 października. Celem wysta-
wy, jest zapoznanie społeczeństwa  
z tematyką profilaktyki zatruć 
grzybami, cechami identyfikujący-
mi najważniejsze grzyby jadalne 
i podobne do nich, często z nimi 
mylone, grzyby trujące. Na wysta-
wie zostaną zaprezentowane atrapy 
grzybów jadalnych, niejadalnych  
i trujących, pogrupowane pod ką-
tem ich podobieństwa zewnętrz-
nego. Aby przybliżyć naturalną 
atmosferę lasu, wystawa zostanie 
również wzbogacona świeżymi 
grzybami, zbieranymi w lasach ma-
zowieckich, oraz innymi składnika-
mi runa leśnego. Wstęp wolny.    cs
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Poprosiłem prezydent Hannę 
Gronkiewicz-Waltz o zorgani-
zowanie wielkiej akcji zachęca-
jącej do adopcji kotów i psów 
znajdujących się w schronisku. 
Urzędnicy przekonują, że już ro-
bią w tej sprawie wiele. Ruszyła 
między innymi akcja „Adoptuj 
warszawiaka”, w ramach któ-
rej odbyły się cztery spotkania  
z psami ze schroniska w charak-
terystycznych miejscach War-
szawy. Odbył się też Dzień Psa 
na Polu Mokotowskim, emito-

wano spoty radiowe i zachęty do 
adopcji na ekranach w tramwa-
jach.

Efektem tych działań ma 
być corocznie zmniejszająca się 
liczba zwierząt znajdujących się  
w schronisku. W 2010 r. było ich 
2366, w 2011 – 2183, w 2012 – 
1989, w 2013 – 1741, a w 2014 r. 
– 1399.

Jak wynika z danych urzędu 
miasta, w Warszawie nie ma pro-
blemu porzucania zwierząt przed 
wakacyjnymi wyjazdami. W lipcu 

i sierpniu liczba zwierząt wpraw-
dzie się zwiększyła, ale wynika to 
głównie z sezonowego napływu 
kociąt. Liczba psów pozostała na 
tym samym poziomie.

Czy powinniśmy się cieszyć  
z takich danych? Niewątpliwie tak. 
Nie oznacza to jednak, że powin-
niśmy spocząć na laurach. Dopóki 
jeszcze jeden kot lub jeden pies 
pozostanie w schronisku, dopóty 
musimy zachęcać warszawiaków 
do adopcji i pomocy zwierzakom. 
Obiecuję, że jako radny Warsza-

wy będę namawiał władze miasta 
do jak największej aktywności  
w tym zakresie.

Chciałbym się też zwrócić 
z apelem do Państwa, Czytel-
ników „Przeglądu Wolskiego”. 
Proszę, by się Państwo zasta-
nowili, czy nie znajdzie się  
w Państwa domu miejsce dla 
mruczącego lub szczekającego 
wiernego przyjaciela. A być może 
znają Państwo kogoś, kto mógłby 
wybrać się do schroniska i adopto-
wać zwierzaka. Warto jednak pa-

miętać, że taką decyzję podejmuje 
się na kilka lub kilkanaście lat.

  Michał Czaykowski,
radny Warszawy, PO

www.facebook.com/m.czaykowski

RAZEM DLA ZWIERZĄT
FELIETON  Coraz mniej bezdomnych zwierząt trafia do schroniska Na Paluchu. Jak wynika z danych  
urzędu miasta, również w sezonie wakacyjnym ich liczba się nie zwiększa.

W akcję „Lata w mieście” zaanga-
żowało się wiele placówek oświa-
towych, biblioteki, pływalnie, hala 
sportowa przy ul. Redutowej oraz 
domy kultury. Z zajęć podczas 
dziennego pobytu w szkołach sko-
rzystało ponad 1 tys. dzieci. Ponadto 
dla tych, którzy nie chcieli spędzać 
czasu wolnego w placówkach 
dziennego pobytu, zorganizowane 
zostały programy sportowe. Młodzi 
ludzie doskonalili swoje umiejęt-

ności w grach zespołowych, takich 
jak siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna, piłka ręczna, tenis stołowy. 
Mieli również możliwość grupowe-
go korzystania z basenów krytych  
i otwartych na terenie Warszawy. 

W Gimnazjum nr 49 zorgani-
zowano grupę rowerową. Zajęcia 
sportowe cieszyły się bardzo du-
żym powodzeniem – od 29 czerwca 
do 14 sierpnia wzięło w nich udział 
3196 osób. 

Oprócz oferty dla młodzieży 
Wola miała dla swoich miesz-
kańców szeroką wakacyjną ofer-
tę kulturalną. Po raz pierwszy na 
Woli zagościło plenerowe kino. 
Na ogródkach działkowych Koło 
odbywały się letnie turnusy dla se-
niorów. W parku Szymańskiego or-
ganizowane były letnie potańcówki,  
a w amfiteatrze w parku Sowiń-
skiego można było zobaczyć nawet 
słynną operę „Nabucco”. 

Tych, którzy nie zdążyli sko-
rzystać jeszcze z „Lata w mie-
ście”, zachęcam do zapoznania 
się z ofertą kulturalną na wrzesień, 
szczególnie polecam sztukę „Kie-
dy kota nie ma w domu”, którą 
widziałam już w teatrze Capitol, 
a która wystawiana będzie w am-
fiteatrze 26 września o godz. 18. 
Wstęp wolny. Dzieciom, rodzicom 
i nauczycielom życzę udanego po-
wrotu do szkoły oraz pozytywnej 

energii na cały kolejny rok szkolny 
2015/2016.   

  Joanna Tracz-Łaptaszyńska,
radna Woli, PO

PODSUMOWANIE LATA
FELIETON  Wakacje dobiegły już końca. Jak co roku Wola przygotowała mnóstwo atrakcji dla tych,  
którzy ten czas spędzali w Warszawie.

Często otrzymuję skargi na spo-
sób, w jaki urzędnicy odpowiadają 
mieszkańcom – „po linii najmniej-
szego oporu” – zdawkowo, niepre-
cyzyjnie, nieraz mijając się z prawdą. 

Jako radna również spoty-
kam się z takim podejściem. Już 
od ponad miesiąca czekam na 
odpowiedź, czy wycinka drzew  
w rejonie tzw. skweru Kaliny była 
legalna. Nie poinformowano mnie, 
że sprawdzenie tego potrwa długo  
i z jakiego powodu. 

Gdy złożyłam interpelację do-
tyczącą wadliwie wykonanej re-
witalizacji na Osiedlu Wawelberga 
i załączyłam zdjęcia z pleśnią na 
donicach i chodniku, odpowiedzia-
no mi, że przecież wszystko jest  
w porządku. Na pytanie, kiedy i na 
jakiej podstawie podjęto decyzję  
o sprzedaży zabytkowej fabry-
ki Łańcuchów Rolkowych przy  
ul. Hrubieszowskiej 9 (pochodzącej  
z 1923 r.), odpowiedziano, że bra-
kowało chętnych do najmu. Jednak-

że nie zapytano nikogo, czy byłby 
chętny, a konkurs przeprowadzony 
pięć lat temu potwierdza, że chętni 
byli. Z kolei mieszkańcy z rejonu 
skweru Sierpnia 1944 r., postulując 
przesunięcie altany śmietnikowej 
ze środka podwórza, otrzymali aro-
gancką odpowiedź z zapytaniem, 
czy są gotowi ponieść konsekwen-
cje likwidacji – podkreślam: likwi-
dacji – altany.

Wiele mogłoby się zmienić, 
gdyby odpowiadający wykazywali 

się choć odrobiną empatii. Zmie-
nili paradygmat z „nie da się” na 
„spróbujmy”, „sprawdźmy”, „dzię-
kujemy”. Ileż mogłoby zmienić 
czytanie pism ze zrozumieniem, 
odpowiadanie na postawione  
w nich pytania (wszystkie) czy 
zwykłe podziękowanie za przesłaną 
wiadomość? Taką postawę prezen-
tują bardzo nieliczni urzędnicy. Być 
może przydałoby się wprowadzić 
do urzędu procedury dotyczące kul-
tury osobistej oraz wysłać urzędni-

ków na szkolenie z zakresu pełnej 
szacunku komunikacji z mieszkań-
cami.                        

     Aneta Skubida,
radna Woli, Wola Zmian

ŚLEPY, GŁUCHY I AROGANCKI 
FELIETON  Mieszkańcy Woli często narzekają na brak traktowania zgłaszanych do urzędu dzielnicy spraw 
z należytym szacunkiem i kulturą. Niewiele potrzeba, by to zmienić – ale przede wszystkim trzeba chcieć!

REKLAMA
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Odbędzie się on 19 września  
(sobota) w godz. 11–22 na podwór-
kach pomiędzy budynkami przy 
ulicach Miłej 22 i 24, Niskiej 25, 27, 
29, 31 oraz na terenie Liceum im.  
R. Traugutta. Jedną z głównych 
atrakcji pikniku będzie Muraton, 
czyli kilometrowy bieg dla dzieci 
w wieku do 14 lat nieistniejącymi 
już ulicami Muranowa. Pierwszych 
200 uczestników otrzyma pamiąt-
kową koszulkę. Wymagana reje-
stracja pod adresem e-mailowym: 
muraton@1muranow.pl.

Koncerty i występy odbywać 
się będą na scenie, ale też na trzech 
podwórkach. Będzie można usły-
szeć między innymi grupę hiphopo-
wą i artystów amatorów z domów 
kultury, młodzież z Liceum im.  
R. Traugutta, artystów z Domu Kul-
tury „Śródmieście”, Białołęckiego 
Ośrodka Kultury, Wolskiego Cen-

trum Kultury. Atrakcje przygoto-
wały też między innymi Muzeum 
Woli, Towarzystwo Opieki nad Za-
bytkami i Stowarzyszenie Architek-
tów Polskich.

To już trzecia edycja pikniku.  
– Pierwsza odbyła się w 2013 r., 
kiedy jeszcze nikt nie spodziewał 
się, że stanie się imprezą cykliczną 
– mówi Marek Ślusarz, prezes fun-
dacji Jeden Muranów, organizator 

imprezy. – Kilku sąsiadów postano-
wiło po prostu zrobić coś dla miesz-
kańców osiedla. Imprezę wzięła 
pod opiekę Wspólnota Miła 22. Był 
to niespotykany przejaw inicjatywy 
całkowicie oddolnej.

Więcej informacji o imprezie 
na Facebooku (profil Jeden Mura-
nów) oraz na stronie: www.1mu-
ranów.pl.  

           cs

MURANOWSKI PIKNIK
ROZRYWKA Występy artystów z domów kultury, wycieczki po Muranowie, ani-
macje oraz gry i zabawy dla całych rodzin,  turniej ping-ponga i wystawa plene-
rowa o Muranowie – to tylko niektóre atrakcje pikniku Jeden Muranów. 

BEZPŁATNE 
TRENINGI 

DLA KOBIET
Zbiórki na bezpłatne treningi 
biegowe dla kobiet odbywają 
się w każdą sobotę o godz. 10  
w Hali Sportowej „Koło” przy 
ul. Obozowej 60 (wejście od  
ul. Długomiłej). 

Trasa treningowa wiedzie 
przez Lasek na Kole. 

Uczestniczki, które chcą do-
łączyć do programu Womens’s 
Run, muszą zarejestrować się, 
wypełniając formularz na stro-
nie: www.womensrun.pl/tre-
ningi.html. Zgłoszenie i udział  
w treningach są równoznaczne 
z zapoznaniem się i akceptacją 
regulaminu programu.

Treningi prowadzi wykwali-
fikowana trenerka Joanna Stasz-
kiewicz, która zapewnia pro-
fesjonalne przygotowanie oraz 
przebieg treningu.

W ośrodku sportowym jest 
możliwość skorzystania z szatni.                                  

                                                    ak

CZAS NA 
KULTURĘ
Inauguracja 11. Edycji Wol-
skiej Jesieni Kultury odbędzie 
się 12 września w godz. 16–18  
w amfiteatrze w parku  Sowiń-
skiego przy ul. Elekcyjnej 17. 
Będą to prezentacje wolskich 

instytucji kultury, zapisy do 
sekcji artystycznych, koncerty 
oraz występy. Na scenie  w pro-
gramie między innymi występy 
wokalne uczniów szkół i pod-
opiecznych Wolskiego Centrum 
Kultury oraz pokazy baletowe 
i taneczne. O godz. 18 wystąpi 
natomiast zespół popowo-roc-
kowy Poparzeni Kawą Trzy.                                           

WOLSKA 
WYPRAWKA
Wola zakupiła blisko 20 tys. różne-
go rodzaju przyborów szkolnych, 
które otrzymają pierwszoklasiści 
z wolskich podstawówek. Każda 
z 59 pierwszych klas otrzyma wła-
sny zestaw, w którym znajdzie się 

20 najbardziej potrzebnych arty-
kułów szkolnych. Są to takie przy-
bory jak: ołówki, nożyczki, kredki 
świecowe, kredki ołówkowe, kle-
je, zeszyty papierów kolorowych, 
krepiny oraz bloki kolorowe i tech-
niczne będą one przeznaczone dla 
każdego z blisko 1,5 tys. pierwszo-
klasistów, którzy w tym roku roz-
poczną edukację na Woli.  

„PAMIĘTAJMY 
O OSIECKIEJ”
Koncert finalistów konkursu „Pa-
miętajmy o Osieckiej” zacznie się 
26 września (sobota) o godz. 20  
w Muzeum Powstania Warszaw-
skie (w sali pod Liberatorem) przy 
ul. Grzybowskiej 79.  

Bezpłatny miesięcznik mieszkań-
ców Woli.
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Osoby spacerujące w ciągu ostat-
niego roku po centrum handlowym 
Wola Park mogły odnieść wrażenie, 
że poruszają się po ogromnym pla-
cu budowy. Ciężki sprzęt przewo-
żący materiały budowlane, pracow-
nicy w kaskach, alejki wygrodzone 
taśmami ostrzegawczymi i hałas 
wiertarek. Wszystko to z powodu 
rozbudowy tego miejsca. Na tere-
nie dawnego parkingu wschodnie-
go powstała zupełnie nowa część 
handlowa, a dotychczasowe alejki 
przeszły gruntowny lifting. Dzię-
ki temu powierzchnia Wola Parku 
zwiększyła się o 17,5 tys. mkw. Na 
przestrzeni tej wydzielonych zosta-
ło 25 nowych sklepów, w tym naj-
większy – Castorama – najbardziej 
ucieszy okolicznych majsterkowi-
czów. Będą też kawiarnie, księgar-
nia, sklepy z ubraniami czy choćby 
drogerie z kosmetykami. 

Strefa restauracyjna powiększo-
na została do 1,2 tys. mkw. Niemal 
cała gastronomia przeniesiona zo-
stała na wyższy poziom. W nowej 

odsłonie Wola Parku znajduje się 
ona przy Multikinie (poziom +2), 
a miejsce do jedzenia i lokale nie 
przypominają już w ogóle tego, do 
czego przyzwyczaiło nas to centrum 
handlowe. Jest jasno, nowocześnie  
i przestronnie.

Wiele nowości zauważyć moż-
na również w znanych już alej-
kach. Wymieniona została na nich 
posadzka, zmieniono kolorystykę  
i zwiększono liczbę miejsc do sie-
dzenia. Na terenie centrum han-
dlowego powstał pokój dla matki 
z dzieckiem, gdzie można komfor-
towo przewinąć, przebrać lub na-
karmić maluszka. Odnowione zo-
stały też toalety, z których część 
przystosowana została specjalnie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zaplanowano też kilka nowych 
placów zabaw i przestrzeń do wy-
poczynku. 

Świętowanie zakończenia roz-
budowy zaplanowane zostało na 
17 września. – Z okazji wielkiego 
otwarcia nowej części planowana 

jest czterodniowa impreza z mnó-
stwem atrakcji, konkursów i promo-
cji oraz udziałem polskich gwiazd 

znanych z ekranów telewizji – obie-
cuje Dagmara Pozowska, menedżer 
Wola Parku.            ts

DUŻE ZMIANY W WOLA PARKU
HANDEL Dobiegła końca rozbudowa popularnego centrum handlowego. Nowe sklepy, place zabaw, 
większy parking – to tylko niektóre ze zmian, jakie czekają na odwiedzających.
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TARGI
BUDOWLANE
Trzecia edycja Międzynarodowych 
Targów Budowlanych i Wnętrzar-
skich Warsaw Build 2015 odbędzie 
się od 16 do 18 września (środa - 
piątek) w Centrum EXPO XXI przy 
ul. Pradzyńskiego 12/14. Do udziału 

w targach organizatorzy zapraszają 
przede wszystkim profesjonalistów 
związanych z branżą. To co wy-
różnia Targi Warsaw Build to mię-
dzynarodowy charakter imprezy 
oraz formuła targów. Targi Warsaw 
Build otrzymały poparcie pośród 
instytucji rządowych, publicznych 
organizacji oraz stowarzyszeń  
i mediów branżowych.                                           

DOROŚLI 
ZAŚPIEWAJĄ
Konkurs muzyczny dla do-
rosłych „Karaoke Show” za-
cznie się 20 września (nie-
dziela) o godz. 17 w amfiteatrze  
w parku Sowińskiego. „Po-
mysłem do stworzenia swego 

rodzaju nietuzinkowego wy-
darzenia dla dorosłych był Fe-
stiwal Śpiewających Szkół,  
w którym udział mogły brać tyl-
ko dzieci i młodzież do 18. roku 
życia. Konkurs muzyczny dla 
dorosłych »Karaoke Show« jest 
konkursem wokalnym, którego 
utwory (jak sama nazwa mówi) 
będą odtwarzane w wersji kara-

oke. Udział w konkursie może 
wziąć każdy, kto ukończył 18. 
rok życia i przygotował piosen-
kę w języku polskim. Serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału. 
Na zwycięzców czekają cenne na-
grody” – informują organizatorzy. 
W finale imprezy wystąpi Nicola 
Palladini, który zaśpiewa razem  
z publicznością. Wstęp wolny.

PKP Polskie Linie Kolejowe 
ogłosiły przetarg na Koncepcję 
architektoniczno-funkcjonal-
ną infrastruktury pasażerskiej 
na stacji Warszawa Zachodnia. 
Wykonawca przeprowadzi sy-
mulację ruchu, stworzy założe-
nia komunikacyjne i przygotuje 
założenia węzła przesiadkowego 
dla pasażerów kolei i transportu 
miejskiego oraz użytkowników 
terenu Warszawy Zachodniej. 
Prace pozwolą zaprojektować 
stację i jej otoczenie.

Kompleksowe opracowa-
nie obejmie rejon pomiędzy  
al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Je-
rozolimskimi i ul. Tunelową. 
PLK zlecą innowacyjne w skali 
kraju badania. Mikrosymulacje 
i prognozy ruchu pasażerskie-
go, zostaną wykonane między  
innymi w oparciu o przygo-
towywane przez stolicę War-
szawskie Badanie Ruchu. 
Badania posłużą stworzeniu 
kilku wariantów ruchu pieszego  
i pomogą zaprojektować funk-
cjonalność przyległych prze-
strzeni. Dzięki badaniom liczby 
podróżnych i kierunków ich 
przemieszczania, łatwiej bę-
dzie zaprojektować na przykład 
szerokość tunelu pod dworcem 
Warszawa Zachodnia czy dostęp 
i wykorzystanie lokali użytko-
wych. 

Po konsultacjach społecznych 
zostaną zaproponowane również 
odpowiednie rozwiązania dla 
rowerzystów. Przyszła koncep-
cja uwzględnia także parking 
czasowy dla osób odwożących 
podróżnych (podobnie jak przy 
lotniskach). 

W koncepcji istotne będzie 
również powiązanie systemu ko-

munikacyjnego stacji z nowym 
przystankiem tramwajowym pod 
stacją na planowanej trasie do 
Wilanowa. W tym celu niezbędne 
będą także konsultacje i koordy-
nacja z podmiotami zaangażowa-
nymi w projekt nowej Warszawy 
Zachodniej. 

Stacja Warszawa Zachodnia  
w ciągu doby przyjmuje naj-

więcej pociągów pasażerskich 
w kraju. Obsługuje składy 
w kierunki linii średnicowej 
przez Warszawę Centralną, li-
nie podmiejskie (przez Warsza-
wę Śródmieście), WKD i linię  
w kierunku Warszawy Gdańskiej. 

Stołeczny Dworzec Zachodni 
do 2023 r. ma przejść komplekso-
wą przemianę.                                  cs

CYWILIZOWANIE ZACHODNIEGO
INWESTYCJE  Jak przy Dworcu Zachodnim połączyć transport kolejowy z miejskim i stworzyć tam 
wygodny węzeł przesiadkowy dla pasażerów?

Fafik to towarzysz Profesora 
Filutka, bohatera serii komikso-
wej autorstwa Zbigniewa Len-
grena. 

Proponowany skwer został 
na wniosek mieszkańców wpi-
sany do Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzenne-
go jako historycznie istniejący 
w tym miejscu od 1930 r. 

Skwer stał się jednym z 
niewielu w okolicy zielonych 
zakątków, gdzie spędzają czas 

okoliczni mieszkańcy. Wnio-
skodawcy uzasadniają swój 
projekt tym, że Pies Fafik od 
1945 r. jest mieszkańcem maso-
wej wyobraźni. 

Co tydzień czytelnicy śle-
dzili jego filozoficzne i poetyc-
kie uwagi, których autorami 
byli Konstanty Ildefons Gał-
czyński, Marian Eile czy też 
Sławomir Mrożek. „Nie ma 
skweru ani ulicy żaden pies,  
a Miś Puchatek ma. To niespra-

wiedliwe” – napisali mieszkań-
cy w uzasadnieniu. Wniosek 
znalazł uznanie w oczach eks-
pertów z Zespołu Nazewnic-
twa Miejskiego, którzy zgodnie 
uznali za głęboko niesprawie-
dliwą obecność w miejskim na-
zewnictwie wyłącznie Kubusia 
Puchatka. Poparli wobec tego to 
niebanalne przedsięwzięcie. Te-
raz swoje zdanie musi wyrazić 
Rada Warszawy. Jest duża szan-
sa, że będzie pozytywne.        asr

PIES PROFESORA FILUTKA PATRONEM SKWERU
NAZWY  Mieszkańcy Warszawy coraz częściej składają propozycje nazw wesołych, zabawnych i niebanalnych. Przykładem takiego 
wniosku jest propozycja nazwania skweru na zapleczu budynków Ogrodowa 39/41 i Ogrodowa 47 imieniem Psa Fafika.  

W tym roku dzielnica Wola po 
raz pierwszy przyzna Nagrody 
Dobrej Woli, którymi zostaną 
uhonorowane osoby zasłużone 
dla Woli. 

W ramach pierwszej edycji 
nagrodzonych zostanie osiem 
osób. Cztery zostaną wskazane 
przez urząd dzielnicy, natomiast 
kolejnych czterech laureatów 
wybiorą mieszkańcy w otwar-
tym głosowaniu. 

Do 21 września w Urzędzie 
Dzielnicy Wola przyjmowane 
będą zgłoszenia osób nomino-
wanych do Nagrody Dobrej 
Woli. W tym celu zostanie 
udostępniony specjalny formu-
larz zgłoszeniowy do pobrania 
przez Internet lub bezpośrednio 
w urzędzie dzielnicy. 

Aby nominacja była waż-
na, należy wpisać uzasadnienie 
oraz zebrać co najmniej 15 pod-
pisów poparcia dla danej kan-
dydatury. 

Od 24 września do 5 paź-
dziernika będzie trwało gło-
sowanie, a cztery osoby  
z największą liczbą głosów 
otrzymają Nagrody Dobrej 
Woli.            cs


