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ŚWIATŁA STOJĄ, ALE NIE ŚWIECĄ

Światła na tym skrzyżowaniu usta-
wiono cztery lata temu, przy okazji 
przygotowań do rozpoczęcia budo-
wy II linii metra.

 Z ruchu wyłączona została 
wówczas między innymi ul. Prosta, 
a komunikację miejską skierowano 
na ulice Grzybowską i Karolkową.

Od marca II linia metra wozi 
już pasażerów, a sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu przestała 
działać. To niepokoi okolicznych 
mieszkańców.

Z naszą redakcją skontaktował 
się pan Piotr, który poprosił o in-
terwencję w tej sprawie. ‒ Było już 
tam kilka stłuczek. Czy trzeba cze-
kać na poważny wypadek? – pyta 
czytelnik. Dodał, że jego telefony 
do urzędu dzielnicy nie przyniosły 
rezultatu. ‒ Ironią w całej tej spra-
wie jest to, że sygnalizacja znajdu-
je się blisko jednostki policji – za-
uważa czytelnik.

Rzeczywiście, niedaleko, przy 
ul. Karolkowej, stołeczna policja 
ma swoje warsztaty i magazyny. 
Z jej danych wynika, że na tym 
skrzyżowaniu w drugim półroczu 

2014 r. doszło do czterech kolizji, 
w tym roku już do dwóch.

– Jesteśmy za tym, by światła 
tam były, ale nie my za to odpo-
wiadamy– usłyszeliśmy od jednego  
z policjantów Komendy Stołecznej.

Jak to jest więc z tą sygnaliza-
cją? Dlaczego nie działa? 

Mariusz Gruza, rzecznik dziel-
nicy Wola, przypomina, że była 
ona uruchomiona na czas budowy 
metra. ‒ W trakcie prac podjęto de-

cyzję o pozostawieniu sygnalizacji 
w tym miejscu. Firma budująca 
metro przekazało urządzenia do 
Zarządu Dróg Miejskich (ZDM). 
Obecnie trwa praca nad organiza-
cją ruchu – bez niej światła nie zo-

staną włączone – opowiada Gruza. 
Kiedy to nastąpi? ‒ To wie ZDM, 
tam trzeba się zwrócić – tłumaczy 
rzecznik Woli.

Karolina Gałecka z ZDM 
mówi, że jej firma czeka na przy-
wrócenie organizacji ruchu, jaka 
obowiązywała przed rozpoczę-
ciem budowy II linii metra.

– Ponaglaliśmy już AGP Metro 
Polska, wykonawcę II linii, o ten 
dokument, dotąd go nie mamy – 
mówi. Mateusz Witczyński, były 
już rzecznik AGP, zapewnia, że ta 
organizacja ruchu jest już dawno 
przywrócona, a jego firma przeka-
zała sygnalizację ZDM, który pro-
sił o pozostawienie tych urządzeń.

– Na tym kończy się nasza 
rola ‒ dodaje Witczyński. Karolina 
Gałecka zwraca uwagę, że poza 
potwierdzeniem przywrócenia po-
przedniej organizacji ruchu ZDM 
czeka też na informacje o opłace-
niu faktur za prąd. – Gdy tylko do-
staniemy te dokumenty, światła na 
tym skrzyżowaniu zaczną działać 
– zapewnia rzecznik ZDM.

                                        sam

Nie wiadomo, kiedy znów zacznie działać sygnalizacja świetlna na rogu ulic Karolkowej i Grzybowskiej. Powód? Urzędnicy 
czekają na... faktury za prąd.

ABSURDY

PODWÓRKA DO NAPRAWY

Wolskie podwórka są zaniedbane – 
mówią mieszkańcy i piszą pisma do 
urzędu dzielnicy. Składają też pro-
jekty do budżetu partycypacyjnego, 
zakładające rewitalizację wspól-
nych terenów.

‒ Niedawno władze miasta 
ogłosiły, że przyznają miliard zło-
tych na rewitalizację dzielnic po 
prawej stronie Wisły. Niech pani 
prezydent przejdzie się po podwór-
kach na Woli, to zobaczy, że one też 
wołają o pomstę do nieba – mówi 
pani Krystyna z Mirowa. – Modna 
jest jednak tylko Praga, o innych 
dzielnicach się zupełnie zapomina.

Również radni dzielnicy skła-
dają interpelacje w sprawie rewi-
talizacji. Dzielnica nie ma jednak 
pieniędzy.

O plany rewitalizacji wolskich 
podwórek zapytał władze miasta 
także radny Michał Czaykowski 
(PO). „W miarę posiadanych środ-
ków finansowych przeznaczonych 
na remonty bieżące są wykonywa-
ne prace na terenach zewnętrznych, 
takie jak wymiana ciągów pieszo-
-jezdnych i bieżące utrzymanie sza-
ty roślinnej” ‒ odpisał wiceprezy-
dent Michał Olszewski.

Czaykowski zapytał między 
innymi o podwórko przy ul. Dziel-
nej 15 i 15a. W tej samej sprawie 
interpelację do władz dzielnicy 
złożyła radna Aneta Skubida (Wola 
Zmian). „Aktualnie chodnik jest w 
zatrważającym stanie, mieszkańcy 
co chwilę potykają się o nierówno-
ści, co zagraża ich zdrowiu. […] Już 

podczas krótkiej obserwacji byłam 
świadkiem przypadkowego po-
tknięcia” – napisała radna.

Jak dowiedzieliśmy się w urzę-
dzie dzielnicy, na podwórku przy  
ul. Dzielnej 15 i 15a odbyła się wizja 
lokalna. – Uszkodzenia chodnika  
i utwardzonego terenu spowodo-
wane są korzeniami drzew – tłuma-
czy rzecznik Woli Mariusz Gruza.  
– Z tego powodu doraźne naprawy 
tego terenu nie przynoszą efektu. 
Potrzebna jest kompleksowa re-
witalizacja tej przestrzeni. W te-
gorocznym budżecie nie ma na to 
pieniędzy, jednak zadanie to zosta-
nie umieszczone w planie potrzeb 
remontowych ZDG Wola i zostanie 
zrealizowane w możliwie najkrót-
szym terminie – obiecuje rzecznik. 

Ponad 750 tys. zł przeznaczy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami na 
remonty wolskich podwórek. To kropla w morzu potrzeb – mówią mieszkańcy.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA REKLAMA
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O tym, że 
Wola ma za 
mało pie-
niędzy na 
inwestycje, 
mówiłem już  
w zeszłym 
roku. Obieca-
łem wówczas, 
że jako radny 
Wa r s z a w y 
zrobię wszyst-
ko, by zdobyć 

dodatkowe fundusze dla naszej dzielnicy. 
Słowa dotrzymałem! 

Rozmawiałem zarówno z władzami 
miasta, jak i z przewodniczącą Komisji 
Budżetu i Finansów Rady Warszawy. Uda-
ło mi się zdobyć zapewnienie, że pienią-
dze się znajdą. Obietnicy dotrzymano. To 
wielki sukces. Dzięki dodatkowym pienią-
dzom władze Woli rozpoczną modernizację 
pierwszych trzech szkół. Termomoderniza-
cję budynków i modernizację boisk zapla-
nowano w Szkole Podstawowej nr 351 przy 
ul. Olbrachta 48/56, w Szkole Podstawowej 

nr 132 przy ul. Grabowskiej i w Liceum 
Ogólnokształcącym nr XLV przy ul. Miłej.

Dzielnica planuje też wybudować sie-
dzibę Wolskiego Centrum Kultury. Bu-
dynek ma powstać przy ul. Sokołowskiej  
i będą się w nim znajdowały sala widowi-
skowa na około 100 miejsc, sala kameralna, 
konferencyjna, taneczna, baletowa oraz pra-
cownie: plastyczna, muzyczna, językowa, 
komputerowa, studio foto i nagrań. Budowa 
ma ruszyć w czerwcu przyszłego roku.

Cieszę się z dodatkowych pieniędzy na 
rozwój naszej dzielnicy. Nie możemy jed-
nak spocząć na laurach. Być może w dru-
giej połowie roku w kasie miasta znajdą 
się jakieś dodatkowe pieniądze. Jako radny 
Warszawy będę starał się przekonać władze 
Warszawy, by część z nich przeznaczyć na 
nasze wolskie potrzeby. Być może dzięki 
temu uda się nam zmodernizować kolejne 
szkoły lub rozwiązać najbardziej palące pro-
blemy komunikacyjne. Mam nadzieję, że  
w przyszłym półroczu będę mógł napisać  
w tym miejscu: „Znów się udało”.      

Michał Czaykowski,
radny Warszawy, PO

WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA WOLI
Dodatkowe 27,5 mln zł przyznaliśmy w maju na inwestycje na 
Woli. Dzięki temu uda się zmodernizować kilka szkół i wspomóc 
Wolskie Centrum Kultury.

FELIETON

Na Woli po-
trzebne są nie 
tylko budowa 
Wo l s k i e g o 
Centrum Kul-
tury i remon-
ty w kilku 
szkołach, na 
co dzielnica 
ma otrzymać 
finanse. Jak 
wynika z oko-
ło 3 tys. ankiet 

i podobnej liczby rozmów prowadzonych 
przez członków oraz wolontariuszy stowa-
rzyszenia Wola Zmian, szczególnie istotne 
dla mieszkańców Woli są budowa nowych 
szkół, przedszkoli oraz żłobków – zwłaszcza 
w rejonach podlegających intensywnej zabu-
dowie mieszkaniowej (takich jak Odolany 
czy Młynów Północny). 

Bardzo potrzebne są też centra aktywno-
ści lokalnej – czyli szeroko pojęta kultura „na 
wyciągnięcie ręki” ‒ w naszym najbliższym 
sąsiedztwie. Wśród priorytetów wymienia-
ne są też: konieczność rozwiązania proble-

mu śmieciowego, rewitalizacja kamienic  
i podwórzy (w tym ich doświetlanie). Z nie 
mniejszą częstotliwością pojawiają się po-
stulaty dotyczące powstania stacji rowerów 
miejskich typu Veturilo i nowych ścieżek 
rowerowych. Istotne są dla nas też tereny zie-
lone i należyta dbałość o nie. 

W ostatnim czasie dużym sukcesem  
w tym zakresie jest uchronienie przed sprze-
dażą niewielkiej działki na Odolanach,  
w rejonie skrzyżowania ulic Jana Kazimierza 
i Ordona, oraz przeznaczenie jej na skwer, 
zgodnie z wolą okolicznych mieszkańców. 
Niezmiernie cieszy mnie, iż moje działania  
w tej sprawie – w tym interpelacja do Zarzą-
du Dzielnicy Wola – przyniosły skutek.

Potrzeb jest o wiele więcej – tu wymie-
nionych zostało tylko kilka spośród tych 
najczęściej wskazywanych. Nikt nigdy na 
Woli nie prowadził tak szeroko zakrojonych 
i dogłębnych badań jak stowarzyszenie Wola 
Zmian. Zachęcamy do wypełniania naszych 
ankiet oraz do bezpośredniego kontaktu  
i przekazywania nam swoich uwag. 

Aneta Skubida,
radnaWoli, Wola Zmian

WOJNA ZE ŚMIECIAMI
Rada Warszawy zadecydowała ostatnio o przyznaniu 
dodatkowych 27,5 mln zł na inwestycje na Woli. To krok 
w dobrym kierunku, ale niewystarczający.

FELIETON

Wielu z nas 
zaangażowa-
ło się w reali-
zację swoich 
p o m y s ł ó w. 
Wiele osób 
zjednoczyło 
się i poświę-
ciło swój 
czas, by móc 
stworzyć coś, 
z czego będą 
k o r z y s t a ć 

wszyscy. Powstało naprawdę wiele cen-
nych i interesujących inicjatyw.

 Zachęcam wszystkich do wzięcia 
udziału w głosowaniu nad projektami. 
Niestety, jak to zwykle w życiu bywa, 
nie wszystkie pomysły będą mogły być 
zrealizowane już w 2016 r. Pula środków 
przeznaczonych na ten cel jest ograni-
czona, wygrają projekty, które zdobędą 
największą liczbę głosów. 

W imieniu swoim i mieszkańców, 
którzy mnie o to prosili, w tym roku zło-
żyłam dwa projekty do budżetu partycy-

pacyjnego. Projekt ogólnodzielnicowy: 
„Budowa ścieżki do jazdy na rolkach  
w parku Księcia Janusza”. 

Docelowo moim zamiarem jest wy-
budowanie w każdym z wolskich par-
ków ścieżki do jazdy na rolkach oraz 
połączenie ich tak, by został zapewniony 
bezpieczny przejazd na rolkach z parku 
do parku. Drugim projektem w ramach 
funduszy Ulrychów-Odolany jest: Roz-
budowa istniejącego placu zabaw zloka-
lizowanego przy ul. Pustola 32a i 32b. 

Zawsze chciałam, by nasze wolskie 
dzieci mogły cieszyć się nowoczesnymi 
placami zabaw. Chcąc spełnić marzenia 
najmłodszych mieszkańców, zapropo-
nowałam, by przy ul. Pustola powstała 
między innymi piramida linowa ze zjeż-
dżalnią rurową.

 Powodzenie tych projektów zależy 
teraz od Państwa. Proszę o oddanie głosu 
w budżecie partycypacyjnym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem projektów, któ-
re zaproponowałam. 

Joanna Tracz–Łaptaszyńska,
radna Woli, PO

GŁOSOWANIE CZAS ZACZĄĆ
Czerwiec zaczyna być szczególnym miesiącem w Warszawie, 
w którym głosowaniem kończy się możliwości tworzenia budżetu 
partycypacyjnego przez mieszkańców Warszawy. 

FELIETON
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URZĘDNICZE „NIE DA SIĘ”

„Nie da się” zbudować ronda na 
zbiegu ulic Żelaznej i Nowolipie. 
„Projekt został zweryfikowany ne-
gatywnie na podstawie negatywnej 
opinii Biura Drogownictwa i Ko-
munikacji – Inżyniera Ruchu m.st. 
Warszawy dla tego rozwiązania – 
brak pozytywnej opinii wspomnia-
nej jednostki uniemożliwia realiza-
cję ww. pomysłu” – wytłumaczyli 
urzędnicy. 

„Nie da się” też zagospoda-
rować dachu kotłowni pomiędzy 
budynkami przy ul. Górczew-
skiej 13. Projekt zakładał stwo-
rzenie ogrodu zimowego, placu 
zabaw z grami kreatywnymi, 
zajęcia jogi, kręgli i łucznictwa, 
tańca towarzyskiego i teatru cieni,  
a w czasie wakacji kino pod 
chmurką. „Zaproponowany spo-
sób zagospodarowania dachu 
budynku użytkowego przy ul. 
Górczewskiej 13 zgodnie z obo-
wiązującym prawem budowla-
nym powoduje zmianę użytko-
wania tego obiektu w myśl art. 
71 Prawa budowlanego. Zmiana 
użytkowania ma bezpośredni 
wpływ na zmianę warunków bez-
pieczeństwa i zmianę obciążeń” ‒ 
czytamy w uzasadnieniu odmowy. 

„Nie da się” zbudować siedzi-
by i stworzy instytucji wspierają-
cej rozwój społeczności lokalnej 
Odolan. „Proponowana lokalizacja 
nie ma obecnie niezbędnej infra-
struktury, a wymagane uzgodnienia  
z niektórymi dostarczycielami me-
diów mogą potrwać nawet do roku 
‒ woda. Ponadto istnieje ryzyko, że 
dostarczyciele prądu i gazu nie wy-
rażą zgody na dostarczenie mediów 
do budynku tymczasowego” – za-
uważyli urzędnicy.

„Nie da się” umieścić na terenie 
dzielnicy 100 tablic upamiętniają-
cych miejsca, wydarzenia i ludzi 
związanych z Wolą w ciągu minio-
nych 100 lat. Urzędnicy zauważyli, 
że „lista poparcia nie została dołą-
czona, lista poparcia nie została wy-
pełniona poprawnie, formularz nie 
został wypełniony poprawnie”. 

Co nam pozostało? Łącznie bę-
dziemy mieli do wyboru 42 projek-
ty ogólnodostępne, po 23 na Kole 
i Młynowie, 22 na Ulrychowie  
i Odolanach, 15 na Nowolipkach  
i 13 w Czystem/Mirowie. 

Wśród projektów znalazły się 
między innymi: ścieżka rowerowa 
i chodnik 350 metrów od ronda 
Daszyńskiego do ul. Kolejowej, 

wymiana chodników na ul. Żyt-
niej (odcinek Młynarska – Płocka) 
i pakiet zmian w organizacji ruchu 
poprawiających bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów na ulicach 
Mirowa.

Będzie można też zagłosować 
na sterylizacje kotów w okresie 
wzmożonej prokreacji, czyli na 
wiosnę i jesienią – ogólnodostęp-
ne dla opiekunów zwierząt wolno 
żyjących. „Co roku są wydawane 
tysiące złotych na zapobieganie 
bezdomności zwierząt w mieście. 
Niestety, okres dostępności tych pie-
niędzy dla opiekunów mija się cza-
sowo z okresem płodności zwierząt. 
[...] Tylko stale dostępna sterylizacja 
może temu zapobiec” ‒ czytamy 
w uzasadnieniu projektu, który jest 
jednym z tańszych – kosztować ma 
10 tys. zł.

Na Kole może powstać ogro-
dzony wybieg dla psów wyposażo-
ny w sprzęt do psich zabaw (ścieżka 
zręcznościowa dla psów), tor prze-
szkód, dyspenser na torebki i kosz 
na psie odchody, wiata dla właści-
cieli z ławeczką.

Projekt „Zdrowe jedzenie ma 
znaczenie” proponuje zatrudnienie 
dwóch dietetyków, którzy przygotu-

ją zdrowy i zbilansowany jadłospis 
na sześć tygodni z przepisami i będą 
czuwali nad ich przestrzeganiem. 
Dietetycy poprowadzą lekcje dla 
dzieci i młodzieży oraz spotkania 
edukacyjne dla dyrektorów placó-
wek i osób zajmujących się organi-
zacją żywienia.

Będzie można też zdecydować 
o odnowieniu starej siłowni plene-
rowej znajdującej się w parku Szy-
mańskiego, wykonaniu tabliczek 
informacyjnych z opisem ćwiczeń 

oraz zorganizowaniu bezpłatnych, 
cotygodniowych treningów z profe-
sjonalnym instruktorem dla miesz-
kańców Woli. 

Przez urzędnicze sito prze-
dostało się też „zaprojektowanie  
i wyznaczenie przejścia dla pieszych 
pomiędzy parkiem Szymańskiego  
a parkiem Sowińskiego, na wyso-
kości głównych alej tych parków na 
osi wschód-zachód”.

Głosować będzie można od  
16 do 26 czerwca.                              mj

Prawie co czwarty projekt do budżetu partycypacyjnego na Woli nie przeszedł urzędowej weryfikacji. Spośród propozycji, 
które zgłosili mieszkańcy, pozostało 138, a odpadło 45.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY

PASJA, MUZYKA, SZTUKA

Poprzez zabawę przygotowujemy 
Dzieci do szkoły i uwrażliwiamy 
ich na piękno. 

W Miasteczku Dzieci wszyst-
kie zajęcia w cenie czesnego, 
codzienne zajęcia z nietuzinko-
wymi artystami, między innymi 
z muzykami z Konga, kompro-
zytorami muzyki dla dzieci, na-
uka gry na skrzypcach, zajęcia 
z artystką plastykiem, zajęcia  
z logopedą i opieka psychologa, 
codzienne zajęcia z języka angiel-
skiego, bardzo wiele niesamowi-
tych imprez, spotkania z wyjątko-
wymi gościmi ‒ osobami ze świata 
sztuki, filmu, ale również zwięrząt, 
przyrody, podróżnikami. 

Raz do roku uczestniczymy  
w międzynarodowym projekcie, 
który trwa kilka tygodni ‒ zapra-
szamy wówczas animatorów zajęć  
z całego świata!

Pozwól nam zaprosić Two-
je Dziecko do bajecznego świata 

Miasteczka Dzieci. Mamy ostatnie 
wolne miejsca (tel. 601 707 180), 
przyjmujemy Dzieci w wieku  
2‒6 lat, jesteśmy w centrum War-
szawy, ul. Ogrodowa 5. 

www.miasteczkodzieci.pl               

Wyobraź sobie Przedszkole Miasteczko Dzieci, roześmiane Maluszki, radość poznawania. 
Czy nie byłoby wspaniale, gdyby Twoje Dziecko odkryło cudowny świat muzyki, sztuki, 
pasji do języków obcych? 

PROMOCJA
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