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Budowa centralnego odcin-
ka II linii metra jest już zakoń-
czona. Rozpoczęły się odbiory
techniczne. Jak długo potrwają?

– Praktycznie kończymy już
ustalanie z poszczególnymi służba-

mi państwowymi harmonogramu
odbiorów technicznych centralne-
go odcinka II linii metra – mówi
wiceprezydent Warszawy Jacek
Wojciechowicz. – Sukcesywnie
przeprowadzamy też nasze własne

odbiory. Mogę powiedzieć, że
większość z nich jest już za nami.
Z dużym prawdopodobieństwem
można więc stwierdzić, że wszyst-
kie odbiory zakończą się mię-
dzy 10 a 30 listopada tego roku.

Oznacza to, że realną datą
otwarcia siedmiu nowych stacji
jest np. sobota 15 listopada, dzień
przed wyborami samorządowymi.
Byłaby to znakomita data dla wal-
czącej o reelekcję i prowadzącej
w sondażach prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz i Platformy
Obywatelskiej, której sondaże da-
ją samodzielną większość w Ra-
dzie Warszawy.

Jest już także decyzja środowi-
ska dla odcinka do stacji Księcia
Janusza, która ma powstać do
2018 r. pod skrzyżowaniem tej uli-
cy z Górczewską, przy przystanku
autobusowym Jana Olbrachta.
Przetarg na budowę tego odcinka
potrwa do 31 marca. Zgodnie
z aktualnym harmonogramem
otwarcie stacji Płocka, Młynów
i Księcia Janusza nastąpi w 2019 r.
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Metro nadjeżdża
� Odbiory techniczne na II linii metra to wyścig z czasem. Pociągi
dotrą na Wolę między 10 a 30 listopada. A 16 listopada wybory…

Zgodnie
z aktualnym
harmonogramem
otwarcie stacji Płocka,
Młynów i Księcia Janusza
nastąpi w 2019 r. która
ma powstać do 2018 r.
pod skrzyżowaniem tej
ulicy z Górczewską
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– Dlaczego uważa Pan, że War-
szawie potrzebna jest zmiana
na stanowisku prezydenta? Oce-
niając ostatnie lata, wielu war-
szawiaków daje w sondażach
Hannie Gronkiewicz-Waltz zielo-
ne światło.

– Tej prezydentury nie da się
oceniać w kategoriach „czarne”
albo „białe”. Z całą pewnością
Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrwa-
ła stolicę z zapaści inwestycyjnej,
do której doprowadzili jej po-
przednicy. Jednocześnie cztery la-
ta samodzielnych rządów PO
w Warszawie to przede wszystkim
nieustające pasmo podwyżek:
czynszów, użytkowania wieczyste-
go, cen biletów komunikacji miej-
skiej, opłat za przedszkola i żłob-
ki, wodę, nieczystości i śmieci. To
prywatyzacja Stołecznego Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej
skutkująca – przed czym ostrzega-
liśmy – wzrostem cen o 20%, li-
kwidacja szkolnych stołówek, do-

datków motywacyjnych dla na-
uczycieli, cięcia w komunikacji
i ogromne opóźnienia inwestycyj-
ne. I do tego arogancja władzy
w kontaktach z mieszkańcami,
która doprowadziła do referen-
dum w sprawie odwołania pani
prezydent. Dopiero w obliczu te-
go zagrożenia Hanna Gronkie-
wicz-Waltz zmieniła taktykę. Na-
gle okazało się, że można wpro-
wadzić budżet partycypacyjny,
można zrobić konsultacje społecz-
ne, można zadbać o lokatorów
z reprywatyzowanych kamienic.

– Na błędach człowiek uczy się
najszybciej, a budżet partcypacyj-
ny okazał się wielkim sukcesem!

– SLD już kilka lat temu pro-
ponował wprowadzenie budżetu
partycypacyjnego. Hanna Gron-
kiewicz-Waltz zgodziła się na ten
– jak sama mówiła – eksperyment
dopiero pod presją. Na tyle nie
wierzyła w racjonalność pomy-
słów ludzi, że przeznaczyła do pu-

li budżetu partycypacyjnego zale-
dwie 26 mln zł. Tymczasem bu-
dżet Warszawy, po stronie wydat-
ków, to 14 mld zł! Więc ile da-
ła? 0,2%! A sukces akcji dotyczą-
cej budżetu, liczba głosów miesz-
kańców, przeszedł wszelkie ocze-
kiwania. Gdyby to ode mnie zale-
żało, natychmiast zwielokrotnił-
bym kwotę do dyspozycji miesz-
kańców. To musi być co naj-
mniej 130–140 mln zł.

– I pozostawi Pan ludziom de-
cyzję, na co wydać takie pienią-
dze?

– A czemu nie? W przeciwień-
stwie do urzędników ludzie liczą
każdy grosz. Jeżeli warszawiacy te
pieniądze dostaną do dyspozycji,
to zobaczą i uwierzą, że mogą
zmieniać to miasto. Zaczną się
zastanawiać, jak przekształcić
swoje osiedle, swoją dzielnicę, co
by się przydało. Właśnie w takich
okolicznościach ludzie utożsamia-
ją się z miastem. Stają się jego

obywatelami, a nie konsumenta-
mi usług miejskich.

– Każdy z kandydatów powta-
rza to samo: poprawimy jakość
życia. To slogany, nie konkrety.
Co zamierza Pan w Warszawie
zmienić?

– Musimy na nowo określić
priorytety rozwoju miasta i skon-
sultować je z mieszkańcami.

Trzeba zapewnić miejsca
w żłobkach i przedszkolach dla
każdego dziecka. I powinny to
być miejsca bezpłatne, jak zrobił
to ostatnio prezydent Matyjasz-
czyk w Częstochowie.

Trzeba dokonać zmian w ko-
munikacji miejskiej, bo ona może
być tania, ale pieniędzy nie należy
pozyskiwać kolejnymi podwyżka-
mi cen biletów, tylko racjonaliza-
cją zatrudnienia w administracji
ZTM oraz pozyskiwaniem dodat-
kowych środków z transportowej
infrastruktury.

Obecnie miasto miasto rozwija
się nierównomiernie, bo jego pra-
wa część została przez rządzącą
ekipę zapomniana. Uważamy, że
priorytetem musi stać się rozwój
budownictwa komunalnego i re-
monty istniejących kamienic. Nie
każdego stać na kredyt w banku,
ale miasto stać, żeby zapewnić
mieszkanie tym, którzy tego kre-
dytu nie dostaną. Zacząć należy
od wykorzystania kilku tysięcy ist-
niejących pustostanów i urucho-
mienia partnerstwa publiczno-
-prywatnego do wspólnego budo-
wania lokali mieszkalnych. To po-
wszechnie obowiązująca praktyka

na całym świecie i nie mogę zro-
zumieć, dlaczego Warszawa z te-
go rozwiązania nie skorzystała!

– To przecież za rządów Hanny
Gronkiewicz-Waltz powstało naj-
więcej mieszkań komunalnych
w Warszawie po 1989 r…

– A ile mieszkań komunalnych
ubyło z powodu reprywatyzacji?
Dziś właśnie reprywatyzacja jest
największym problemem Warsza-
wy. Pilnie potrzebna jest ustawa
w tej sprawie. Jej brak pokazuje
niemoc Hanny Gronkiewicz-
-Waltz. Miasto zwraca spadko-
biercom byłych właścicieli, lub co
gorsza handlarzom roszczeń, te-
reny szkół, boiska, parki i kamie-
nice z lokatorami. Wydaje ogrom-
ne pieniądze na odszkodowania.
My natomiast uważamy, że trzeba
przede wszystkim zadbać o inte-
resy lokatorów mieszkających
w budynkach zwracanych byłym
właścicielom lub ich spadkobier-
com. W tym jest różnica: przez
pryzmat czyich interesów patrzy-
my na miasto.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał bw

Warszawą chcę zarządzać z mieszkańcami
� Rozmowa z Sebastianem Wierzbickim, kandydatem na prezydenta Warszawy.

Priorytetem musi stać się rozwój budownictwa komunalnego i remonty istniejących kamienic
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Z badań Narodowego Testu Słu-
chu 2012 wynika, że co trzeci przeba-
dany Polak ma problemy ze słuchem.
Wśród osób mających 60 lat i więcej,
aż 9 na 10 osób. Także młodzi ludzie.
Prawie, połowa przebadanych osób
poniżej 40 roku życia miała niedo-
słuch. Powodem jest życie w hałaśli-
wym środowisku oraz słuchanie gło-
śnej muzyki. Z biegiem czasu częste
przebywanie w hałaśliwych warun-
kach może prowadzić do szybszej
utraty słuchu lub pojawienia uczucia
dzwonienia lub brzęczenia w uchu.

REGULARNE BADANIA…
Ludzie regularnie sprawdzają stan

swoich zębów czy wzrok, ale zapomi-
nają, że słuch jest również bardzo
ważny, bo bez niego nie jesteśmy
w stanie się sprawnie porozumiewać
się z otoczeniem.

Jeśli pracujesz w głośnym otocze-
niu powinieneś umawiać się na bada-
nie słuchu przynajmniej raz w roku.
Utrata słuchu spowodowana zbyt du-
żym hałasem jest nieodwracalna..

WADA SŁUCHU I RODZINA…
Pogarszanie słuchu u jednego

członka rodziny jest uciążliwe dla po-
zostałych domowników, gdyż naraża
ich na przebywanie w nadmiernym
hałasie (np. bardzo głośne słuchanie
TV lub radia), czyli na warunki, które
i u nich mogą spowodować powsta-
nie problemu pogarszanie słuchu.
Z tego powodu tak ważne jest, aby
motywować osoby, które kochamy
do sprawdzania swojego słuchu.

Dzięki temu też unikną postępują-
cej deprywacji słuchu.

POWODY PROBLEMÓW ZE
SŁUCHEM…

Niedosłuch związany z wiekiem
– Wraz z wiekiem niektórzy mogą od-
czuwać trudności w słyszeniu wyso-
kotonowych dźwięków. Jeśli mamy
problemy ze zrozumieniem mowy,
a duże fragmenty rozmowy umykają
nam. Z początku może to wywoływać
tylko uczucie dyskomfortu, lecz
z czasem staje się poważną przeszko-
dą – nie powinno się tego ignorować.

Niedosłuch spowodowany hałasem
– ten typ niedosłuchu powstaje
na skutek działania zbyt głośnych
dźwięków. Najczęściej dotyka osoby
pracujące w głośnym otoczeniu.
Uszkodzenie słuchu może także na-
stąpić w skutek głośnego słuchania
muzyki przez słuchawki lub podczas
masowych imprez.

Niedosłuch Przewodzeniowy
– związany jest ze zmianami w uchu
środkowym oraz zewnętrznym, które
utrudniają przenoszenie dźwięków
do ucha wewnętrznego. Najczęściej
spowodowany jest nadmiernym gro-
madzeniem się woskowiny w przewo-
dzie słuchowym, perforacją w błonie
bębenkowej, zalegającym w uchu
środkowym płynem lub też uszkodze-
niem kosteczek słuchowych. W wielu
przypadkach ten typ uszkodzenia słu-
chu może być leczony.

Niedosłuch zmysłowo-nerwowy:
Ten typ niedosłuchu spowodowany
jest uszkodzeniem delikatnych komó-
rek słuchowych w uchu wewnętrznym
lub włókien nerwu słuchowego, które

nie przekazują prawidłowo pobudza-
nia wywołanego dźwiękiem. Najczę-
ściej jest to naturalna część procesu
starzenia, ale zdarza się również, że
spowodowany jest działaniem gło-
śnych dźwięków. W większości przy-
padków jest trwały i nieodwracalny.

PIERWSZYM KROKIEM DO
LEPSZEGO SŁYSZENIA JEST

ZBADANIE SŁUCHU….

Badanie jest krótkie i bezbolesne.
Dzięki niemu można zadziałać za-

nim ubytek posunie się do takiego
momentu, że będzie za późno żeby
cokolwiek zrobić. Jeśli badanie słu-
chu potwierdzi niedosłuch, następ-
nym krokiem jest znalezienie najlep-
szego rozwiązania w celu usunięcia
lub ograniczenia problemu.

Technologia odpowiada na potrze-
by…

Osobom źle słyszącym przychodzi
z pomocą technologia, która rozwija
się bardzo szybko i dziś jest w stanie
zaspokoić wszelkie wymagania doty-

czące aparatów słuchowych – zarów-
no te estetyczne, dotyczące rozmia-
rów urządzenia, jak i te wynikające
z nowoczesnego, aktywnego stylu ży-
cia.

Po założeniu aparatu mija jakiś
czas zanim osoba z wadą słuchu
przyzwyczai się do nowych dźwię-
ków. Jednak po pewnym czasie ko-
rzyść z noszenia aparatu słuchowego
będzie bardzo odczuwalna.

PAMIĘTAJ
DBAJ O SWÓJ SŁUCH!

POLACY CORAZ GORZEJ SŁYSZĄ

ul. Ks. Janusza 23
tel. 22 392 75 38,

668 138 921

promocja

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3

– Nie można takiego internetu
ot tak po prostu założyć. Trzeba za-
dbać o odpowiednie pozwolenia
i nasza sieć musi współgrać z ogól-
nomiejską. Musi mieć taką samą
częstotliwość – tłumaczy rzecznicz-
ka. Po urzędzie dzielnicy wi-fi
na Woli pojawiło się w parku So-
wińskiego. Każdy, kto przyjdzie
z urządzeniem mobilnym, tzn. lap-
topem, telefonem komórkowym
czy też tabletem może skorzystać
z sieci. Trzeba wejść w przeglądar-
kę, zatwierdzić regulamin, podać
swój adres e-mail i można działać.

A gdzie jeszcze w najbliższym
czasie będziemy mogli na Woli li-
czyć na bezpłatne połączenia in-
ternetowe?

– Będziemy instalować sieci
przede wszystkim w parkach.
A więc w parku Szymańskiego,
parku Moczydło i parku Powstań-
ców Warszawy. W budżecie party-
cypacyjnym na rok 2015 znalazła
się taka propozycja odnośnie mu-
ru Getta Warszawskiego u zbiegu
ulic Siennej i Złotej. Z pewnością
internet znajdzie się także w od-

działach urzędu dzielnicy
przy ul. Syreny 18 i Żelaznej 99
– mówi Monika Beuth-Lutyk.

Sieć bezpłatnego internetu
w założeniu ma kiedyś pokryć całe
miasto. Warszawski hot spot po-
zwala na korzystanie z internetu
o maksymalnej prędkości 400 kb/s
(download) i 1 Mb/s (upload). Po-
łączenie trwa do 30 minut, a kolej-
ną sesję można rozpocząć po po-

nownym zalogowaniu. Ograniczo-
na jest jednak maksymalna liczba
uczestników, którzy jednocześnie
mogą korzystać z sieci – jest to
obecnie ok. 1200 osób.

mac

Obecnie trwają prace torowe
w rejonie stacji Koło i Kasprzaka,
ale to nie koniec. Kolejarze za-
mierzają rozpocząć pod koniec

przyszłego roku kapitalny remont
linii obwodowej, po którym Szyb-
ka Kolej Miejska przestanie być
na tym odcinku „szybką” tylko
z nazwy. Planowana jest także
przebudowa torów przy Warsza-
wie Zachodniej, dzięki której
przez Wolę mogłyby kursować
pociągi na Służewiec, lotnisko

Chopina i do Radomia. Po otwar-
ciu za cztery lata stacji metra
u zbiegu Górczewskiej i Trasy
Prymasa Tysiąclecia powstałby
dwupoziomowy węzeł kolejowy,
umożliwiający przesiadkę w czte-
rech kierunkach.

– Podróżni na stacji Warszawa
Koło będą mogli przesiąść się
do II linii metra na pobliskiej stacji
Młynów – mówi Maciej Dutkiewicz
PKP Polskich Linii Kolejowych.

Wraca także koncepcja budowy
nowych stacji dla SKM-ki na gra-
nicy Woli i Bemowa, o które za-
biegali przede wszystkim miesz-
kańcy i samorząd tej drugiej
dzielnicy. Pociągi miałyby zatrzy-
mywać się przy Forcie Wola, Wo-
la Parku i Powązkowskiej, dzięki
czemu mieszkańcy nowych osiedli
na dalekiej Woli i południowym
Żoliborzu oraz klienci dwóch
centrów handlowych zyskaliby

świetną komunikację miejską
a parking P+R przy Połczyńskiej
wreszcie byłby wykorzystywany
w stopniu uzasadniającym jego
budowę. Jak pisaliśmy już w ma-
ju, jest na nim pół tysiąca miejsc
dla samochodów, ale w dni po-
wszechnie zazwyczaj zajętych jest
tylko ok. 150 z nich.

Skąd ten nagły przypływ weny
projektowej u kolejarzy? Otóż
nowa perspektywa finansowa
Unii Europejskiej będzie nasta-
wiona na rozwój infrastruktury
kolejowej a w Polsce jest ona wy-
jątkowo słaba. Zęby na fundusze
unijne ostrzą sobie już Kraków,
który chce mieć metro i Szczecin,
przymierzający się do szybkiej ko-
lei miejskiej. PKP Polskie Linie
Kolejowe chcą też stworzyć alter-
natywę dla coraz bardziej zapeł-
nionej linii średnicowej.

DG

Dwupoziomowy węzeł na Kole?
� Powraca temat budowy stacji dla SKM-ki na granicy Woli i Bemowa. PKP Polskie
Linie Kolejowe planują także węzeł przesiadkowy na Kole.

Wi-fi na Woli do 2019 roku
� Władze miasta rozwijają bezprzewodowy internet.
W najbliższych latach sieć trafi także na Wolę. – Na razie
wi-fi mamy w urzędzie dzielnicy przy Solidarności 90
i w parku Sowińskiego. Plany rozwoju przewidują lata
2015–2019 – mówi rzeczniczka urzędu Monika Beuth-Lutyk.

Będziemy
instalować sieci przede
wszystkim w parkach.
A więc w parku
Szymańskiego, parku
Moczydło i parku
Powstańców Warszawy
– mówi rzeczniczka
urzędu dzielnicy.

Urządzenia do wi-fi na ścianie urzędu dzielnicy

Podróżni
na stacji Warszawa Koło
będą mogli przesiąść się
do II linii metra
na pobliskiej stacji
Młynów – mówi Maciej
Dutkiewicz PKP Polskich
Linii Kolejowych.
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Warunki dla ruchu rowerów
na Woli są bardzo słabe, zwłasz-
cza w porównaniu z sąsiednim
Bemowem. Co prawda przez
dzielnicę, wzdłuż Trasy Prymasa
Tysiąclecia, biegnie najbardziej
ruchliwa droga w Warszawie, ale
jej popularność wynika wyłącznie
z faktu, że to jedyna ciągła droga,
łącząca północne dzielnice
z Ochotą i kilkoma uczelniami.
Jedyna na Woli droga rowerowa
z prawdziwego zdarzenia znajdu-
je się na ul. Prostej i pozwala
przejechać wygodnie (ale w hała-
sie – warszawska tradycja budo-
wania dróg rowerowych przy naj-
głośniejszych trasach dla samo-
chodów ma się dobrze) z centrum
do skrzyżowania z Trasą Prymasa
Tysiąclecia.

Wpisane wstępnie do przyszło-
rocznego budżetu Woli projekty
rowerowe, wybrane w głosowaniu
przez mieszkańców, to same pół-
produkty. Droga na Jana Olbrach-
ta będzie mieć długość 300 me-
trów – zacznie się na skrzyżowaniu
z Antka Rozpylacza, skończy

na wjeździe do budynku nr 29A
i nie będzie połączona z siecią.

– To jakaś bzdura – komentuje
pan Michał, mieszkający
przy Znanej. – Na Olbrachta nie
trzeba oddzielnej drogi, wystarczą
pasy dla rowerów tutaj, na Redu-
towej i Batalionu „Zośka”
do parku Moczydło. Przez park
można dostać się na drogi na Pro-
stej albo Górczewskiej.

Duże zainteresowanie w głoso-
waniu nad budżetem partycypa-
cyjnym budził projekt „Wola
na rowery”, który okazał się
być… dwoma stojakami przy Or-
dona 12 za ponad 11 tys. zł!

– To śmiech na sali – mówi pan
Juliusz, spotkany na rowerze
przy siedzibie ZTM. – Z czego
będą te stojaki? Ze złota? Najpil-
niejsze są pasy na Żelaznej, dużo
osób korzysta tu z Veturilo i stacji
ibombo. I nie mam pojęcia, cze-
mu nie zbudowali drogi
na Chłodnej, przecież dopiero co
był totalny remont.

Rzeczywiście, na Chłodnej ro-
werzyści jeżdżą po kocich łbach.
W ciągu ulic Żelazna – Lindleya
jest już sześć stacji Veturilo, ale
rozwiązania dla rowerzystów jesz-
cze nie ma. Większość z nich ko-
rzysta z wąskiego i krzywego
chodnika.

– Wąsko i krzywo, ale bezpiecz-
nie – słychać przy siedzibie ZTM.
„Wola na rowery” to najwyraźniej
nadal tylko hasło.

DG

Dwa stojaki za 11 tysięcy
� We wstępnym projekcie budżetu Woli na przyszły rok znalazł się m.in. projekt
z budżetu partycypacyjnego „Wola na rowery”. – To śmiech na sali – mówią rowerzyści.

To śmiech
na sali – mówi pan
Juliusz, spotkany
na rowerze przy siedzibie
ZTM. – Z czego będą te
stojaki? Ze złota?
Najpilniejsze są pasy
na Żelaznej, dużo osób
korzysta tu z Veturilo
i stacji ibombo. I nie mam
pojęcia, czemu nie
zbudowali drogi
na Chłodnej, przecież
dopiero co był totalny
remont.

Urodził się w 1876 r. w Mila-
nówku. Jako nastolatek zaczął
pracę w fabryce tkanin w Grodzi-
sku Mazowieckim, która przynio-
sła mu później pseudonim znany
w całej Warszawie. Na począt-
ku XX wieku przyjechał na Wolę,
gdzie pracował w fabryce wyro-
bów gumowych przy Okopowej
i działał w Polskiej Partii Socjali-
stycznej, zajmującej się wtedy
m.in. organizacją zamachów ter-
rorystycznych wymierzonych
w rosyjskie władze. Podczas I woj-
ny światowej trafił za to do Cyta-
deli i czekał na wyrok śmierci, ale
tuż przed nim został uwolniony.
Było to dokładnie 11 listopa-
da 1918 r.!

– Tata Tasiemka? – powtarza
pytanie spotkana koło Kercelaka

młoda mieszkanka Chłodnej.
– Nic mi to nie mówi. Może to ja-
kiś aktor?

Nie aktor, ale gangster, który
pod koniec lat 20-tych założył
bandę, która sprawowała nieofi-
cjalną kontrolę nad jednym z naj-
większych bazarów Europy, który
mieścił się na Kercelaku. Gang
Taty Tasiemki wymuszał od han-
dlarzy – zwłaszcza żydowskich
– haracze. Co ciekawe działalność
przestępczą zgrabnie łączył z sa-
morządową, bo od 1927 r. spra-
wował funkcję radnego Warsza-
wy, a później startował nawet
w wyborach parlamentarnych.

– Nie, nie słyszałem o takiej
osobie – mówią inni młodzi
mieszkańcy Woli, zapytani o Tatę
Tasiemkę.

Początek lat 30-tych przyniósł
upadek radnego-gangstera. Po-
stawiony przed sądem, skazany
na dwa lata więzienia i pozbawio-
ny praw publicznych trafił do celi,
z której… wyszedł po roku, uła-
skawiony przez prezydenta Igna-
cego Mościckiego. Dlaczego? Nie
wiadomo. Podczas II wojny świa-
towej Tata Tasiemka próbował
odkupić swoje winy jako żołnierz
Podziemnego Państwa Polskiego.
Aresztowany przez nazistów trafił
na Pawiak, a później do obozu
koncentracyjnego na lubelskim
Majdanku, z którego już nigdy
nie wyszedł. Naprawdę nazywał
się Łukasz Siemiątkowski.

DG

Radny gangsterem
� Jedna z najbarwniejszych i najgroźniejszych postaci
historycznych związanych z XX-wieczną Wolą odchodzi
w zapomnienie. Kto pamięta jeszcze o Tacie Tasiemce,
wolskim Vito Corleone?
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– Czy darmowa komunikacja,
którą Pan proponuje, jest w ogóle
możliwa?

– Oczywiście. Mój projekt wpro-
wadzenia całkowicie bezpłatnej ko-
munikacji jest rozłożony na cztery
lata. Jeśli warszawiacy zdecydują się
mnie wybrać na prezydenta War-
szawy, to w 2018 roku będą jeździć
za darmo.

– A skąd wziąć na to pieniądze?
– Nie będę podwyższał żadnych

podatków ani opłat, ponieważ one
i tak są już w Warszawie za wysokie.
Pieniądze na bezpłatną komunika-
cję będą pochodzić z udziału miasta
w podatkach tych osób, które
mieszkają i pracują w Warszawie,
ale nie są warszawskimi podatnika-
mi. Szacuje się, że takich osób jest
nawet 750 tysięcy. Wystarczy, że
około 250 tysięcy z nich zdecyduje
się płacić swoje podatki w stolicy,

a darmowa komunikacja będzie za-
pewniona. Oczywiście osoby, które
nie zdecydują się płacić w Warsza-
wie podatków, czy turyści, będą mu-
sieli opłacać swój przejazd.

– Jak chce Pan skłonić do płace-
nia podatków w Warszawie?

– To się będzie po prostu opła-
cać. Tylko dzięki temu, iż nie bę-
dzie opłat z tytułu korzystania
z miejskiej komunikacji, każdy
mieszkaniec zaoszczędzi rocznie
około 1300 złotych. Mieszkańcy
stolicy, w szczególności ci, którzy
jeżdżą samochodami, tracą tygo-
dniowo w korkach wiele godzin,
które w skali roku dają blisko 20
dni. Chcę im zaoszczędzić czasu
i pieniędzy. Darmowa komuni-
kacja to mniejsze korki, czyste
powietrze, zadowoleni mieszkań-
cy i zdrowsza przestrzeń do ży-
cia.

– Podejmowano już próby prze-
konywania mieszkańców do płace-
nia podatków w Warszawie. Bez za-
uważalnych efektów.

– Niezbędna jest konkretna
i atrakcyjna oferta – taka, jaką ja
przedstawiam w moim programie.
Ta obecna, adresowana do posiada-
czy Karty Warszawiaka, niczego
przecież nie obniża, a jedynie chro-
ni przed skutkami ostatnich podwy-
żek. Dodam też, że ta swoista zmia-
na podatkowej przynależności jest
dość prosta i nie wymaga przecież
ani zmiany meldunku, ani wymiany
dokumentów.

– Co poza darmową komuni-
kacją ma Pan do zaoferowania
warszawiakom: rodzicom i dzie-
ciom?

– Chcę, aby miejsce w
przedszkolu przestało być towarem
deficytowym, aby dla każdego

dziecka było ono dostępne. Uwa-
żam, że należy postawić na szybkie
technologie budowy nowych przed-
szkoli, które umożliwią ich powsta-
wanie tam, gdzie są teraz najbar-
dziej potrzebne. Co więcej, dopro-
wadzę do tego, że rodzice nie będą
ponosili opłat z tytułu uczęszczania
dziecka do przedszkola. Edukacja,
także ta przedszkolna, musi być
po prostu bezpłatna i dostępna dla
wszystkich.

– Warszawa się starzeje. Jest Pan
na to przygotowany?

– Rzeczywiście, coraz większa
liczba warszawiaków to seniorzy,
którzy z jednej strony potrzebują
opieki oraz pomocy w różnych
sferach, a z drugiej – jako pełno-
prawni mieszkańcy Warszawy
– mają prawo oczekiwać oferty
godnego i ciekawego życia. Będę
rozwijał ofertę adresowaną spe-
cjalnie do seniorów i nie mówię
tu tylko o wsparciu dla Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku. Położę
duży nacisk na wykreowanie spe-
cjalnych propozycji dla tej grupy
mieszkańców. Od systemu zniżek
w ramach Karty Warszawiaka,
przez wzbogacenie programu do-
mów kultury i zapewnienie dostę-
pu do obiektów i infrastruktury
szkolnej, programy wolontariatu,
aż po wdrożenie programu obsłu-
gi administracyjnej samotnych se-
niorów przez telefon i z dojazdem
do domu.

– Czy na poziomie miasta można
poprawić sytuację warszawskich
pacjentów?

– Przede wszystkim nie uważam,
aby panaceum na wszelkie proble-
my była postępująca komercjaliza-
cja placówek służby zdrowia. Zdro-
wie nie może być traktowane jak to-
war. Samorząd musi za to wykorzy-
stywać te instrumenty, które ma,
np. profilaktykę, która zmniejsza
przecież zapotrzebowanie i koszty
opieki zdrowotnej. Tu w sposób
szczególny zadbam o odbudowanie
medycyny szkolnej, w tym zwłaszcza
o profilaktykę stomatologiczną.
Przecież już przeszło 80% warszaw-
skich sześciolatków ma próchnicę!
Opieką i specjalnymi programami
chcę też objąć osoby w grupie wie-
kowej 50+, gdzie zagrożeniem są
zwłaszcza choroby cywilizacyjne i
choroby układu krążenia. Zapropo-
nuję też stworzenie systemu moni-
torowania dostępności świadczeń
zdrowotnych we wszystkich placów-
kach służby zdrowia – niezależnie
od tego, czy podlegają samorządowi
Warszawy czy województwa mazo-
wieckiego. Chciałbym, aby łatwiej
było się dostać po raz pierwszy
na wizytę do lekarza specjalisty. To
często decyduje o pomyślności całe-
go procesu leczenia.

Rozmawiał jk

Opłaci się być warszawiakiem
� Rozmowa z Jackiem Sasinem, kandydatem na prezydenta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli warszawiacy zdecydują się mnie wybrać na prezydenta,
to w 2018 roku będą jeździć za darmo
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Monika Wiśnioch,
Radna Rady Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy,
inicjatorka wolskich
zbiórek krwi.

Od listopada 2008 roku
mamy w kalendarzu
wolskich wydarzeń stałą
pozycję, którą jest
organizowana na początku
raz, a teraz już dwa razy
na kwartał, akcja zbiórki

krwi dla chorych dzieci. Mieszkańcy Woli wiedzą, że pierwsze
zbiórki organizowaliśmy dla chorej wówczas Kasi. Dziś
pomagamy dzieciaczkom z oddziału kardiochirurgicznego w Filii
Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w
Warszawie przy ul. Działdowskiej 1. Nadal im pomagamy, bo do
przeprowadzenia jednej operacji małego dziecka potrzeba nawet
do 3 litrów krwi! Przez te sześć lat zebraliśmy wspólnie już ponad
850 litrów tego cennego płynu. Oznacza to, że ponad 300 dzieci
dostało od na wsparcie w walce z operacyjnymi chorobami serca.
Taka grupa dzieci mogłaby zapełnić dużą szkołę podstawową. Już
od trzech lat honorujemy najbardziej zaangażowanych w naszą
akcję krwiodawców statuetkami „Puls dobrego serca”. Młodzieży,
która nas dotąd nigdy nie zawiodła, dziękujemy za każdą oddaną
kroplę krwi i prosimy o jeszcze.

Leszek Mikulecki,
Przewodniczący Komisji
Mieszkaniowej Rady
Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

Praca w komisji mieszka-
niowej ma szczególny cha-
rakter. Komisja Mieszka-
niowa, jako jedyna z działa-
jących przy Radzie Dzielni-
cy Wola, pracuje społecz-
nie-nieodpłatnie. Jej zada-
niem jest opiniowanie
wniosków osób ubiegają-
cych się o najem lokalu
z zasobu m.st. Warszawy.

Wnioski rozpatrywane są w zakresie najmu lokali mieszkalnych,
socjalnych, zamiany w celu poprawy warunków zamieszkiwania,
zamiany między stronami i regulacji tytułów prawnych. Za tymi
sprawami stoją często ludzkie tragedie i osobiste problemy. Nasza
praca wymaga poufności, ale też umiejętności obiektywnej oceny
sytuacji osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową. W trakcie
czteroletniej kadencji pod obrady mojej komisji trafiło kilka tysię-
cy wniosków. Praca w Komisji Mieszkaniowej to wielka odpowie-
dzialność i dla mnie osobiście bardzo ważny przepracowany czas.

Blanka Zienkiewicz,
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia i Pomocy
Społecznej Rady
Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

Uważam, że najwa-
żniejsze jest to, że z roku
na rok mieszkańcy uczą
się mówić o problemach,
nie boją się zaufać insty-
tucji i innym ludziom.
Przekonują się do tego, że
można im realnie pomóc,
że nie są sami, a ich pro-
blemy nie są spychane

na drugi tor. Ludzie zaczynają się otwierać, a z drugiej strony co-
raz częściej pracownikom socjalnym udaje się dotrzeć do rodziny
i zauważyć problem. Potrzeby mieszkańców to również pomoc
w zapewnieniu dobrego bytu rodzinie, zabieganie o mieszkania
socjalne i komunalne, których na Woli jest najwięcej. Programy
wychodzenia z bezdomności pozwalają zacząć wszystko od nowa
i stanąć samemu na nogi. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
kontroluje efektywność wielu prowadzonych na Woli działań
– m.in. na rzecz profilaktyki zdrowotnej, czy Wolskiej Koalicji
na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wspieranie osób i rodzin w trudnej
sytuacji życiowej to jedno z ważnych za-
dań, realizowanych przez urząd dzielni-
cy i Ośrodek Pomocy Społecznej. Wie-
loletnie doświadczenie w organizowa-
niu rożnego rodzaju form wsparcia
dziecka i rodziny przekłada się na dzia-
łania nagradzane przez Wojewodę Ma-
zowieckiego i wysoko ocenione przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej. Program Wsparcia Dziecka i Ro-

dziny realizowany jest zarówno w for-
mie oddziaływań indywidualnych, jak
i grupowych i środowiskowych. Ilość
rodzin objętych wsparciem, w ramach
Programu systematycznie wzrasta,
w 2013 r. przekroczyła 500 rodzin.

Zakres oferty dla osób i rodzin, do-

świadczających przemocy oraz ilość
osób i rodzin objętych wsparciem (400
osób rocznie) wyróżnia Wolę wśród
innych warszawskich dzielnic. OPS or-
ganizuje i realizuje w tym zakresie za-
równo działania profilaktyczne, jak
i interwencyjne i wspierające, w for-
mie indywidualnej i grupowej. Szcze-
gólną ofertą jest program przeciwdzia-

łania przemocy wśród osób starszych.
Badania demograficzne wskazują,

że ponad 26% mieszkańców Dzielnicy

Wola to osoby w wieku senioralnym

dlatego na Woli przywiązuje się dużą
wagę do projektów adresowanych
do tej grupy społecznej.

OPS wspiera też osoby zagrożone
marginalizacją z powodu niekorzyst-
nej sytuacji na rynku pracy. W 2012 r.
wdrożono „prace społecznie użytecz-
ne” jako kolejną formę wsparcia osób
długotrwale pozostających bez pracy.

W latach 2010–2014 zawarto umo-
wy oraz udzielono dotacji 61 organi-

zacjom pozarządowym na łączną kwo-

tę 8,2 mln. zł na realizację zadań pu-

blicznych dotyczących realizacji pro-

gramów profilaktycznych, zagospoda-

rowania czasu wolnego, organizacji

wypoczynku letniego, prowadzenia

placówek wsparcia dziennego oraz

wspierania lokalnego systemu zapo-

biegania krzywdzeniu dzieci.

Dzielnica Wola jest jedyną war-
szawską dzielnicą na terenie której
od 2010 r. realizowany jest program

skierowany do osób skazanych i ich

rodzin. Program jest unikatowy
na skalę Warszawy. Spośród pozarzą-
dowych programów pomocy postpeni-
tencjarnej wyróżnia go objęcie działa-
niami całej rodziny, w wielu przypad-
kach aż trzech jej pokoleń.

Od roku 2011 działa na terenie dziel-
nicy Zespół Interdyscyplinarny ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
który w głównej mierze zajmuje się re-
alizacją procedury Niebieska Karta.
Jedną z inicjatyw Zespołu jest tworze-
nie lokalnego systemu przeciwdziałania
krzywdzeniu dzieci oraz przeciwdziała-
nia przemocy wobec osób starszych.

Podjęto także działania w celu pomo-

cy osobom zadłużonym. Realizowane są
przede wszystkim we współpracy z Biu-
rem Porad Obywatelskich. W ramach
projektu „Standardy w pomocy” współfi-
nansowanego ze środków UE odbywały
się spotkania dla przedstawicieli spół-

dzielni mieszkaniowych, ZGN i organi-
zacji działających na rzecz osób bezdom-
nych, w celu wypracowania dobrych
praktyk i rozwiązań na rzecz zapobiega-

nia bezdomności.

Kilkakrotnie każdego roku odby-

wają się akcje honorowej zbiórki krwi

– „Wolskie zbiórki krwi”. W okresie 4

lat zebrano ponad 500 litrów – ten

bezcenny dar życia trafia do małych

pacjentów ze szpitala dziecięcego przy

ul. Działdowskiej.

Dzielnica Wola zarządza najwięk-

szym w stolicy zasobem komunalnym,
w którego skład wchodzi ok. 14,5 ty-
siąca lokali mieszkalnych, ale nie tyl-
ko. To również lokale socjalne i tym-
czasowe oraz ponad 1200 lokali użyt-
kowych i 170 garaży. Ten stan posiada-
nia w najbliższym czasie jeszcze się
powiększy. Właśnie dobiega końca
rozpoczęta jesienią ubiegłego roku bu-
dowa nowego budynku komunalnego

wielorodzinnego przy ul. Sławińskiej.

Dzielnica powiększy zasób mieszka-
niowy o kolejnych 27 lokali – będą tu
mieszkania o niewielkiej powierzchni,
głównie 1 i 2-pokojowe, a zatem takie,
na których przydział najdłużej się cze-
ka. Budynek będzie miał 6 kondygna-
cji naziemnych, jego całkowita po-
wierzchnia wyniesie 2517,30 m2.
Mieszkania zostaną wykończone
w standardzie „pod klucz”. W budyn-
ku będzie garaż podziemny i naziemny
oraz plac zabaw. Koszt tej inwestycji
to 6,2 miliona zł.

Warto podkreślić, że dzielnica doło-
żyła starań, by skrócić kolejkę osób
oczekujących na przydział mieszkania
komunalnego – na koniec 2010 r.
na mieszkanie komunalne czekały 564
rodziny, w sumie ponad 1505 osób.
Na koniec czerwca 2014 r. na mieszka-
nie czekało 57 rodzin, w sumie 94 oso-
by. Jest to ponad dziesięciokrotne

zmniejszenie liczby rodzin oczekujących

na mieszkanie komunalne na Woli.

W zasobie mieszkań komunalnych
jest wiele lokali i budynków, które wy-
magają remontów i ciągłych nakładów fi-
nansowych Jednocześnie W miarę mo-
żliwości finansowych w poszczególnych
budynkach wymieniana jest m.in. stolar-
ka okienna, instalacja wodna, kanaliza-
cyjna i gazowa. Przeprowadzane jest
ocieplanie elewacji, remonty dachów
i klatek schodowych. Nakłady na ten cel
minionych 4 latach wahały się od 5 mln

zł. do 9,4 mln złotych rocznie. 90 proc.
tych kwot przeznaczone jest na remont
budynków i lokali mieszkalnych, pozo-
stała kwota wydatkowana jest na remont
budynków i lokali użytkowych.

Modernizowane są także podwórka

– tu warto wymienić tereny podwórek
między budynkami przy ul. Górczew-
skiej 15,15a i Wawelberga 3, ponieważ
są to budynki zabytkowe, stanowiące
jeden z ciekawszych architektonicznie
kompleksów na Woli. Zmodernizowano
także podwórka przy ul. Ogrodowej 4
i w al. Jana Pawła II 35. Bardzo ważnym
zadaniem z punktu widzenia bezpie-
czeństwa i komfortu mieszkańców jest
montaż latarni na podwórkach. W mi-
nionych latach punktów świetlnych

przybyło w ponad 30 miejscach na wol-
skich podwórkach. 15 budynków dopo-
sażono w instalację centralnego ogrze-
wania, ciepłej wody i węzeł cieplny.

Na bieżąco realizowane są prace
naprawcze, konserwacyjne i usuwanie
awarii, a w miesiącach zimowych zbi-

janie sopli oraz odśnieżanie połaci da-
chowych w administrowanych zaso-
bach oraz realizacja obligatoryjnych
przeglądów technicznych. Zarządza-
nie tak wielkim zasobem lokalowym
wymaga doświadczenia i profesjonali-
zmu. Dochody z najmu lokali użytko-
wych w ostatnich latach co roku prze-

kraczają 20 milionów złotych, w ro-
ku 2013 wyniosły ponad 26,4 mln zł.
W odpowiedzi na kryzys gospodarczy
i spadające zainteresowanie wynaj-
mem komunalnych powierzchni ko-
mercyjnych, systematycznie zwiększa-
no liczbę organizowanych konkursów.
Prowadzone były również renegocja-
cje warunków najmu umów zawartych
na czas nieoznaczony.

Z analizy miejskiego Biura Polityki
Lokalowej, przygotowanej w końcu
ubiegłego roku wynika, że dzielnica

Wola jako jedyna w Warszawie sukce-

sywnie od 2008 r. zmniejsza nieprze-

rwanie udział pustostanów w ogólnej

liczbie lokali użytkowych. Liczba nie-
wynajętych pomieszczeń waha się
średnio od 70 do 80 na 1200 lokali
użytkowych, jest to tylko niecałe 6%

wszystkich lokali. Sprzyja temu zain-
teresowanie przedsiębiorców Wolą,
które można wiązać ze zmianą wize-
runku dzielnicy i wzrostem jej popu-
larności wśród inwestorów i nowych
mieszkańców. Rosnąca liczba osiedli
i biurowców sprawia, że otwierają się
nowe możliwości dla małego biznesu,
usług, prowadzenia kawiarni i restau-
racji.

Sprawy społeczne i budynki komunalne

Szanowni Państwo,
Dobiega końca 4-letnia kaden-

cja samorządu. Jest to naturalnie
czas podsumowania naszych osią-
gnięć. Jesteśmy Państwu winni
sprawozdanie z tego, czym wolski
samorząd zajmował się przez mi-
nione cztery lata, w jaki sposób
wydatkował środki publiczne
z budżetu dzielnicy. Rozpoczyna-

my cykl publikacji, od zaprezen-
towania najważniejszych inwesty-
cji w oświacie, na którą każdego
roku dzielnica przeznacza 50%
swojego budżetu oraz tego, co
działo się w dziedzinie spraw spo-
łecznych i jak gospodarowaliśmy
wolskim zasobem komunalnym.
Jest to rzecz jasna prezentacja
w wielkim skrócie, nie sposób tu

wymienić wszystkich przedsię-
wzięć i spraw, jakimi w tym okre-
sie zajmował się Urząd Dzielnicy
Wola. Po więcej szczegółów za-
praszam na nasza stronę interne-
tową www.wola.waw.pl.

Z wyrazami szacunku,
Urszula Kierzkowska

Burmistrz
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Podsumowanie kadencji w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Serce miasta bije na Woli

W 2012 r. wyremontowano
podwórka na zabytkowym osiedlu
przy ul. Wawelberga

Nowy budynek komunalny przy ul. Sławińskiej



Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy www.wola.waw.pl

Na cele związane z oświatą dzielni-

ca przeznacza każdego roku ok. 50%

swojego budżetu, czyli na Woli jest to

ok. 200 milionów złotych.

Mieszkańcy mają do wyboru wiele
renomowanych szkół, oferujących ró-
żnorodne kierunki kształcenia.
Uczniowie mogą wybrać naukę w kla-
sach sportowych, dwujęzycznych czy
integracyjnych, w szkołach ogólno-
kształcących, policealnych, zawodo-
wych czy technikach np. w zawodach
budowlanych, elektronicznych, foto-

technicznych, gastronomicznych czy
samochodowych.

W czasie ostatnich 4 lat na inwe-

stycje w oświacie przeznaczono

na Woli 40 milionów złotych, a na re-

monty budynków i otoczenia szkół ko-

lejne ponad 16 milionów zł.

W mijającej kadencji powstało 7
nowych boisk szkolnych, w tym pierw-
sze w dzielnicy pełnowymiarowe bo-

isko do piłki nożnej przy ul. Okopo-

wej, które uzyskało Licencję Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej,
uprawniającą do rozgrywania meczy
piłki nożnej w Lidze Okręgowej. Bo-
isko wybudowano przy jednym naj-
starszych w dzielnicy, mających bli-
sko 130-letnią tradycję Zespole Szkół
im. Konarskiego.

Dynamiczny rozwój dzielnicy po-
woduje zmiany demograficzne, przy-

bywa rodzin z dziećmi, a tym samym

rośnie liczba uczniów w wolskich

szkołach. od 2012 r. rozpoczęła dzia-
łalność nowa Szkoła Podstawowa
nr 351 przy ul. Olbrachta. Obecnie
dzielnica skupia się na utworzeniu no-
wych oddziałów w przedszkolach.
Trwają już prace w budynku
przy ul. Leonarda, gdzie powstanie fi-
lia jednego z przedszkoli. W przy-

szłym roku rozpocznie się budowa du-

żego, 9-oddziałowego przedszkola

wraz z całym zapleczem, ogrodem

i placem zabaw, przy ul. Boguszew-

skiej na Odolanach.

Urząd Dzielnicy Wola jest organi-
zatorem dużych imprez kulturalnych
i rekreacyjnych, które odbywają się
cyklicznie, jak Dzień Dziecka, Dni Se-
niora, Wolski korowód, Mikołajki

na Woli, a także Kercelak, który jest
co roku świętem Woli. Cykl potańcó-

wek, wcześniej odbywał się
na ul. Chłodnej, a od tego roku w Par-
ku Szymańskiego jest prawdziwym hi-
tem – zawsze przyciąga wielu uczest-
ników.

Wśród imprez rocznicowych, zwią-
zanych z mniej lub bardziej odległą
historią, duże wrażenie zrobiła rekon-
strukcja bitwy pod Orszą – husaria
szarżowała w Parku Szymańskiego.

Każdego roku powstają także pro-
jekty, które realizowane są przez ró-

żne fundacje, grupy twórcze, a finan-
sowane z dotacji przyznawanych przez
Dzielnicę Wola. Ośrodek Kultury im.

Stefana Żeromskiego, przy ul. Obozo-

wej 85 i Dom Kultury „Działdowska”

przy ul. Działdowskiej 6, to miejsca
które każdego miesiąca proponują
mieszkańcom różnorodny program
kulturalny – warto odwiedzać serwisy
internetowe: www.okwola.ploraz
www.dzialdowska.pl.

W ostatnim czasie ujawniły się
roszczenia spadkobierców dawnych
właścicieli do budynku domu kultury
„Działdowska”. Oznacza, to, że zwrot
tej nieruchomości, który wiąże się
z utratą siedziby domu kultury, jest
prawdopodobny. Dlatego Rada i Za-
rząd Dzielnicy podjęły szybkie i zde-
cydowane kroki, aby w najbliższych
latach wybudować na Woli centrum

kultury. Powinna to być nowoczesna
placówka, na miarę potrzeb 140-ty-
sięcznewj dzielnicy, z salą widowisko-
wą, dobrze wyposażoną do powadze-
nia różnego typu warsztatów i zajęć
– jest szansa, że w nadchodzącej ka-
dencji taki obiekt na Woli powstanie.

W Amfiteatrze w Parku Sowińskie-

go tylko w roku 2014 odbyło się bli-
sko 30 koncertów, występów kabare-
towych i imprez rozrywkowych. Go-
ścili tu tak znakomici wykonawcy jak
ikona zaangażowanego rocka Patti
Smith oraz światowej sławy jazzman
Michał Urbaniak.

Bogatą ofertę od lat przygotowuje
dla mieszkańców Biblioteka Publicz-

na na Woli. Biblioteka ma w dzielnicy

aż 18 placówek, a w każdej z nich bez
przerwy dużo się dzieje – szczegóły
na www.bpwola.waw.pl

Na pytanie jakie dyscypliny sporto-

we najbardziej lubią uprawiać miesz-

kańcy Woli nie ma łatwej odpowiedzi.

Pływanie? Do dyspozycji są 4 pływal-
nie. Bieganie? Co roku w dzielnicy
odbywa się kilkanaście imprez biego-
wych. Siłownia? Mieszkańcy korzysta-
ją z siedmiu nowych siłowni plenero-
wych, a kolejne zgłoszono do realiza-
cji w przyszłorocznym budżecie party-
cypacyjnym. Rolki? Mamy na Woli je-
dyne w tej części Warszawy profesjo-
nalne trasy dla rolkarzy oraz wrotko-
wisko w Parku Szymańskiego. Od 2
lat odbywają się tu cyklicznie warszta-

ty rolkarskie dla dzieci i dorosłych

– w tym roku wzięło w nich udział
ok. 300 osób i większość z nich pytała:
czy za rok także się odbędą?

Najważniejsze jest to, że mieszkań-
cy Woli coraz chętniej aktywnie spę-
dzają wolny czas. W ramach projek-

tów zgłoszonych do budżetu obywa-
telskiego w przyszłym roku powstaną

trasy biegowe w parku Księcia Janu-

sza i w Lasku na Kole. Coraz większą
popularnością cieszą się imprezy bie-
gowe. Tereny zielone są oblegane za-
równo przez spacerowiczów, jak i mi-
łośników biegania czy jazdy na rowe-
rach – ci ostatni mogą skorzystać z 11

stacji miejskiego systemu wypożycza-

nia rowerów Veturilo. Dzielnica Wola
sfinansowała 4 stacje: na skrzyżowa-
niu ulic: Elekcyjna – Górczewska,
Wolska – Płocka, Jana Olbrachta
– Górczewska, Wolska – Redutowa.
Rozpoczął się montaż 150 stojaków

rowerowych – zostaną ustawione
w pobliżu szkół, przedszkoli, biblio-
tek, przychodni zdrowia.

Oświata, kultura i sport

Marek Backiel,
Przewodniczący Komisji
Bezpieczeństwa, Sportu
i Turystyki Rady
Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy

Rolą Komisji jest krze-
wienie aktywności rucho-
wej we wszystkich gru-
pach wiekowych. Na Woli
realizowane są programy
sportowe od najmłod-
szych grup wiekowych
do najstarszej grupy – se-

nior sprawniejszy. Najmłodsi – przedszkolaki mają swoją olimpia-
dę zabawowo-ruchową z elementami współzawodnictwa. Klasy
szkoły podstawowej od 1 do 3 rywalizują w programach „Od zaba-
wy do sportu” z klasyfikacją ogólno warszawską. Starsze klasy
szkoły podstawowej i gimnazjum oraz licealiści biorą czynny
udział w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Uczestnicy z Woli
zajmują czołowe lokaty w tych rywalizacjach. Ponadto prowadzi-
my program otwartych boisk i sal sportowych dla dzieci i młodzie-
ży, które chcą się bawić w sport po godzinach lekcyjnych. Starsze
pokolenie również często korzysta z przyszkolnych obiektów spor-
towych. Dla najstarszych mieszkańców, czyli seniorów, prowadzo-
ne są zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej oraz zajęcia na basenie.

Joanna
Tracz-Łaptaszyńska,
Radna, Członkini
Komisji Oświaty
i Kultury Rady Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy

Pomimo tak wielu na-
kładów na remonty, wol-
ska oświata nadal wyma-
ga wsparcia finansowego,
niezbędne jest też prze-
prowadzenie jeszcze wie-
lu inwestycji.

Cieszą mnie plany po-
wstania nowego żłobka
na ulicy Ciołka i budowa

nowego przedszkola na Odolanach, oraz odrodzenie SP na Ol-
brachta. W mojej ocenie bardzo ważne jest zapewnienie dzieciom
w szkołach dobrego zaplecza sportowego. Sport pomaga rozłado-
wać emocje i tłumi agresję. Dążymy do poprawienia poziomu na-
uczania w naszych szkołach. Co roku na komisji oświaty analizuje-
my wyniki wszystkich egzaminów i szukamy sposobów wsparcia
naszych uczniów na każdym etapie nauki. Mamy też coraz lepszą
ofertę programową dla dzieci zdolnych. Zyskaliśmy dwujęzyczne
klasy w Gimnazjum na Smoczej oraz Dwujęzyczne Gimnazjum
im. gen. Władysława Sikorskiego przy liceum Kopernika.

Dariusz Puścian,
Radny, Członek Komi-

sji Bezpieczeństwa, Spor-
tu i Turystyki

Rady Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy

W dziedzinie sportu
mamy wiele imprez cy-
klicznych że wymienię
jedną: „Bieg Papieski”.
Możemy się pochwalić
największą bazą Ośrodka
Sportu i Rekreacji w War-
szawie, są to cztery base-
ny i dwie hale sportowe.
Oddaliśmy do użytku peł-

nometrażowe boisko do piłki nożnej przy ul. Okopowej. Wybudo-
waliśmy zespół boisk na terenie należącym do Gimnazjum 49
mieszczącym się przy ulicy Smoczej. Nasz kalendarz kulturalny
jest niezwykle bogaty – rocznie odbywa się kilkadziesiąt różnych
imprez. Szczególnie bliski jest mi „Kercelak”, przybliżający miesz-
kańcom klimat przedwojennej Warszawy, a w szczególności Mura-
nowa, który darzę wielkim sentymentem. To jest miejsce ze specy-
ficzną, własną historią, miejsce, które również będzie mi się za-
wsze kojarzyło z dzieciństwem.

Tak będzie wyglądało przedszkole na Odolanach - rozpoczęcie budowy w 2015r.

Kercelak 2014, ul. Chłodna
Rekonstrukcja bitwy pod Orszą w parku Szymańskiego

Nowe pełnowymiarowe boisko piłkarskie, ul. Okopowa

Warsztaty rolkarskie, park Szymańskiego



Bezpłatne familijne zajęcia na Obozowej
25.10, godz. 15.30 – Halloweenowa Fabryka Cudaków

– bezpłatne zajęcia plastyczne – „Stare zamczysko”.
W starym zamczysku straszą dziwne stworki, wiatr hula

w dziurawych ścianach, a na strychu mieszkają dzikie nietope-
rze. Mieszka w nim biała dama albo samotny książę. A wejścia
strzeże czarny kot. Co jeszcze? To się okaże! Propozycja dla
4–6-latków. Zajęcia bezpłatne, obowiązuje rezerwacja miejsc.

25.10, godz. 17.00 – Śpiewnik Przedszkolaka – bezpłatne
zajęcia familijne w Nutka Café.

Przedszkolne śpiewanki dla przedszkolaków małych,
większych i tych całkiem dorosłych. Przypomnimy sobie
piosenki, które każdy przedszkolak znać powinien. Można
zabrać własne instrumenty muzyczne. Zajęcia familijne,
na które można przychodzić całymi rodzinami. Śpiewnik
do pobrania ze strony www.nutkacafe.pl.

25.10, godz. 20.00 – Kino z Tatą: „Star Wars”, część IV
– Nowa nadzieja.

Wyjątkowe pokazy filmowe, podczas których rodzice bę-
dą mogli zaprezentować dzieciom filmy, które miło wspomi-
nają z czasów, kiedy byli jeszcze młodsi. Wstęp bezpłatny.

26.10, godz. 16.00 – Kino dla maluszka dla dzieci 2–3-
letnich.

Bajki dobierane bezpośrednio przed projekcją podczas
rozmowy z rodzicami. Wstęp bezpłatny.

26.10, godz. 16.30 – Kino na Poduchach dla dzieci powy-
żej 4 lat – „Pan Peabody i Sherman”

Pan Peabody, najmądrzejszy pies na świecie, wychowuje
swojego adoptowanego syna Shermana na grzecznego
chłopca. Dzięki wehikułowi czasu przeżywają najróżniej-
sze przygody. Wstęp bezpłatny.

Kawiarnia Nutka Café, ul. Obozowa 82A, tel.
692–925–550.

Halloween w Nutka Café
25.10, godz. 17.00 i 18.30 – Wieczór strachów i zagadek.
Historie o duchach, przerażające konkursy, najtrudniej-

sze w świecie zagadki. Będzie strasznie, trochę śmiesznie,
ale na pewno ciekawie!

Na godz. 17.00 Nutka zaprasza dzieci w wieku 3–5 lat,
a na 18.30 dzieci w wieku 6–8 lat.

Obowiązuje rezerwacja: e-mail: info@nutkacafe.pl.
Koszt 35 zł (przedpłata) lub 45 zł w dniu zajęć. Liczba
miejsc ograniczona.

Kawiarnia Nutka Café, ul. Obozowa 82A, tel.
692–925–550.

Jesienne spotkania na Staszica
• 23.10, godz. 17.00 – „Znaki jesieni” – warsztaty

plastyczne.
• 30.10, godz. 17.00 – „Dyniowe stworki” – warsztaty

plastyczne.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a.

Na Solidarności dzieci bawią się za darmo
• 28.10, godz. 17.00 – „Atelier Rodzica” – miejsce

spotkań i wymiany doświadczeń dla rodziców dzieci
w wieku od 2 do 5 lat.

• 29.10, godz. 17.30 – „Grzybobranie” – warsztaty
literacko-plastyczne.

• 30.10, godz. 17.00 – „Mali Odkrywcy”.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, al. Solidarno-

ści 90.

Na Żytniej barwne i gratisowe spotkania
• 29.10, godz. 17.00 – „Sowy, sówki i sóweczki”

– warsztaty plastyczne.
• 30.10, godz. 17.00 – „Gdyby tygrysy jadły irysy”

– muzyczny zwierzyniec – warsztaty
muzyczno-literackie.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, ul. Żytnia 64.

Jesienią zabierz dzieci na Twardą
29.10, godz. 17.00 – „Muchomory” – warsztaty plastycz-

ne.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32, ul. Twarda 64.

Kreatywne spotkania na Redutowej
• 24.10, 31.10, godz. 17.00 – „Planszowe piątki”

– spotkanie fanów gier planszowych.
• 29.10, godz. 17.00 – „Pastelowe wędrówki

po zakątkach mądrej główki” – warsztaty manualne.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Reduto-

wa 48.

Zajęcia dla dzieci na Chłodnej
• 24.10, 31.10, godz. 17.00 – „Podróże do Świata Bajek”

– warsztaty literacko-plastyczne.
• 29.10, godz. 17.00 – „Fantazją malowane” – warsztaty

plastyczno-techniczne.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna 11.

Zebrała
Katarzyna Chodkowska

Kandydujesz
na radnego?

Przedstaw swój program!

tel. 502-280-720
wybory2014@gazetaecho.pl

� W działe „Dokąd z dzieckiem” informujemy o ciekawych wydarzeniach, przedstawieniach
i imprezach, na które warto wybrać się z pociechami.

reklama w „Echu” tel. 502-280-7208

W pierwszym etapie inwestycji
powstanie dom z otwartym dzie-
dzińcem, w którym znajdzie się 112
mieszkań o powierzchni 27–143 m2.
Ostatnie piętra zajmą apartamenty
z tarasami.

– Na terenach, na których przez
lata Grupa Waryński prowadziła
działalność przemysłową, powstanie
nowoczesne osiedle mieszkaniowe,

którego jesteśmy współinwestorem
– mówi Jarosław Jankowski, prezes
grupy Waryński SA, która buduje
osiedle razem ze spółką Dantex.
– Miasto Wola jest inwestycją, która
łączy w sobie wszystkie cechy pożą-
dane przez mieszkańców Warszawy
– starannie zaprojektowane lokale,
atrakcyjną lokalizację i doskonałą
komunikację z centrum miasta.

Osiedle zostanie oddane
do użytku wiosną 2016 roku. W ko-
lejnych etapach inwestorzy zapo-
wiadają budowę placów zabaw
i publicznych skwerów. Na to przyj-
dzie niestety poczekać kilka lat.
Miasto Wola to już dwunasta inwe-
stycja mieszkaniowa realizowana
obecnie na Odolanach, oprócz nich
powstają także dwa biurowce. In-

tensywna zabudowa dawniej prze-
mysłowo-kolejowej części miasta
sprawia, że „środek ciężkości” Woli
przesuwa się na południe. Czy wła-
dze miasta i dzielnicy nadążą z bu-
dową nowej infrastruktury?

W przyszłym roku powinna za-
kończyć się budowa dużego, dzie-
więciooddziałowego publicznego
przedszkola przy ul. Boguszewskiej.

Poza tym inwestycji samorządowych
w najbliższych latach nie będzie.

– Nie chcemy na razie inwesto-
wać w budowę, bo Odolany są jed-
nym wielkim placem budowy i na-
wierzchnie szybko zostałyby znisz-
czone przez maszyny budowlane.
– mówi Monika Beuth-Lutyk, rzecz-
niczka urzędu dzielnicy Wola.

– Na inną infrastrukturę brakuje
działek. Jeśli na Odolanach są jakieś
miejskie działki, to bardzo często
objęte roszczeniami. Mamy nadzie-
ję, że nie wszystkie zostaną oddane
i uda się pozostawić tam przynaj-
mniej niewielki park.

DG

Odolany powoli zabudowywane
� Wkrótce Odolany będą najgęściej zaludnioną częścią Woli. Właśnie rozpoczęła się budowa osiedla Miasto Wola.

Jeśli na Odolanach
są jakieś miejskie działki,
to bardzo często objęte
roszczeniami. Mamy
nadzieję, że nie wszystkie
zostaną oddane i uda się
pozostawić tam
przynajmniej niewielki
park – mówi rzeczniczka.

źródło:m
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Osiedle będzie gotowe wiosną 2016 r.
Ulicą Jana Kazimierza pędzą dziś ciężarówki z placów budowy.

Na razie to się nie zmieni



„Mam 67 lat od roku cierpiałam z powodu rwy kulszowej .Nie
wierzyłam już ,że ktoś jest mi jeszcze w stanie pomóc .Byłam
zrozpaczona. Lekarz polecił mi zabiegi w Fizjo Med Poland.
Zapisałam się na konsultację,a później na rehabilitację. Po kilku
spotkaniach poczułam się wyraźnie lepiej ,a po całej terapii
pozbyłam się rwy kulszowej. Jeśli ktoś z Państwa ma rwę kulszową
polecam rehabilitantów z Fizjo Med Poland pomogą i Państwu.
Polecam”. Stanisława, 67lat

„Jestem nauczycielem. W trakcie wykładów muszę stać. Od
pewnego czasu zaczęło boleć mnie kolano, w nocy również nie
pozwalało spać .Po przeczytaniu ogłoszenia w gazecie umówiłem się
na wizytę do pana Narosza .Okazało się, ze mam chore biodro. To
zabrzmiało jak wyrok. Bałem się operacji .Jednak po serii zabiegów w
Fizjo Med Poland bóle ustąpiły. Teraz zgodnie z zaleceniami ćwiczę w
domu. Polecam państwu!” Piotr, 49 lat

„Jestem lekarzem internistą. Każdego dnia silne bóle kręgosłupa
uniemożliwiały mi pracę z pacjentami. W internecie znalazłem
przychodnię Fizjo Med Poland i zapisałem się na zabiegi. Bóle
ustąpiły, teraz mogę normalnie pracować. Przychodnie pana Narosza
polecam również swoim pacjentom”. Waldemar, 62 lata

JAK POKONALIŚMY BÓL

Bemowo – ul. Tkaczy 13, tel. 22 666-05-77
Mokotów – ul. Różana 51, tel. 22 498-18-55

www.terapia-manualna.com

W OPINII PACJENTÓW NAJSKUTECZNIEJSI TERAPEUCI W WARSZAWIE

Krzysztof Narosz,
fizjoterapeuta,
szef zespołu tera-
peutycznego firmy
Fizjo Med Poland.

Potrzebujesz pomocy?

Fizjo Med Poland istnieje od 1997 r.,
pracują tu doświadczeni i wysoko wy-
kwalifikowani lekarze i rehabilitanci,
którzy specjalizują się w leczeniu pro-
blemów ortopedycznych u pacjentów
w każdym wieku. Pomagają w przy-
padkach bólu kręgosłupa, stawów,
nerwobóli, rwy kulszowej, ostrogi pię-
towej, bolesnego barku, dyskopatii,
cieśni nadgarstka, bóli głowy.

Liczba miejsc ograniczona

Uwaga!
Zapisy na rehabilitację będą prowadzone

w dniach od 22 października do 5 listopada.
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Nowa powierzchnia handlowa
powstanie na terenie obecnego par-
kingu, który znajduje się
na wschodniej części działki należą-
cej do Wola Parku. Obecnie firma
Kajima, wykonawca stanu surowe-
go, prowadzi tam prace ziemne
i montuje główny szkielet konstruk-
cji. Trwa też budowa trzeciej kondy-
gnacji parkingu wielopoziomowego
znajdującego się na tyłach obiektu.
W związku z pracami przy parkin-
gu, z użytkowania wyłączone zostały
jego pierwsza i druga kondygnacja.

Jednak do końca grudnia planowa-
ne jest ich ponowne otwarcie. Przy-
gotowywana jest także rozbudowa
strefy Food Court, której wykonaw-
cą będzie Budecon.

Głównym najemcą w nowej czę-
ści Wola Parku będzie Castorama,
zostanie też otwartych około 20
nowych sklepów zajmujących łącz-
nie następne 10 tys. m2. Powiększy
się oferta gastronomiczna, a roz-
budowana strefa restauracyjna zo-
stanie przeniesiona z poziomu +1
na kondygnację +2, gdzie znajdu-

je się także Multikino oraz klub
fitness Calypso. Docelowo będzie
tu 12 restauracji i kawiarni, z cze-
go połowa to nowi najemcy.
Otwarcie nowej strefy Food Court
już wiosną przyszłego roku.
W rozbudowanym Wola Parku
na dwóch poziomach znajdzie się
w sumie ponad 200 sklepów i buti-
ków. Klienci będą mieli do dyspo-
zycji trzy tysiące miejsc postojo-
wych w tym 454 nowe miejsca
na parkingu wielopoziomowym.

(red)

Wola Park rośnie
� Przed dwoma miesiącami pisaliśmy o rozbudowie Wola Parku. Teraz inwestor
chwali się wizualizacjami centrum handlowego po rozbudowie.Zarząd Miejskich Inwestycji

Drogowych ogłosił już przetarg
na budowę drogi między al. Soli-
darności a rondem ONZ.
Do końca roku powstaną odcinki
między skrzyżowaniami, na prze-
jazdy przez al. Solidarności, Elek-
toralną i Grzybowską trzeba bę-
dzie poczekać do przyszłego roku.
Zostaną one wyznaczone
przy okazji przebudowy torowiska
tramwajowego i sygnalizacji
świetlnej w al. Jana Pawła II.
Oznacza to, że przez pewien czas
trzeba będzie zsiadać z roweru
i przeprowadzać go po przejściu

dla pieszych. Jak pokazuje prak-
tyka, będzie to robić najwyżej je-
den na stu rowerzystów.

Szczegóły nowej drogi nie są
jeszcze znane. Wiadomo tylko, że
będzie ona asfaltowa i szeroka
na co najmniej dwa metry. Dzięki
niej stacje Veturilo vis-a-vis Hali
Mirowskiej i obok hotelu Westin
zostaną wreszcie podłączone
do infrastruktury rowerowej.
Przy stacji metra Rondo ONZ
droga połączy się z oddanym wła-
śnie do użytku szlakiem z Pragi
na Wolę.

DG

Rowerem do ronda ONZ
� W ciągu najbliższych miesięcy droga rowerowa
wzdłuż al. Jana Pawła II zostanie przedłużona o kilometr
na południe.

źródło:W
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NIERUCHOMOŚCI POSZUKUJĘ

ZZAABBRRAANNOO  CCII  NNIIEERRUUCCHHOOMMOOŚŚĆĆ??  DDeekkrreett  BBiieerruuttaa
// WWyywwłłaasszzcczzeenniiee  // IInnnnee??  ZZbbiieerrzz  ddookkuummeennttyy,,

ppoowwaallcczzyymmyy!!  BBEEZZPPŁŁAATTNNAA  PPOORRAADDAA::  tteell..
660022--559900--998822

USŁUGI TRANSPORTOWE
·AA Przeprowadzki 24h/7 wywóz starych
mebli, AGD RTV 607-66-33-30

USŁUGI INNE
·Antena montaż naprawy solidnie gwarancja tel.
601-867-980 lub 22 665-04-89
·Anteny, telewizory – naprawa, dojazd
602-216-943
·Czyszczenie karcherem dywanów,
tapicerki 694-825-760
·Lodówki, pralki, telewizory – naprawa
694-825-760
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

KOMPUTERY
·0 0 Tani Serwis Komputerowy, Dojazd
i Ekspertyza 0 zł 504 – 617-837

BUDOWLANE
·A Malowanie ścian 835-66-18, 502-255-424
·Cyklinowanie 3x lakierowanie, układanie,
reperacje 662-745-557

KKOOMMIINNKKII  PPRROOFFEESSJJOONNAALLNNIIEE  AA--ZZ  –– 551133--112277--663300

·Naprawa Okien PCV. 796-698-555
·Remonty i wykończenia! Solidnie
i profesjonalnie – 504-474-694

DAM PRACĘ

TTEESSTTOOWWAANNIIEE  KKOOSSMMEETTYYKKÓÓWW..  PPoosszzuukkuujjeemmyy
oossóóbb  ww wwiieekkuu  1188--6655  llaatt..  WWiięęcceejj  iinnff..  nnaa  mmiieejjssccuu::

uull..  SSłłoowwaacckkiieeggoo  2277//3333 mm..  3344,,  lluubb  ppoodd  nnrr  tteell..
2222 883322--3377--8899..  PPrraaccuujjeemmyy  ww ggooddzz..  0099::3300  ––  1155::0000

RÓŻNE
·Skup książek – dojazd 602-254-650
·Zakupimy złom wszelkiego rodzaju: piece,
kaloryfery, rury, wanny, wraki samochodowe
i inne (wszystko co metalowe). Tniemy
i demontujemy konstrukcje stalowe: hale, wiaty,
szklarnie, maszyny itp. Dojazd tel. 503-711-500

ANTYKI
·A Antykwariat kupi książki i inne rzeczy w domu
klienta 666-900-333
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, orzełki, szable, bagnety, książki,
pocztówki, bibeloty, tel. 601-336-063
·Kupię medale odznaki odznaczenia,
501-591-903

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez
dokumentów 519-353-990
·KUPIMY KAŻDE AUTO, NAJLEPSZA CENA
530-444-333

OGŁOSZENIA DROBNE

reklama w „Echu” tel. 502-280-72010

To je den z naj mniej po pu lar -
nych przy stan ków tram wa jo wych

w mie ście, w za my śle ma ją cy za -
pew nić do jazd z cen trum do cer -

kwi św. Ja na Kli ma ka i cmen ta rza
pra wo sław ne go (a wła ści wie pra -

wo sław no -ka to lic kie go). „Do”
a nie „do i z”, bo to przy sta nek
w jed nym kie run ku i w dro dze po -

wrot nej i tak trze ba prze spa ce ro -
wać się do Elek cyj nej. Sym bo lem
nie po pu lar no ści jest wul gar ny na -
pis, któ ry wid niał kie dyś na ta bli cy
z roz kła dem jaz dy: „Na ch** ko -
mu ten przy sta nek?”. Za rząd
Trans por tu Miej skie go naj wy raź -
niej za dał to sa mo py ta nie – choć
za pew ne pięk niej szy mi sło wy
– i uznał, że prze kształ ci go w wa -
run ko wy. Jak z nie go ko rzy stać?

– Pa sa żer sto ją cy na przy stan ku
nie mu si ma chać rę ką. Wy star czy,
że bę dzie stał – wy ja śnia Adam
Szu ba z ZTM. – Pa sa żer ja dą cy
tram wa jem bę dzie mu siał za sy -
gna li zo wać mo tor ni cze mu przy ci -
skiem, że chce wy siąść. – Omi jać
nie któ re przy stan ki bę dą tyl ko te
tram wa je, któ re ma ją w środ ku
przy ci ski. Cho dzi o to, by tram waj
nie za trzy my wał się tam, gdzie
na przy stan ku ni ko go nie ma,
a w środ ku nikt nie chce wy sia -
dać.

Po nie waż za zwy czaj przy cmen -
ta rzu nikt nie chce wsiąść ani wy -
siąść, tram wa je po ko na ją Wol ską
szyb ciej. A je śli do skut ku doj dzie
bu do wa tram wa jo we go tu ne lu
pod Re du tą Wol ską, o któ rym pi -
sa li śmy nie daw no, przy sta nek
praw do po dob nie znik nie cał kiem.

DG

Tramwaj tylko na żądanie
� Na początku przyszłego roku przystanek tramwajowy przy cmentarzu
prawosławnym zostanie przekształcony w przystanek na żądanie. Pasażer

stojący na przystanku nie
musi machać ręką.
Wystarczy, że będzie stał
– wyjaśnia Adam Szuba
z ZTM.

NNyy  lloonn  ww pprroo  ttee  ttyy  ccee  zznnaa  llaazzłł  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaa  nniiee  ww llaa  ttaacchh 5500..
uubbiiee  ggłłee  ggoo  wwiiee  kkuu..

WW mmoo  iimm  ggaa  bbii  nnee  cciiee  jjeesstt  ccoo  nnaajj  mmnniieejj  oodd 88  llaatt,,  aallee  ww PPooll  --
ssccee  wwcciiąążż  uucchhoo  ddzzii  zzaa tteecchh  nnoo  lloo  ggiięę  nnoo  wwąą..

Fak tem jest, że dla pew nych pa cjen tów pro te za ny lo no wa jest
świet nym roz wią za niem. Po pierw sze ma wie czy stą gwa ran cję je śli
cho dzi o zła ma nie lub pęk nię cie – bo pod wpły wem nad mier ne go

ob cią że nia pro te za wy gi na się. Pa cjen ci, któ rzy wy ma ga ją przy go to -
wa nia chi rur gicz ne go przed za ło że niem in ne go ro dza ju pro tez, w tym
wy pad ku ta kie go przy go to wa nia nie wy ma ga ją. Ny lon dzię ki swo jej
ela stycz no ści mo że omi nąć wy pu kło ści kost ne czy in ne szcze gó ły
ana to micz ne, któ re prze szka dza ją w no sze niu pro te zy tra dy cyj nej.
Jed nak tym co naj bar dziej pa cjen ci so bie ce nią w pro te zach ny lo no -
wych, jest brak ja kich kol wiek ele men tów me ta lo wych. Pro te zy te nie
ma ją kla mer. Są cień sze, lżej sze, nie po wo du ją uczu leń.

Ar tur Pie trzyk

Rejestracja telefoniczna
tel. 22 676-59-56,

608-519-073

War sza wa,
ul. My śli bor ska 104, piętro I

po n.-czw.: 10–12 i 15–18
www.su per den ty sta.com.pl

Ela stycz ne pro te zy ny lo no we



reklama w „Echu” tel. 502-280-720 11

Na szczę ście cza sem wśród tej
nie sa mo wi tej ma sy bzdur mo żna
na tra fić na cie ka wy przy pa dek
stre et ar tu. Al bo „stre et ar tu”, bo
gra ni ca mię dzy sztu ką uli cy

a wan da li zmem jest cza sem cien -
ka. Ale czy war to się nad nią za -
sta na wiać, gdy coś wzbu dza po zy -
tyw ne emo cje?

DG

Migawki z okolicy

Uśmiech! Prosto z Chłodnej
� Chłodna została pięknie wyremontowana, ale
socrealistyczne kamienice po jej północnej stronie są
nadal pełne bazgrołów.

Oko licz ni miesz kań cy na rze ka -
ją na są sia da -wid mo. – Pod czas
desz czu no to rycz nie od kle ja ją się
pla ka ty z pło tu ogra dza ją ce go tę
nie ru cho mość i le żą na chod ni ku.
Wy glą da to tak ohyd nie, że prze -
cho dzę na dru gą stro nę uli cy, by le
te go przy pad kiem nie do tknąć
– iry tu je się pa ni Ja ni na.

– Zi mą ze szłe go ro ku chod nik
przy tej po se sji – na od cin ku
od uli cy Ka rol ko wej do Przy chod -
ni SPZOZ War sza wa Wo la -Śród -
mie ście – nie był w ogó le od śnie -
ża ny. Kto od po wie za zwich nię cie
no gi na ta kim chod ni ku? – de ner -
wu je się pan Jó zef, miesz ka niec
uli cy Lesz no.

In cy dent czy nor ma?
Ka żdy wła ści ciel nie ru cho mo ści

ma obo wią zek utrzy ma nia na niej
i wo kół niej po rząd ku i czy sto ści.
Jak do wie dzie li śmy się w urzę dzie
dziel ni cy, ta uli ca jest w ge stii Za -
rzą du Dróg Miej skich, ale urząd
po sta ra się upo mnieć wła ści cie la
w spra wie re gu lar ne go sprzą ta nia.

– Roz wa ża my za wia do mie nie
stra ży miej skiej, któ ra ty mi spra -
wa mi ta kże się zaj mu je i ma mo -
żli wość na ło że nia man da tu.
Urząd nie ma mo żli wo ści wpły wa -
nia na wła ści cie li nie ru cho mo ści,

by wy wią zy wa li się ze swo ich obo -
wiąz ków po rząd ko wych. Sły sza -
łam od osób, któ re re gu lar nie by -
wa ją w tej oko li cy, że ta ki wy gląd
pło tu z od kle ja ją cy mi się pla ka ta -
mi to sy tu acja in cy den tal na

– twier dzi rzecz nicz ka wol skie go
ra tu sza Mo ni ka Beuth -Lu tyk.

Jak do tąd stra żni cy nie otrzy -
ma li żad ne go zgło sze nia w tej
spra wie. – Zo ba czy my, co tam się
dzie je i wte dy po dej mie my od po -
wied nie dzia ła nia – de kla ru je
rzecz nicz ka stra ży miej skiej Mo -
ni ka Ni żniak.

W imie niu miesz kań ców
w urzę dzie in ter we nio wał ta kże
rad ny Pa weł Paw lak, ape lu jąc
o pod ję cie dzia łań, ma ją cych
na ce lu po in for mo wa nie wła ści -
cie la tej nie ru cho mo ści o je go
obo wiąz kach.

– My ślę, że wła dze dziel ni cy
po win ny wcze śniej za in te re so wać

się tą spra wą, a nie cze kać na in -
ter pe la cję rad nych. Pro blem od -
śnie ża nia chod ni ka po wró ci la da
chwi la – pod kre śla rad ny.

Wi do ki pre zen to wa ne na zdję -
ciach jesz cze szyb ciej.

amk

Kto chciałby takiego sąsiada?
� Płot przy ulicy Leszno 15, kryjący zwykły miejski nieużytek, przedstawia istny obraz
nędzy i rozpaczy. Rozmokłe pod wpływem deszczu, brudne, powiewające na wietrze
plakaty denerwują przechodzących ludzi. Właściciel posesji zdaje się ignorować fakt,
że jego obskurny parkan traktowany jest jak darmowa tablica ogłoszeniowa.

Zobaczymy,
co tam się dzieje i wtedy
podejmiemy
odpowiednie działania
– deklaruje rzeczniczka
straży miejskiej Monika
Niżniak.

Na fi la rach es ta ka dy Tra sy Pry -
ma sa Ty siąc le cia mię dzy Ka sprza ka
a Wol ską po wo li koń czy się miej sce.

No we mu ra le, po dob nie jak star sze
gra fi ki, ma ją przy po mi nać war sza -
wia kom o tra ge dii, roz gry wa ją cej

się w Ty be cie nie prze rwa nie od
1951 r., czy li od za ję cia te go kra ju
przez ko mu ni stycz ne Chi ny. DG

Migawki z okolicy

Nowe murale w Galerii Tybetańskiej
� Galeria murali o tematyce tybetańskiej i buddyjskiej znowu się powiększyła.



No bo prze cież nie na szych,
praw da? My za wsze za cho wu je my
się wspa nia le: ustę pu je my miej -
sca, mu zy ki słu cha my tyl ko przez
słu chaw ki… To czym tak bar dzo
grze szą „ci dru dzy”?

Oku pu ją drzwi
Zaj mu ją miej sce. Fakt. To, że

sie dzą ce, to już stan dard. Jed nak
po pu lar ność zy sku je no wa mo da
– oku po wa nie drzwi. Au to bus mo -
że być pu sty – a sta nie ta ki je den,
nie rzad ko z dru gim i stoi. Nie, że
za raz wy sia da. Pół tra sy tak prze -
stoi, cza sa mi na wet wy sia da jąc, że -
by mo żna by ło wsiąść. I wra ca
na miej sców kę przy drzwiach.
Czort wie – mo że ktoś lu bi pa trzeć
na mi ga ją cy nie mal pod sto pa mi
as falt? Zresz tą – jak chce, to niech
stoi. Ty le, że w przy pad ku ko niecz -
no ści ewa ku acji bę dą pro ble my
z awa ryj nym otwie ra niem drzwi…

Sie dzi ja kiś ta ki… roz kra czo ny
A sko ro już o sie dzą cych miej -

scach – sze ro ko roz sta wio ne ko la -
na. Co praw da dys pla zja sta wu bio -
dro we go to po wa żne scho rze nie,
ale trud no przy pusz czać, że na gle
się roz wi nę ła wśród mło dzie ży.
A mo że to nie wi na bio der, tyl ko
per ma nent na wa da mię śni przy wo -
dzi cie li ud? Cho ciaż na mię śnie
u do tknię tych ze spo łem sze ro kie go
roz sta wu ko lan nie ma co na rze kać
– bez tru du dźwi ga ją za wie szo ny
na wzmian ko wa nych ko la nach ple -
cak. I cóż po ra dzić, że sie dzą cy
obok mu si to le ro wać co chwi lę
pyr ga nie ty mi ko la na mi?

A miej sce przy oknie wol ne…
Sia da nie „z brze gu” w nie za tło -

czo nym au to bu sie. Też po tra fi de -
ner wo wać. Dla cze go pa sa że ro wie
nie po tra fią za jąć miej sca
przy oknie – za kła da jąc, oczy wi -
ście, dłu ższą pod róż niż dwa przy -
stan ki – i dać szan sę na za ję cie
wol ne go tym, któ rzy wsie dli póź -
niej? Nie trze ba by się prze py -
chać, trą cać – ale nie. Te miej sca
bli żej przej ścia ja kieś lep sze są?
O, al bo jesz cze do dat ko wo ukła -
da nie na sie dze niu od okna to reb
i sia tek. Re zer wa cja dla przy ja -
ciół ki, co wsią dzie na na stęp nym,
czy jak?

Muzyka, która nie łagodzi
obyczajów

Dość o miej scach. Mu zy ka ła -
go dzi oby cza je, po dob no. Chy ba,
że to mu zy ka pusz czo na z ko mór -
ki, któ rej ja kość nie dość, że jest
gor sza od dy cha wicz ne go dziu ra -
we go tłu mi ka tra ban ta, to jesz cze
do rów nu je mu gło śno ścią. I nie
ma zna cze nia, czy to Haydn czy
Week end. Chcesz po słu chać mu -
zycz ki? Użyj słu cha wek. Współ -
pa sa że ro wie nie mu szą po dzie lać
two ich gu stów. A po za tym, jak
się uprzeć, mo żna to pod cią gnąć
pod pu blicz ne od twa rza nie
– a wów czas ZA iKS się kła nia.

Al bo pach nie al bo śmier dzi
Hi gie na. A w za sa dzie jej brak.

Cho ciaż w dru gą stro nę też to
dzia ła – prze per fu mo wa ni osob -
ni cy płci oboj ga są rów nie mor -
der czy w ko mu ni ka cji co ci, któ -

rzy o my dle sły sze li z opo wia dań
pra bab ci. Lu dzie, myj cie się!

Czo snek dla zdro wia…
Nie współ pa sa że rów

Je dze nie. Nie o to cho dzi, że
z ke ba bem czy in ny mi lo da mi
do tram wa ju wsia dać nie mo żna.
By wa i tak, że ktoś ob jadł się te go
czosn ku i nie zwa ża jąc na woń

do by wa ją cą się z ja my ust nej idzie
mię dzy lu dzi. Jest pro sty spo sób:
żu cie na tki pie trusz ki. Za bi ja za -
pa chy z ust. Mo że i na krót ko, ale
na jaz dę au to bu sem wy star czy.

Tu obo wią zu je pierw szeń stwo!
O, al bo przy stan ki. Pod je żdża -

my, chce my wy siąść – i się nie da.
Przy drzwio wi sta cze? A ja kże, tyl -

ko ze wnętrz ni. Oto bo wiem
na przy stan ku zgro ma dził się już
tłum żąd ny miejsc w po jeź dzie
i sztur mu je drzwi. Pierw szeń stwo
dla wy cho dzą cych? No skąd!

Gap cio
In na rzecz, że rów nie de ner wu -

ją ce jest, gdy tram waj już sta nął,
drzwi otwar te, kto miał wy siąść to
wy siadł i za czy na się wsia da -
nie. I wła śnie wte dy gap cio (al bo
gap cia, wszyst ko jed no) zry wa się
z sie dze nia z te le fo nem przy
uchu, bo się za ga dał i nie za uwa -
żył. A sko ro już o ga da niu – patrz
aka pit o mu zy ce. Gło śne roz mo -
wy o tym, co He niek mó wił o Go -
ś ce i co na to Be ata nie in te re su -
ją 99% współ pa sa że rów. Resz ta
to agen ci ob ce go wy wia du…

Prze sa dzo ne? Na pew no. Ale
też w wie lu punk tach praw dzi we.
Mo żna do pi sać jesz cze na mięt ne
dłu ba nie w no sie, po pra wia nie
ma ki ja żu, zdej mo wa nie bu tów…

No wła śnie – co jesz cze mo żna
do pi sać w ka te go rii „de ner wu ją ce
za cho wa nia współ pa sa że rów”?

TW Fu lik

Stacze przydrzwiowi? Są!

reklama w „Echu” tel. 502-280-72012

To efekt zu ni fi ko wa nia dziel ni -
co wych sys te mów in for ma tycz -
nych, dzię ki któ rym ka żdy urząd
ma wgląd w ewi den cję lud no ści.
Po zwo li to na za osz czę dze nie

cza su – je śli na przy kład go dzi ny
pra cy dziel ni co we go ra tu sza
na Wo li nam nie od po wia da ją,
a z pra cy ma my bli żej do urzę du,
daj my na to, Waw ra – nic nie stoi

na prze szko dzie, by za mel do wać
się wła śnie tam, a da ne i tak po -
ja wią się w głów nym re je strze.

W przy szłym ro ku pla no wa ne
jest wpro wa dze nie ko lej nych udo -
god nień zwią za nych z ko niecz no -
ścią wi zyt w urzę dach. Mel du nek
to – we dług za po wie dzi sto łecz ne -
go ra tu sza – do pie ro po czą tek.

(red)

Meldunek w każdej dzielnicy
�Od października warszawiacy mogą dokonać
obowiązku meldunkowego w dowolnym urzędzie dzielnicy
– bez względu na to, gdzie na terenie Warszawy mieszkają.

Osiem najbardziej irytujących nawyków pasażerów
� Wspominaliśmy już kiedyś o denerwujących pasażerach. Było też o tym, czy można tramwajem przewieźć martwego kota. Tym razem
spróbujmy stworzyć listę denerwujących zachowań współpasażerów. Z lekkim przymrużeniem oka.


