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Przedstawiciele PKP i mazo-
wieckiego urzędu marszałkowskie-
go podpisali porozumienie, na mo-
cy którego muzeum zostanie prze-
niesione na teren bazy kolejowej
Szczęśliwice, wbrew nazwie znaj-
dującej się na Odolanach.

Szacuje się, że teren przy
Dworcu Głównym, zajmowany
obecnie przez muzeum, jest naj-
droższą działką kolejową w Pol-
sce, wartą 400–500 mln zł. Jej
część na pewno zostanie sprzeda-
na, od lat mówi się także o przy-
wróceniu na dworcu normalnego
ruchu kolejowego i wykorzystaniu
go dla potrzeb obwodowej linii
SKM-ki, która kursowałaby przez
dworce: Wschodni, Zachodni
i Gdański.

Muzeum Kolejnictwa istniało
w budynku Dworca Głównego
od 1972 r., przez 25 lat działając
obok czynnej stacji kolejowej.
Dopiero pod koniec lat 90. za-
mknięto dworzec, rozebrano
część infrastruktury i przekazano
cały teren muzeum. Za najcie-
kawsze prezentowane w „skanse-
nie” obok dawnego dworca eks-
ponaty uznawane są polskie i nie-
mieckie parowozy z lat 30.

Nowa placówka – Stacja Mu-
zeum – ma być podobna bardziej
do Centrum Nauki Kopernik
i nowoczesnych instytucji kultury
znanych z Niemiec czy Anglii, niż
do obecnej, mocno zakurzonej
ekspozycji. Znajdzie się w niej
m.in. kino 3D, minikolejka i…

plac zabaw. Wszystko ma koszto-
wać 180 mln zł a pieniądze te
prawdopodobnie będą pochodzić
z dofinansowania unijnego.

– Przed projektowaniem tego
muzeum powinni się najpierw
przejechać do Utrechtu albo Ma-
drytu i sprawdzić, jak się robi ta-
kie placówki. Tam są one w sta-
rych dworcach – komentują miło-
śnicy kolei, obawiający się o brak
odpowiedniego klimatu w nowej
lokalizacji. – Tylko u nas mając
muzeum na starym dworcu prze-
nosimy je byle gdzie, żeby wybu-
dować kolejne centrum biuro-
wo-handlowe.

Przy okazji budowy muzeum
władze Warszawy chcą dokonać
kilku inwestycji, które mogą oka-
zać się bardzo ważne dla miesz-
kańców Woli. Wiceprezydent Mi-
chał Olszewski zapowiada zapew-
nienie dojazdu do instytucji
od ul. Jana Kazimierza, rozważa-
na jest nawet budowa nowej stacji
Szybkiej Kolei Miejskiej.

DG

Muzeum Kolejnictwa żegna się
� Nadchodzi zapowiadany od dawna koniec Muzeum Kolejnictwa w obecnej
lokalizacji. Instytucja nie przenosi się jednak daleko.

Nowa placówka
– Stacja Muzeum – ma
być podobna bardziej
do Centrum Nauki
Kopernik i nowoczesnych
instytucji kultury znanych
z Niemiec czy Anglii, niż
do obecnej, mocno
zakurzonej ekspozycji.



Odbiory techniczne nowej linii
kończą się 6 listopada i pierwot-
nie zakładano, że do otwarcia
dojdzie przed wyborami samorzą-
dowymi (16 listopada), a może
nawet przed długim weekendem
(8–11 listopada). Kilka dni temu
okazało się, że warszawscy artyści

folkowi mają poumawiane kon-
certy przy Dworcu Wileńskim
na niedzielę 9 listopada. Nawet
jeśli mieli uświetnić otwarcie

na Pradze metra, plany zostały
zmienione ze względu na usterki
na stacjach i odbędzie się wtedy
dzień otwarty, podczas którego
będzie można zwiedzać stacje.

Kilka dni temu okazało się ta-
kże, że lektorem linii M2 został
Maciej Gudowski, który od kilku
lat jest „głosem” SKM-ki.

Otwarcie siedmiu nowych stacji
nastąpi – to już oficjalne – dopie-
ro 14 grudnia. Prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz zapowiadała,
że pojedziemy metrem na przed-
świąteczne zakupy. Teraz można
dodać: „spóźnione”. W warszaw-
skich sklepach sezon świąteczny
zaczyna się przecież – przyznajmy
że wbrew tradycji – następnego
dnia po zdjęciu z wystaw zniczy
i halloweennowych przebrań.

DG
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Kiedyś w tym miejscu znajdo-
wał się Robotniczy Klub Sporto-
wy Sarmata, jeden z najstarszych
stołecznych klubów. Powstał
w 1921 roku pod patronatem Pol-
skiej Partii Socjalistycznej i związ-
ku zawodowego tramwajarzy.
Wkrótce wykształciły się tu sekcje
piłki nożnej, lekkiej atletyki, ko-
larstwa, boksu, łyżwiarstwa szyb-
kiego, gimnastyki, pływania i teni-
sa stołowego. Użytkownikiem
wieczystym tego terenu były za-
kłady VIS Warszawa, które kilka-
nasćie lat temu odsprzedały pra-
wa użytkowania tego czterohekta-
rowego terenu w rejonie ulic Lu-
dwiki i Wolskiej deweloperowi –
firmie Polestrella (obecnie Sorel-

la). Chciał on tam stawiać aparta-
mentowce. Jak pisaliśmy już
na naszych łamach, w międzycza-
sie zmienił się jednak plan zago-

spodarowania. Obecny przewidu-
je, że na tym terenie może po-

wstać jeden trzynastometrowy bu-
dynek, a reszta obszaru ma zostać
przeznaczona na działalność
sportową.

Właściciel pozostaje głuchy za-
równo na telefony, jak i e-maile.
Tymczasem podczas kontroli zor-
ganizowanej przez wolski ratusz
stwierdzono, że teren nie jest za-
gospodarowany zgodnie z prze-
znaczeniem, a także nie jest za-
bezpieczony przed dostępem

osób trzecich. Pomimo iż firma
została zobowiązana – decyzją
Powiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego – do usunięcia
nieprawidłowości, w tym naprawy
ogrodzenia – nie zrobiła absolut-
nie nic. Tak więc urząd dzielnicy
zwrócił się do firmy, aby posprzą-
tała nieruchomość. Władze Woli
wskazały także, że ustawa o go-
spodarce nieruchomościami po-
zwala na rozwiązanie umowy
użytkowania wieczystego przed
upływem okresu, na jaki została
zawarta, jeżeli następuje sprzecz-
ne z ustaleniami umowy użytko-
wanie nieruchomości. Urząd
dzielnicy nie uzyskał jednak żad-
nej odpowiedzi. W najbliższym
czasie planowana jest kolejna wi-
zja lokalna. Podjęcie dalszych
kroków będzie zależeć od stanu
nieruchomości.

– Jeżeli użytkownik nie odnie-
sie się w żaden sposób do naszych
monitów i upomnień, nie po-
sprząta i nie zabezpieczy terenu,
to pozostaje jedynie droga sądo-
wa. Nie wiem, czy miasto zdecy-
duje się na złożenie pozwu, takiej
decyzji obecnie nie ma. Staramy
się tę sprawę załatwić polubownie
i liczymy na porozumienie – pod-
kreśla Monika Beuth-Lutyk,
rzeczniczka prasowa urzędu
dzielnicy.

A co z klubem Sarmata? Ma
się całkiem dobrze – przeniósł się
na ulicę Okopową 55a, gdzie
znajduje się szkoła im. Michała
Konarskiego.

ak

Teren po Sarmacie: tu na razie jest ściernisko…
� Miały być apartamenty oraz miejsce do uprawiania sportu. Tymczasem jest ruina.
Mowa o byłym stadionie Sarmaty.

W najbliższym
czasie planowana jest
kolejna wizja lokalna.
Podjęcie dalszych kroków
będzie zależeć od stanu
nieruchomości.

Metro jednak 14 grudnia
� Linia M2 zostanie otwarta nie w listopadzie, jak
wcześniej zapowiadano, ale dopiero w połowie grudnia.

Kilka dni
temu okazało się także,
że lektorem linii M2 został
Maciej Gudowski, który
od kilku lat jest „głosem”
SKM-ki.
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W Warszawie trwa skok cywilizacyjny
� Rozmowa z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz.

Czy jest Pani zadowolona
z ośmiu lat swoich rządów w War-
szawie?

Miasto i spółki miejskie zainwe-
stowały w stolicy 25 mld zł. Do te-
go trzeba doliczyć 9 mld, które za-
inwestował rząd. W porównaniu
z wcześniejszymi latami, te kwoty
są naprawdę imponujące i chyba
zdecydowana większość mieszkań-
ców to odczuła. Kiedy zostałam
prezydentem, musiałam ratować
po poprzednikach zrealizowanie
takich inwestycji, jak oczyszczalnia
ścieków Czajka i spalarnia na jej
terenie, a także most Skłodow-
skiej-Curie. Udało się i dzięki temu
Warszawa nie musi płacić ogrom-
nych kar a mieszkańcy Białołęki
nie stoją w gigantycznych korkach.

Zbudowaliśmy lub zmodernizowa-
liśmy wiele dróg. Budujemy nowe
linie tramwajowe. W grudniu
otwieramy centralny odcinek II li-
nii metra. To skok cywilizacyjny dla
miasta.

Wspomniała Pani o kwotach
zainwestowanych w Warszawie.
Wielu specjalistów zarzuca wła-
dzom miasta, że nasze metro na-
leży do najdroższych w Europie
i że za te same pieniądze można
było zrobić znacznie więcej.

Gdyby tak było, to Unia Euro-
pejska nie dałaby na ten cel pie-
niędzy. Nasz wniosek o dofinanso-
wanie przeszedł w Europie przez
niejeden zespół sprawdzający jego
zasadność, także pod kątem kosz-

tów, a te wynikają z warunków
geologicznych a także zaprojekto-
wania m.in. dwóch bardzo dużych
stacji przesiadkowych – Stadion
i Świętokrzyska. Nasze metro jest
tańsze niż w Paryżu czy Marsylii.

Inny zarzut dość często podno-
szony to kwestia kolejności inwe-
stowania. Metro jest inwestycją
„wysysającą” budżet miasta bar-
dzo dotkliwie. Wielu specjalistów
twierdzi, że znacznie lepszy efekt
osiągnęlibyśmy za mniejsze pie-
niądze i szybciej, gdybyśmy
w pierwszej kolejności postawili
na rozwój Szybkiej Kolei Miej-
skiej. Na istniejących w Warsza-
wie torach kolejowych, w dużej
mierze słabo używanych, można
stworzyć jeden z najlepszych
w Europie systemów naziemnej
kolei. Mało które miasto ma ob-
wodnicę kolejową. My mamy ją
od czasów carskich i wciąż jej nie
używamy!

Najbardziej rozwinięte miasta
organizują swój system komuni-
kacyjny zarówno w oparciu o me-
tro, jak i kolej. W swoim pierw-
szym programie zapowiedziałam
realizację takiego właśnie planu.
Ale każdy środek transportu od-
grywa swoją, ważną rolę w całym
systemie. Metro budujemy w rejo-
nach najsilniej zurbanizowanych
i pozbawionych silnego, wydajne-
go transportu szynowego – dzięki
temu przewozi ono już dzisiaj pół
miliona pasażerów dziennie. Tory

kolejowe są znacznie bardziej od-
dalone od osiedli, przez co popu-
larność SKM jest niższa. Niemniej
jednak nie oznacza to, że rezygnu-
jemy z jej rozwoju. Na początku
mojej kadencji była jedna linia,
dziś są cztery. Kupiliśmy 28 no-
wych wagonów. Kolej w końcu za-
częła odgrywać ważną rolę
w transporcie.

To mało. Częstotliwość pocią-
gów wciąż jest niesatysfakcjonują-
ca.

Pamiętajmy, że linie kolejowe
mają swoje ograniczenia. W wielu
przypadkach nie możemy zwięk-
szać częstotliwości z uwagi
na przeciążenia linii. Wynika to
z konieczności dzielenia torów,

pomiędzy pociągi regionalne, da-
lekobieżne i towarowe.

Dodatkowo mamy ograniczenia
wynikające z kolizji z drogami
– na przykład dopóki na linii
otwockiej nie zostaną zbudowane
tunele, to pociągi nie mogą jeździć
częściej, bo faktycznie podzieliłyby
dzielnicę Wawer na dwie części.
Z kolei na linii legionowskiej nie
ma już żadnych ograniczeń, bo zo-
stały ostatnio wybudowane wia-
dukty. Teraz chcemy zająć się linia-
mi obwodowymi na granicy Woli
i Bemowa oraz w centrum Woli,
które nie są wykorzystywane pra-
wie wcale.

Na Woli i Bemowie będziemy
budować metro – analizy komuni-
kacyjne i doświadczenia innych
państw UE przemawiają na ko-
rzyść metra, głównie z uwagi
na szybkie połączenie z centrum
miasta. Ale w tym samym czasie
chcemy wspólnie z PKP PLK nie
tylko zrealizować nowe przystanki,
ale również dobrze je połączyć
z planowaną siecią metra. Gotowy
jest już projekt listu intencyjnego
w tych sprawach. Do tego docho-
dzi planowany zakup nowego ta-
boru kolejowego.

Zmieńmy temat. Kampania wy-
borcza przebiega pod znakiem
nierozwiązanego problemu śmie-
ciowego. MPO i inne firmy słabo
radzą sobie z wywożeniem odpa-
dów. Mieszkańcy mają mnóstwo
uwag i pretensji, a wysypisko
w Radiowie, które miało być likwi-
dowane, znów jest używane po-
nadnormatywnie i śmierdzi na ca-
łą okolicę, zaś władze miasta zby-
wają mieszkańców – taka jest opi-
nia na Bemowie i Bielanach.

Na początku mieliśmy 400 in-
terwencji dziennie, dziś już tylko
niecałe 50. Wprowadzenie ustawy
to jest ogromna zmiana i za wcze-
śnie jest na całościową ocenę. Po-
czątek był bardzo trudny i nadal
nie jest łatwo, ale zarówno my,
jak i firmy podejmują mnóstwo
działań, żeby poprawić jakość
i terminowość odbioru odpadów.
Mieszkańcy muszą wszelkie uwagi
zgłaszać, dzięki temu możemy
na bieżąco reagować.

A Radiowo?
Jestem po rozmowach z mini-

strem środowiska. W ciągu trzech
do pięciu lat zostanie rozbudowa-
na spalarnia na Targówku. Obec-
nie jest ona wniesiona do majątku
MPO i przedsiębiorstwo to ma ją
rozbudować za pieniądze z UE.
Zanim to nastąpi będziemy
zmniejszali uciążliwość wysypiska
w Radiowie. MPO kupiło teren
w gminie Zielonka i tam mam za-
miar zorganizować wysypisko.

Nie ma jeszcze pozwolenia
na budowę tego wysypiska. Mogą
minąć kolejne lata, zanim ono
powstanie.

Jest już decyzja środowiskowa,
a proszę mi wierzyć, że uzyskanie

jej jest znacznie trudniejsze, niż
samo pozwolenie na budowę.
Oczywiście liczymy się z opóźnie-
niami i dlatego rozważamy inne
warianty.

Jakie?
Prowadzimy rozmowy w spra-

wie przyjęcia części warszawskich
odpadów przez inne wysypiska.
Zgodnie z umową z mieszkańca-
mi, pod koniec roku przedstawi-
my mieszkańcom Bielan „mapę
drogową” z konkretnymi termina-
mi działań, jakie będą podjęte
w sprawie zmniejszania uciążliwo-
ści i docelowo zamknięcia wysypi-
ska w Radiowie.

Co z przeciwdziałaniem konse-
kwencjom dekretu Bieruta? Czy
miasto nadal będzie bezradne wo-
bec roszczeń?

Już w 2013 roku złożyliśmy
w Sejmie projekt specjalnej usta-
wy, która rozwiązałaby ten pro-
blem całościowo. Jednak koszty
jej przyjęcia mogłyby kosztować
Skarb Państwa nawet 27 mld zł,
więc póki co nie ma zgody mini-
stra finansów na nowe przepisy.
Musimy więc działać inaczej.
Przygotowaliśmy propozycje
zmian w ustawie o gospodarce
nieruchomościami. Po pierwsze
chcemy mieć prawo pierwokupu
roszczeń, a po drugie wprowadzić

kilka przepisów, które uniemożli-
wiałyby wchodzenie w prawa wła-
ściciela, który od dawna nie żyje.
Udało nam się też uzyskać 600
mln zł z krajowego funduszu re-
prywatyzacyjnego (po 200 mln
na rok począwszy od 2014), z któ-
rego Warszawa nie mogła wcze-
śniej korzystać.

Proszę w skrócie powiedzieć
coś o planach na najbliższe cztery
lata?

Zależy mi na tym, aby jakość
życia w Warszawie podnosiła się
dalej w tak szybkim tempie, dlate-
go plany na kolejną kadencję są
bardzo ambitne. Kontynuujemy
budowę metra. Zbudujemy ob-
wodnicę śródmiejską, odda-
my 2500 miejsc w żłobkach, 4500
w przedszkolach, 7000 w szko-
łach. Zbudujemy Muzeum Sztuki
Nowoczesnej. Szpitale Wolski,
Bielański i Praski zostaną grun-
townie zmodernizowane. Powsta-
nie 200 km nowych ścieżek rowe-
rowych, wydamy 3 mld zł na tabor
komunikacji miejskiej, TBS-y
zbudują na działkach miej-
skich 1100 nowych mieszkań
na wynajem dla osób bez zdolno-
ści kredytowej, zajmą się też rewi-
talizacją starych kamienic.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Katner

Metro budujemy w rejonach najsilniej zurbanizowanych i pozba-
wionych silnego, wydajnego transportu szynowego.
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Na początku mieliśmy 400 interwencji dziennie, dziś już tylko 50.
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Szpitale: Wolski, Bielański i Praski zostaną zmodernizowane.

um
.w

ar
sz

aw
a.

pl
,f

ot
.R

.M
ot

yl
.

reklama w „Echu” tel. 502-280-720 3



reklama w „Echu” tel. 502-280-7204

PM2,5, PM10, benzoalfapiren,
dwutlenek azotu – te nazwy powi-
nien zapamiętać każdy warsza-
wiak. To nazwy pyłów i substancji,
które można spotkać w powietrzu
w naszym mieście. Dwa pierwsze
to pyły zawieszone o średnicy od-
powiednio do 2,5 i do 10 mikro-

metrów. Te pierwsze są tak małe,
że mogą dostać się do układu
krwionośnego, wszystkie wywołu-

ją choroby serca i zwiększają ryzy-
ko zachorowania na raka płuc.
Skąd się biorą? Między innymi
z domów ogrzewanych dzięki spa-
laniu śmieci, ale ich głównym
emiterem są samochody. Więk-
szość PM2,5 i PM10 to po prostu
mikroskopijne fragmenty opon
i klocków hamulcowych. Jak po-
daje Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska, na Woli po-
ziom najgroźniejszych pyłów
PM2,5 nie jest przekroczony, ale
PM10 występuje w zbyt wysokim
stężeniu na terenie całej dzielnicy
z wyjątkiem… cmentarza Powąz-
kowskiego.

Rakotwórczy benzoalfapiren
jest produkowany głównie przez
ogrody działkowe, domy jednoro-
dzinne i kamienice, które nie są
podłączone do miejskiej sieci
grzewczej – pochodzi najczęściej

ze spalania węgla niskiej jakości,
liści i innych odpadków. Jego stę-
żenie przekracza dopuszczalne
normy na całej Woli. Z kolei dwu-
tlenek azotu towarzyszy nam
w niedopuszczalnej ilości w całej
dzielnicy z wyjątkiem Odolan
i Powązek, wywołuje astmę i ob-
niża odporność.

Gdzie schronić się przed tra-
gicznym wolskim powietrzem?
Z pewnością nie w lokalnych par-
kach, nie w Śródmieściu ani Ur-
susie (to dwie najbardziej zanie-
czyszczone obok Woli dzielnice).
Chcąc pozostać w granicach War-
szawy i oddychać w miarę zdro-
wym powietrzem powinniśmy wy-
bierać na odpoczynek Wilanów
lub Białołękę. Może to dobra
okazja, żeby zwiedzić nowe dziel-
nice?

DG

Zwalcz Nudę zaprasza na nie-
powtarzalną grę miejską, stworzo-
ną dla prawdziwych poszukiwaczy
skarbów. Podczas budowy II linii
metra jeden z robotników odna-
lazł tajemniczy notatnik. Niestety,
zawarta w nim treść nie była dla
niego jasna. Chcąc dowiedzieć
się, co dokładnie w nim zapisano,
postanowił poszukać pomocy
w internecie. Użytkownikom fo-
rum udało się wydatować go
na lata około 40–50. XX wieku.
Zawartość tajemniczego przed-
miotu przyciągnęła uwagę wielu
ludzi. Szybko doszli do tego, iż
zawiera on wskazówki prowadzą-
ce do skarbu. Pasjonatom udało
się poskładać całość w mapę,
na którą naniesiono nieznany
szyfr oraz wskazówki, które mają

pomóc w jego złamaniu, a przede
wszystkim – znalezieniu tajemni-
czego skarbu! Możliwość łatwego
i szybkiego wzbogacenia się przy-
ciągnęła wielu amatorów: nie ka-
żdy jednak ma dobre intencje!

Gra będzie się odbywać dwuto-
rowo: dla rodzin z dziećmi oraz
dorosłych. Zapisy do gry prowa-
dzone są na stronie www.zapisy-
nagre.pl. Nikt nie zostanie z pu-
stymi rękami, każdy uczestnik ma
gwarantowane nagrody, a na naj-
lepszych czeka – prócz gier plan-
szowych i komputerowych oraz
dzielnicowych gadżetów – także
tytułowy skarb…

Gra startuje 9 listopada o 12.00
w urzędzie dzielnicy Wola
przy Solidarności 90.

(red)

Skarb na Woli! Poszukaj go i ty!
� Tego nikt się nie spodziewał. Budowa II linii metra
odkryła skrywany latami sekret…

Wola oddycha fatalnym powietrzem
� Gmach urzędu dzielnicy Wola ozdobił niedawno „oddychający” neon. A czym tak
naprawdę oddychają mieszkańcy dzielnicy? Okazuje się, że najczystsze powietrze
mamy… na cmentarzu Powązkowskim.

Gdzie schronić
się przed tragicznym
wolskim powietrzem?
Z pewnością nie
w lokalnych parkach, nie
w Śródmieściu ani Ursusie
(to dwie najbardziej
zanieczyszczone obok
Woli dzielnice).
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– Z wolskim samorządem jest
Pan związany od 1998 roku. To 16
lat pracy na rzecz tej dzielnicy!
Co uważa Pan za największy swój
sukces w ostatniej kadencji?

– Za sukces uważam przywróce-
nie zlikwidowanego w 2006 r.
przedszkola. Deklarowałem, że
w to miejsce powróci przedszkole.
Słowa dotrzymałem. Obecnie ada-
ptowane i remontowane są po-
mieszczenia przy ul. Leonarda 6/8
na potrzeby filii przedszkola
przy ul. Tyszkiewicza. Od 1 stycz-
nia 2015 r. w nowych pomieszcze-
niach znajdzie miejsce setka wol-
skich przedszkolaków. Kolejne
przedszkole będzie się mieściło
przy ul. Boguszewskiej – ma przy-
jąć ok. 200 dzieci z rejonu Odolan.

Dzięki determinacji i współpra-
cy wielu wolskich radnych, urato-
waliśmy też najstarszy wolski klub
sportowy „Sarmata”. Na nowo
otwartym obiekcie sportowym
przy ulicy Okopowej 55a w Ze-
spole Szkół im. M. Konarskiego
klub może nadal szkolić młodzież
i rozgrywać mecze piłki nożnej.

– Czyli sprawy społeczne?
– Tak. Pracuję z ludźmi i dla lu-

dzi. I dodam kolejne udane dzia-
łania: wybudowanie przy SP
nr 225 (ul. Brożka 15) kompleksu
nowoczesnych boisk, z których
korzystają dzieci i dorośli. Jestem
również dumny z inwestycji w Ze-
spole Szkół Integracyjnych nr 71
przy ul. Deotymy 37. Boiska, pla-
ce zabaw i bieżnia zostały tam
przystosowane do wymagań dzie-
ci niepełnosprawnych.

I kolejny – niby drobiazg
– utworzenie przy ul. Bielskiego 3
biblioteki z czytelnią edukacyjną
oraz „klubem podróżnika”.

– Mieszkańców Koła zbulwer-
sował projekt przebudowy torowi-
ska na Obozowej – do pętli tram-
wajowej.

– Projekt przebudowy torowiska
przygotowany przez Tramwaje
Warszawskie był fatalny. W imie-

niu mieszkańców Koła, jako klub
SLD Wola, zwróciliśmy się do pre-
zydent miasta z prośbą o ponowne
jego opracowanie z uwzględnie-
niem zgłoszonych uwag. Dzięki te-
mu doszło do spotkania i dyskusji
mieszkańców z wiceprezydentem
Jackiem Wojciechowiczem. Obec-
nie przedstawiono trzy koncepcje
organizacji ruchu, związane z re-
montem torowiska tramwajowego
w ciągu ul. Obozowej. Projekty
w ramach konsultacji społecz-
nych 4 i 6 listopada zostały przed-
łożone mieszkańcom, w celu wyra-
żenia opinii. Teraz decyzja należy
do wiceprezydenta i Tramwajów
Warszawskich.

– Kandyduje Pan do rady mia-
sta. Dlaczego?

– Od kilku lat można zauważyć
postępującą centralizację upraw-
nień zarządczych na rzecz prezy-
denta miasta i jego aparatu urzęd-
niczego. Dzielnice zaczynają przy-
pominać biura podawcze bez istot-
nych uprawnień i możliwości dzia-
łania. Rady i zarządy z kreatorów
rozwoju swoich dzielnic stały się
administratorami wykonującymi
posłusznie polecenia prezydenta
i podległych mu biur urzędu mia-
sta. Narzucane są rozwiązania ko-
rzystne z punktu widzenia prezy-
denta i globalnego podejścia
do zarządzania miastem. Ale
niekoniecznie te rozwiązania są
korzystne dla konkretnej społecz-
ności lokalnej (jak na przykład re-
montu ul. Obozowej).

Dlatego, jako aktywny radny nie
zgadzam się na taki stan. Szczegól-
nie, że przed Wolą stoi obecnie
ogromna szansa rozwojowa, dzięki
możliwości wykorzystania funduszy
europejskich. Nie można tej szansy
zmarnować. Wola musi mieć w ra-
dzie miasta reprezentantów, którzy
zadbają o lokalne interesy miesz-
kańców dzielnicy. Nadal istnieją
niewyremontowane budynki ko-
munalne, ulice, chodniki, podwór-
ka, tereny zielone. Tylko systema-

tyczna praca, remont za remontem,
zwiększanie pieniędzy na inwesty-
cje – spowoduje, że nasza dzielnica
będzie coraz bardziej nowoczesna
i przyjazna dla jej mieszkańców.

Wolę nękają też poważne pro-
blemy, które można skutecznie
rozwiązać z poziomu rady miasta.
Mówię tu o dzikiej reprywatyza-
cji, która prowadzi do ludzkich
tragedii – nie zgadzam się na od-
dawanie domów z lokatorami,
szkół, przedszkoli czy ośrodków
kultury. Jestem za obroną parków
i rodzinnych ogrodów działko-
wych. Dzisiaj reprywatyzacja nisz-
czy zdrową tkankę miejską.

Między innymi z tego powodu
należy przyspieszyć prace
nad uchwalaniem miejscowych
planów zagospodarowania prze-
strzennego.

Jest też duże oczekiwanie spo-
łeczne, by przywrócić zapisy doty-
czące możliwości wykupu miesz-
kań komunalnych z 90% bonifi-
katą.

Zapraszam do wspólnego dzia-
łania, zmieniajmy Warszawę ra-
zem.

Rozmawiał JP
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Reprywatyzacja prowadzi do ludzkich tragedii
� Rozmowa z Pawłem Pawlakiem, wiceprzewodniczącym rady dzielnicy Wola, kandydatem na radnego miasta Warszawy.

…ale na razie tylko pod zie-
mią, gdzie powstanie garaż
na 700 samochodów. Do budo-
wy wieży (zaprojektowanej
przez pracownię APA Wojcie-
chowski) jeszcze długa droga.
Ostatecznie budynek będzie
miał aż 195 m wysokości, o 25 m
mniej niż budowany niedaleko
Warsaw Spire. Zmieści się
w nim 45 tys. m2 biur.

Okolica stacji metra rondo
Daszyńskiego to obecnie naj-
większy plac budowy w Warsza-
wie, wszystkie powstające tam
inwestycje to biurowce. Biurowy
środek ciężkości miasta przenosi
się ze Służewca na Wolę. Ode-
tchną zakorkowane południowe
dzielnice. A co zyska Wola?
Okaże się za kilka lat.

DG

Następny wieżowiec na Woli
� Kaleidoscope Towers, Spectrum Tower, Skyliner –
wieżowiec planowany przy rondzie Daszyńskiego

zmieniał nazwę roboczą i wizualizację kilkakrotnie. To
już chyba koniec karuzeli. Budowa ruszyła…

źródło:m
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Projekt przebudowy Obozowej był fatalny. Dzięki naszym
interwencjom doszło do spotkania i dyskusji mieszkańców

z wiceprezydentem Jackiem Wojciechowiczem.





Ówczesne władzy dzielnicy Wo-
la pytały mieszkańców, jak chcie-
liby, aby wyglądał park. Powstał
raport z konsultacji. W budżecie
Woli przewidziano pierwsze pie-
niądze na wstępny etap prac. Wy-
dawało się, że wszystko toczy się
modelowo: mieszkańcy partycy-
pują w kształtowaniu przestrzeni,
aby odpowiadała ich potrzebom.
Trzeba dodać, że ulicę Jana Kazi-
mierza zamieszkują głównie mło-
dzi ludzi, setki z nich ma małe
dzieci, kolejne setki planują w bli-
skiej przyszłości. Piękny sen nie
ziścił się do dnia dzisiejszego.

Pojawiły się roszczenia
do działek

Okazało się, że planowana jest
budowa osiedla na 300 mieszkań
w obszarze, na którym studium
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego
określa ten teren jako „zieleń
urządzona”. Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego wy-

dało warunki zabudowy. Żadna
sąsiednia wspólnota mieszkaniowa
ani żaden właściciel sąsiedniego
gruntu nie brali udziału w postę-
powaniu dotyczącym wydania tego

dokumentu. Asystowały – co cie-
kawe – ZGN Wola i ZGN m.st.
Warszawy. W momencie wydania
warunków zabudowy trwały prace
nad planami zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Odo-
lan. Mieszkańcy jednak nie pozo-
stali bierni. Sprawa stała się gło-
śna, została poruszona na forum
rady miasta, rady dzielnicy, telewi-
zja zrobiła reportaż. Zebraliśmy

pieniądze na obsługę prawną i od-
wołaliśmy się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, żądając
unieważnienia wydanej decyzji.
W chwili obecnej deweloper roz-
począł już działania promocyjne
inwestycji, choć nie uzyskał jeszcze
pozwolenia na budowę. W obrębie
działki została już jednak zbudo-
wana rozdzielnia elektryczna.

Komu sprzyjają władze
miasta?

Kuriozalną trzeba nazwać wy-
powiedź Marka Witosa, p.o. szefa
Biura i Architektury i Planowania
Przestrzennego. 15 kwietnia
na sesji rady dzielnicy Wola po-
wiedział: „(…) na początku lute-
go zgłosiłem gotowość wyłożenia
projektu planu miejscowego
Odolan do publicznego wglądu.
Ten projekt jest przygotowany
zgodnie z obecnie obowiązującym
studium, no jednak analizy kie-
rownictwa miasta wskazały na to,
że kontynuowanie procedury pla-
nistycznej w tym kształcie naraża-
łoby miasto na nadmiernie duże
koszty finansowe. (…) zostało za-
rekomendowane wznowienie
prac nad zmianą studium dla te-
renu 110, czyli tego terenu
przy ulicy Sowińskiego w kierun-
ku uwzględnienia zabudowy
mieszkaniowej w północnej części
tego terenu”.

Z wypowiedzi wynika, że plany
miejscowe dla Odolan są już goto-
we od lutego bieżącego roku, nie-

stety nie są wykładane, bo warun-
ki zabudowy wydane dla dewelo-
pera zostałyby unieważnione. Mo-
żna z tego wysnuć wniosek, że
władze sprzyjają deweloperowi,
ignorując interes mieszkańców.
Zasłaniając się brakiem pieniędzy,
niszczy się koncepcję ładu prze-
strzennego, tworząc w ten sposób
dysfunkcjonalną przestrzeń.

Trzeba działać
Jeden po drugim znikają obiek-

ty i tereny spełniające funkcje pu-
bliczne. Wiele z tych nieruchomo-
ści nie wraca do dawnych właści-
cieli, ale do wyspecjalizowanych

grup zajmujących się zawodowo
handlem roszczeniami. Obecne
władze miasta i dzielnic nie robią
nic, aby powstrzymać ten proce-
der. Przestrzeń miasta zdomino-
wali deweloperzy i ich zysk. My
mieszkańcy zostaliśmy zepchnięci
do defensywy. Trzeba działać.
Dlatego startujemy do rady dziel-
nicy Wola z listy nr 31, KW War-
szawa Społeczna.

Piotr Remiszewski, Michał Ducki,
Danuta Ziółkowska, Iwona Wilim,

Izabela Podzińska, Jolanta Pietrucka,
Małgorzata Piszczatowska, Roman

Regulski, Tadeusz Garbarczyk z listy
nr 31 KW Warszawa Społeczna.
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Ład przestrzenny, którego nie ma
� Mijają właśnie cztery lata od momentu, kiedy na Odolanach przeprowadzono
konsultacje społeczne dotyczące wizji zagospodarowania terenu ograniczonego
ulicami Karlińskiego, Sowińskiego i Jana Kazimierza.

Plany
miejscowe dla Odolan są
już gotowe od lutego
bieżącego roku, niestety
nie są wykładane, bo
warunki zabudowy
wydane dla dewelopera
zostałyby unieważnione.

A wiadomo, że nic tak Polaka
nie podniesie na ciele, jak kawał
pieczonego mięska popity roz-
grzewającym napitkiem. I żeby
nie trzeba było daleko chodzić
– grill i gorąca herbatka jak raz
w miejscu, do którego zewsząd
blisko.

– Czekam na ruch Wólki Wę-
glowej. Grill „Przy Spopielarni”
na sto procent będzie marketin-
gowych hitem! – pisze nasz Czy-
telnik, który przysłał nam zdję-
cie tabliczki znalezionej na wol-
skim cmentarzu.

(red)

Migawki z okolicy

Będzie taaaka impreza!
Są takie dni, kiedy cmentarze tętnią życiem. A żeby
nie opaść z sił podczas wielogodzinnych peregrynacji
nekropolitalnych, trzeba się pożywić…







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

Ewa Statkiewicz,
Przewodnicząca Rady
Dzielnicy Wola
Wola jest jedyną w swoim
rodzaju dzielnicą
– w której tradycja
i historia spotyka się
z nowoczesnością. Bardzo
się cieszę, że coraz więcej
ludzi wybiera naszą
dzielnicę na swój dom.
Jako samorządowcy
– musimy sprostać temu
wyzwaniu i naszym
wszystkim mieszkańcom

udowodnić, że dokonali właściwego wyboru. Zaplanowany
na rok 2015 wolski budżet – po raz pierwszy od kilku lat jest
większy niż w latach poprzednich. Dzięki temu możemy
realizować więcej inwestycji i remontów oraz rozwijać
infrastrukturę. Dzielnica przyjazna mieszkańcom, harmonijnie
rozwijająca się i dbająca o to by każdy z nas dumnie mówił
„mieszkam na Woli” – to cel, do którego powinniśmy wszyscy
dążyć. Naszą rolą jako Radnych jest słuchanie naszych
mieszkańców i zrobienie wszystkiego, aby ich koncepcje i pomysły
zostały zrealizowane. Bo kto, jak nie mieszkańcy Woli wiedzą, co
jest dla nich najlepsze i najbardziej potrzebne.

Dariusz Puścian,
radny Dzielnicy Wola,
w latach 2010–2012
Przewodniczący Rady Dzielnicy
Jestem związany z Wolą
od urodzenia, czyli już 53 lata.
Patrząc przez pryzmat czasu,
nie ma części Woli, która by się
nie zmieniła na korzyść. To jest
wręcz metamorfoza. W tym
kontekście warto zwrócić
uwagę, że mimo trwania
pięcioletniego kryzysu, Woli
jako dzielnicy udało się wyjść
z tej prawdziwej zapaści
finansowej obronną ręką.

Pozwoliło to zarówno na prowadzenie inwestycji, jak i wszystkich
bieżących zadań dzielnicy. Najbardziej mnie cieszy to, co powstaje
z naszej inicjatywy, to, na co mamy bezpośredni wpływ, np.
zagospodarowanie skwerów Jura-Gorzechowskiego i Apfelbauma
na Muranowie, czy nowe boiska szkolne. Najistotniejsze teraz
na Woli, jest kreowanie dobrego klimatu dla jej inwestorów
i mieszkańców. Począwszy od infrastruktury i systemu
komunikacyjnego, poprzez żłobki, przedszkola i cały system
edukacji, sferę sportu, rekreacji i kultury, a skończywszy
na szeroko pojętym bezpieczeństwie

Adam Hać,
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Rady Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy
Wolski samorząd co roku
przeznacza blisko 450 mln zł
na potrzeby naszych
mieszkańców. Ponad 50%
środków, którymi dysponujemy,
inwestujemy w przyszłość dzieci
– w wolskie żłobki, przedszkola
i szkoły. To nasz priorytet. Jako
młody ojciec dobrze znam
problemy rodziców i wiem, jak
wiele jest jeszcze do zrobienia.

Jako przewodniczący Komisji skutecznie doprowadziłem
do zapewnienia środków na przebudowę ulic: Zawiszy, Banderii
i Gostyńskiej, rewitalizacji Kolonii Wawelberga, otwarcia filii
przedszkola przy ul. Leonarda oraz remontu Szkoły Podstawowej
przy ul. Syreny. Zaproponowane przeze mnie nowe boiska
do siatkówki plażowej przy LO im. Sowińskiego
przy ul. Rogalińskiej, będzie służyło nie tylko uczniom, ale
i siatkarzom MOS Wola. Największą inwestycją tej kadencji była
budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy Zespole
Szkół przy ul. Okopowej.

Położona w sercu miasta dziel-
nica Wola staje się powoli war-
szawskim city, a na terenach
po dawnych fabrykach i zakła-
dach przemysłowych rosną osie-
dla mieszkaniowe.

Największe atuty Woli to:
• bliskość centrum miasta,
• dobra komunikacja,
• duży wybór oraz dostępność

szkół i przedszkoli.
Wola nie jest blokowiskiem,

a dzielnicą z klimatem i tradycja-
mi, wielokulturową. Znajduje się

w centrum miasta, ale nie brak tu
terenów zielonych, które zajmują
w sumie ponad 100 hektarów, nie
brak też atrakcyjnych tras do spa-
cerów i zwiedzania.

Dzielnica Wola w latach 2011–
2014 przeznaczyła na inwestycje
w sumie niemal 85 milionów zło-
tych. Połowa wydanych środków
– ponad 40 milionów to pienią-
dze, które dzielnica wydała na in-
westycje w dziale edukacja, czyli
na rozbudowę wolskich przed-
szkoli i szkół. Wolskim szkołom
przybyło siedem nowych boisk
– dwa wybudowano od podstaw,
a pięć zmodernizowano. Przy
szkołach powstały także trzy no-
we place zabaw. Każdego roku

małe i większe remonty prowa-
dzone są średnio w 20 szkołach
i przedszkolach na Woli. Przez 4
lata na remonty wydaliśmy 16 mi-
lionów złotych – wymieniliśmy ki-
lometry instalacji elektrycznych,
sanitarnych i przeciwpożarowych,
naprawiliśmy kilkanaście dachów
i ułożyliśmy setki metrów glazury,
terakoty i parkietów oraz sztucz-
nej murawy i nawierzchni synte-
tycznej na szkolnych boiskach
i placach zabaw.

Kolejne znaczące środki to po-
nad 22 miliony wydane na inwe-

stycje w dziale ład przestrzenny
i gospodarowanie nieruchomo-
ściami, czyli m.in. zasobem ko-
munalnym, administrowanym
przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami. Największym
przedsięwzięciem w tym dziale
była budowa nowego budynku ko-
munalnego przy ul. Sławińskiej.

Ulica Chłodna
W 2011 roku zakończono roz-

poczętą rok wcześniej rewitaliza-
cję ulicy Chłodnej. To najbardziej
reprezentacyjna inwestycja samo-
rządowa ostatnich lat i jeden
z najciekawszych tego typu pro-
jektów, zrealizowanych w Warsza-
wie. Przechadzając się dzisiaj

po Chłodnej – 4 lata po remoncie
– można mieć satysfakcję. Ulica
żyje, powstały gwarne kawiarnia-
ne ogródki, przybyło przedsię-
biorców.

Niemniej ważne dla mieszkań-
ców były przebudowy innych wol-
skich ulic w ostatnich latach m.in:
Dalibora, Banderii i Gostyńskiej.
W czasie mijających 4 lat przebu-
dowano w sumie 2 582 metrów
dróg gminnych, 2 652 metrów cią-
gów pieszych. Tak potrzebnych
w tej części miasta miejsc parkin-
gowych przybyło m.in.
przy ul. Batalionu Zośka oraz
ul. Monte Cassino i ul. Pustola.
Dla osób niepełnosprawnych zo-
stały wyznaczone 32 ogólnodo-

stępne miejsca postojowe. Ponad-
to przeprowadzono remont 10
ulic, na ten cel przeznaczono
kwotę około 2,5 mln. zł. W celu
usunięcia barier dla osób niepeł-
nosprawnych zostało obniżo-
nych 12 przejść dla pieszych, co
ułatwi poruszanie się także rodzi-
com wózkami dziecięcymi.

Budżet partycypacyjny
Rok temu ruszył w Warszawie

budżet obywatelski. Do dzielnicy
zgłoszono w sumie 193 projekty,
których łączna wartość wynosi-
ła 32 miliony złotych. Mieszkańcy
wybrali 32 projekty do realizacji
w 2015 roku za łączną kwo-
tę 2 410 776,44 zł. Już w przy-

szłym roku czeka nas kolejna edy-
cja, w której mieszkańcy zapropo-
nują i wybiorą projekty do reali-
zacji w roku 2016 – do rozdyspo-
nowania będzie ponad
4 500 000 zł.

Neon – WOLA oddycha!
Urząd dzielnicy poszukiwał no-

wej, interesującej formy upamięt-
nienia powstania, z okazji 70.
rocznicy wybuchu. Neon z pro-
stym napisem „Wola”, został
umieszczony na fasadzie ratusza
i „oddycha”, podkreślając w ten
sposób, że ta historyczna dzielni-
ca żyje i rozwija się – pomimo tra-
gicznych wydarzeń z sierp-
nia 1944 roku.

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. Kontynuuje-
my cykl publikacji, w którym pre-
zentujemy najważniejsze inwesty-
cje oraz to, co działo się w dzie-
dzinie ochrony środowiska i pla-
nowania przestrzennego na Woli.
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

Kompleks boisk przy Zespole Szkół Fototechnicznych, ul. Spokojna

panorama Woli

Tak będzie wyglądało przedszkole na Odolanach



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

Kamil Giemza,
Przewodniczący
Komisji Polityki
Gospodarczej
i Komunalnej Rady
Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy
Moja Komisja
odpowiedzialna jest
za rozwój
infrastruktury
komunalnej i nowe
inwestycje. W tej
kadencji
zaproponowałem
program „Lokal
na kulturę”,

umożliwiający preferencyjny wynajem lokali
organizacjom pozarządowym. Chcemy
kontynuować inwestycję w przyjazne
zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Miejscem mojego dzieciństwa jest plac z górką
przy ulicy Krochmalnej 3. Zabiegałem wspólnie
z mieszkańcami o powstanie tam siłowni
plenerowej. Ale to dopiero początek dobrych
zmian. Chcielibyśmy zrealizować kompleksową
modernizację tego placu jako przyjaznej
rekreacyjno-sportowej przestrzeni, w środku
Osiedla Za Żelazną Bramą. Jest gotowy projekt
oświetlenia placu i jego aranżacji,
uwzględniający potrzeby mieszkańców
w każdym wieku. Cieszę się również
z rozwoju stacji roweru miejskiego Veturilo.
Czuję satysfakcję, że po czterech latach można
dostrzec efekty naszej pracy.

Marek Bojanowicz,
Przewodniczący
Komisji Ochrony
Środowiska
i Planowania
Przestrzennego Rady
Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy
Dzięki
doświadczeniu, pracy
i zaangażowaniu
członków komisji
staraliśmy się, aby
plany miejscowe
zostały tak
wdrożone, by rozwój
Woli mógł być

harmonijny i przyjazny dla mieszkańców.
Komisja Planowania Przestrzennego jest na co
dzień mało „atrakcyjna” dla zwykłego
mieszkańca, lecz ma strategiczne znaczenie, aby
w przyszłości na Woli żyło się dobrze.
W sprawach związanych ze środowiskiem
mijająca kadencja ma kilka sukcesów:
rewitalizację Parku Moczydło i Parku
Szymańskiego i co bardzo ważne, choć mało
„widoczne” – doprowadziliśmy do zmiany
podejścia GDDKiA w sprawie ochrony
akustycznej terenów przyległych do obwodnicy
(rejon Parku Księcia Janusza, Obozowej,
Bolecha, Nakielskiej, Osiedla Lasek).
Doprowadziliśmy do tego, że w 2015 roku
zostaną wybudowane wysokie ekrany akustyczne
na całej długości obwodnicy, od węzła
Powązkowska, aż do Marynina.

Wojciech Bartnik,
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej,
Wiceprzewodniczący
Komisji Ochrony
Środowiska
i Planowania
Przestrzennego Rady
Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy
Przyjęcie
miejscowego planu
zagospodarowania to
proces bardzo
żmudny
i skomplikowany,
tym bardziej, że
każda większa
zmiana wymaga

ponownego wyłożenia planu, co powoduje, że
wracamy do punktu wyjścia. Najtrudniejsze jest
zawsze pogodzenie często sprzecznych
interesów rozwoju miasta i zachowania
komfortu przez mieszkańców. W kadencji 2010–
2014 radni Woli zajmowali się m.in. planami
rejonów ulic Żytniej, Towarowej, Okopowej czy
Wolskiej, a więc samym sercem naszej dzielnicy.
Każdy plan musi uzyskać opinię Rady Dzielnicy
zanim trafi do rady Warszawy. O tym, że
odgrywamy istotną rolę niech świadczy fakt, że
często nasze propozycje zmian są zgłaszane jako
autopoprawki przez Biuro Architektury Urzędu
Miasta. Wynika to z prozaicznej przyczyny:
dobrze znamy naszą dzielnicę i wiemy jakie ma
potrzeby.

Tomasz
Kruszyński,
Przewodniczący
Komisji Oświaty
i Kultury Rady
Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy
Priorytetem
kierowanej przeze
mnie Komisji
Oświaty i Kultury
był rozwój
infrastruktury
edukacyjnej
i zapewnienie
najmłodszym, jak
najlepszych
warunków nauki
i sportu. Dlatego
doprowadziliśmy
do powstania

nowych i bezpiecznych boisk przyszkolnych
przy ul. Brożka, Deotymy, Smoczej i Platynowej.
Nowe place zabaw powstały m.in.
przy ul. Deotymy, ale też w Parku Księcia
Janusza. Dla zapewnienia dobrej formy
mieszkańców powstała sieć siłowni plenerowych,
m.in. w Parku Moczydło
i przy ul. Górczewskiej 181. W tej kadencji
zainicjowaliśmy budowę nowych przedszkoli,
a w 2015 roku otworzymy nowoczesny żłobek
przy ulicy Ciołka.
Największym wyzwaniem nadchodzącej kadencji
będzie budowa Wolskiego Centrum Kultury,
instytucji na miarę XXI w.

Gęsta i zwarta zabudowa miej-
ska na Woli poprzecinana jest te-
renami zielonymi, których mamy
tu w sumie ponad 100 hektarów
– to jeden z atutów dzielnicy.
Warto również wymienić 6 zbior-
ników wodnych (o łącznej po-
wierzchni ponad 21 tys. m2).
Wszystkie te tereny są na bieżąco
konserwowane i pielęgnowane.
Przez 4 lata urząd dzielnicy posa-
dził 471 drzew i 1367 krzewów.

„Górka” na Krochmalnej 3
Zagospodarowanie skweru

przy ul. Krochmalnej to jedyny

w Warszawie, a może nawet
w Polsce, projekt, zrealizowany
dzięki współpracy nieformalnej
koalicji partnerów – mieszkań-
ców, organizacji pozarządowych,
prywatnej firmy, spółdzielni
mieszkaniowej oraz urzędu dziel-
nicy. Fundacja „Na miejscu” była
pomysłodawcą i realizatorem
programu ożywienia tego miejsca,
zarówno pod względem funkcjo-
nalnym jak i społecznym. W tym
roku dzielnica zaplanowała
w swoim budżecie modernizację
fragmentu placu, która właśnie
dobiegła końca. Została wykona-

na zgodnie z koncepcją wskazaną
przez osoby, które wzięły udział
w wiosennych konsultacjach spo-
łecznych. W międzyczasie, dzięki
głosom mieszkańców, powstała
plenerowa siłownia, w ramach
programu „Warszawa w dobrej
kondycji”. W 2015 roku będzie tu
realizowany jeden z projektów
zgłoszonych i wybranych w ra-
mach budżetu obywatelskiego
– na placu zostanie zamontowane
oświetlenie. Jest to wzorcowy
przykład współpracy różnych
podmiotów, której efektem jest
nowa jakość w przestrzeni pu-
blicznej.

Dzielnica Wola jako jedna
z niewielu ma miejscowe plany
zagospodarowania przestrzenne-
go dla ponad połowy swojej po-
wierzchni. Prace nad kolejnymi
planami, obejmującymi niezwykle
ważne z punktu widzenia dalsze-
go rozwoju dzielnicy rejony, są
bardzo zaawansowane. Miejsco-
wy plan zapewnia równowagę po-
między nowym a starym, pomię-
dzy istniejącą zabudową i terena-
mi zielonymi, a nowymi inwesty-
cjami, których na Woli jest już
dziś dużo, a najbliższych latach
będą następne.

Plany miejscowe są opracowy-
wane i uchwalane w mieście, Za-
rząd i Rada Dzielnicy tylko je
opiniują, zgłaszają swoje uwagi
i propozycje. Planami objęte są
w większości m.in. wolskie tereny
zielone, co ma duże znaczenie nie
tylko ze względu na harmonijny
rozwój dzielnicy, ale także
z punktu widzenia roszczeń spad-
kobierców dawnych właścicieli
do wielu nieruchomości. Nieru-
chomości, także w parkach, są
zwracane, jeśli roszczenia są za-
sadne, ale plan miejscowy gwa-
rantuje, że nadal będzie tu teren
zielony, na którym nie można nić

zbudować, zmieni się tylko jego
właściciel.

Plany miejscowe to także mo-
żliwość tworzenia i ochrony prze-
strzeni publicznej, szczególnie

na tych terenach, na których będą
w najbliższych latach rozpoczyna-

ne inwestycje. Konieczne jest po-
godzenie nieuchronnych prze-
mian z istniejącą tkanką miejską
w taki sposób, by z punktu widze-
nia mieszkańców i użytkowników

tej przestrzeni tworzyła ona spój-
ną całość i była przyjazna.

Ochrona środowiska
i planowanie przestrzenne

Park Moczydło

Jedna z siłowni plenerowych w wolskich parkach

Park Sowińskiego, ul. ElekcyjnaKonsultacje Krochmalna

Park Szymańskiego







reklama w „Echu” tel. 502-280-72014

Z prośbą o odpowiednią
uchwałę do Rady Warszawy zgło-
sił się urząd dzielnicy. Dzięki ta-
kiemu oddziałowi dwujęzyczne
gimnazjum mogłoby realizować
międzynarodowy program na-
uczania poszerzający naukę języ-
ka angielskiego, matematyki i in-
formatyki, dzięki czemu ucznio-
wie mogliby ubiegać się o hono-
rowany na całym świecie certyfi-
kat wystawiany przez Organizację
Matury Międzynarodowej. To zaś
polepszyłoby sytuację zdolnych
uczniów, którzy mieliby możliwo-
ści lepszej edukacji w wybranych
przez siebie szkołach ponadgim-
nazjalnych.

Zgoda na wprowadzenie takie-
go programu w samej szkole już
jest. Potrzeba jeszcze akceptacji
władz stolicy, by wystąpić z po-
dobnym wnioskiem do minister-
stwa. Szacunkowy koszt działal-
ności takiej klasy w roku 2015 to
blisko 72 tys. zł. Pieniądze są już
zabezpieczone w dzielnicowym
budżecie.

Podobne klasy z powodzeniem
funkcjonują w Polce. Wolskie
gimnazjum byłoby pierwszą szkołą
z takim oddziałem w Warszawie.

– Oddział międzynarodowy ma
zacząć działać 1 września 2015 r.
Szkoła przygotowuje się do utwo-
rzenia go poprzez wprowadzenie
od 1 września 2014 r. innowacji
pedagogicznej w jednej z klas
pierwszych – mówi rzeczniczka
urzędu dzielnicy Monika
Beuth-Lutyk.

(wt)

Międzynarodowa klasa w gimnazjum Bema!
� Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku szkolnego Gimnazjum nr 50 na Woli
będzie miało klasę międzynarodową.

Jak mówią jej właścicielki, po-
wstała dlatego, że brakowało im
miejsca, gdzie można spędzać
czas z rodziną, dostarczając po-
ciechom kreatywnej stymulacji,
nietuzinkowego miejsca do zaba-
wy i relaksu z dobrym, organicz-
nym jedzeniem z hinduskimi ak-
centami. Wnętrze jest przyjazne
dla dużych i małych, a w menu
klasyka miesza się z ciekawostka-
mi: kanapki z kurczakiem i pastą
paprykową, włoski omlet albo
meksykańska quesadilla, tajska
zupa cytrynowa albo makaron fet-
tucine z krewetkami.

Kiedy maluchy dokazują –
na przykład z pomocą „Art.Pro-

jektów”, autorskiego zamysłu ma-

jącego wykrzesać nieco inwencji
z dziecięcych główek (kartonowe
pudełka zawierające niezbędne
elementy do stworzenia własnego
zapachu do szafy, stracha na wró-
ble czy teatrzyku), ich mamy mo-
gą się poddać zabiegom relaksu-
jącym w Pompon SPA.

Pompon organizuje też zajęcia
artystyczne dla najmłodszych,
warsztaty językowe czy taneczne –
spis wszystkich atrakcji można

znaleźć na stronie www.pompo-
nart.pl.

Czekamy na opinie o Pompo-
nie!

Klubokawiarnia Pompon, Mły-
narska 13.

(red)

Znasz Pompon?
Miejsce dla dzieci i dorosłych
� Miejsc, w których dzieci mogą dokazywać, a w tym
czasie ich rodzice w spokoju poświęcą się kawie
i ciastku, przybywa. Jednym z nich jest kawiarnia
Pompon na Młynarskiej.

„Gigantyczne owady” to wę-
drująca wystawa piętnastu wiel-
kich modeli owadów i pająków.
Ci, którzy nie brzydzą się po-
większonego do 3,5 metrów
krzyżaka łąkowego, trzymetro-
wego komara i dwumetrowej
pchły, będą mogli zaspokoić

swoje zainteresowania zupełnie
za darmo, odnajdując bestie
na korytarzach centrum handlo-
wego Wola Park. Nie zabraknie
oczywiście najpopularniejszego
w Polsce owada, tego z kropka-
mi.

DG

Wielkie owady w Wola Parku
� Od 31 października do 23 listopada w Wola Parku
można oglądać wystawę „Gigantyczne owady”.
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„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 5 do 19 listopada.
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Niedziela 9 listopada będzie
dniem otwartym na II linii metra.

W godz. 10–18 otwarte będą
wszystkie stacje nowej linii.
Wstęp będzie wolny, nie są ko-
nieczne zapisy. – Zapraszam
wszystkich warszawiaków do zo-
baczenia stacji centralnego odcin-
ka II linii metra w dzień otwarty
– mówi Hanna Gronkie-
wicz-Waltz, prezydent Warszawy.
– Wcześniejsze dni otwarte cie-

szyły się ogromną popularnością,
chętnych do obejrzenia budowa-
nych stacji było kilka razy więcej
niż można było wpuścić na plac
budowy. Teraz nie będzie takich
ograniczeń, przyjść może każdy.

Barwne wejścia i windy
Wszystkie stacje są już gotowe,

tak więc będzie można zobaczyć
podziemne budowle, oglądane
przez pasażerów podczas co-
dziennych podróży podziemną
koleją. Na ulicach widać prze-
szklone zadaszenia wejść i obudo-
wy wind – każda stacja ma swój
charakterystyczny kolor, w któ-
rym utrzymane są elementy wy-
stroju wnętrza. Niezwykle efek-
townie prezentują się ściany
za torami na wysokości peronów,
które zaprojektował światowej
sławy artysta plastyk Wojciech
Fangor. Biegnące przez całą dłu-
gość peronu nazwy stacji zwracają
uwagę swym kształtem i barwami.

Kolorem stacji Rondo Daszyń-
skiego jest czerwony. To stacja,

za którą są tory odstawcze (zawra-
cają tam pociągi), dlatego pod-
ziemne budowle rozciągają się
pod ziemią od ul. Towarowej
do Karolkowej. Następną jest
Rondo ONZ utrzymane w stalo-
wo-szarym kolorze. Charaktery-
styczne dla tej stacji jest to, że
można do niej wejść z każdej stro-
ny ronda – pod nim rozciąga się
olbrzymia sieć korytarzy. Kolejna
stacja to żółta Świętokrzyska. To
stacja przesiadkowa pomię-
dzy I a II linią metra. Z jednej
na drugą dostaniemy się albo
z peronów albo z antresoli. Nowy
Świat – Uniwersytet to najmniej-
sza (bo musiała się zmieścić po-
między fundamentami budynków
przy ul. Świętokrzyskiej), ale jed-
nocześnie najgłębsza stacja – pe-
ron jest na głębokości 23 m poni-
żej ulicy. Wystrój utrzymany jest
w kolorze fioletowym. Centrum
Nauki Kopernik (morska zieleń)
to stacja położona nad samą Wi-
słą. Peron ulokowany jest pod tu-
nelami Wisłostrady, a jedno

z wyjść prowadzi wprost nad rze-
kę. Efektownie podświetlone
wentylatory to charakterystyczna
cecha stacji Stadion Narodowy.
W zamyśle projektantów żywa
zieleń tej stacji ma się kojarzyć
z piłkarską murawą. I największa
budowla centralnego odcin-
ka II linii metra – stacja Dworzec
Wileński. Niebieska stacja i tory
odstawcze rozciągają się na długo-
ści niemal 400 m pod ul. Targową.

Atrakcje nad metrem
Dzień otwarty to także inne

atrakcje. Dzielnica Wola zaprasza
na grę miejską „Metro zmienia
Warszawę”. Jej uczestnicy będą
poszukiwali skarbu według wska-
zówek z tajemniczego notatnika
znalezionego na budowie central-
nego odcinka II linii metra. War-
szawska Organizacja Turystyczna
zachęca do spacerów z przewodni-

kiem dookoła nowych stacji – prze-
cież metro dowiezie nas na Pragę,
gdzie zachowało się bardzo wiele
zabytkowych budowli i na Nowy
Świat, skąd tylko krok do warszaw-
skiej skarpy, i na Wolę z jej pofa-
brycznymi budynkami. Przy stacji
Świętokrzyska na warszawiaków
czekają występy artystyczne, przed-
stawienia teatralne, zabawy dla
dzieci. Posłuchać będzie można
m.in. przebojów z musicali, Chóru
Akademickiego Uniwersytetu
Warszawskiego. Niespodzianki szy-
kują Centrum Nauki Kopernik
i Wydział Fizyki oraz Wydział Che-
mii UW. Na Pradze, przy placu Wi-
leńskim rozłoży się Praski Jar-
mark. Będą stoiska handlowe, ga-
stronomia, występy m.in. Praskiej
Orkiestry Dętej, Kapeli z Targów-
ka i Kapeli Praskiej, atrakcje dla
dzieci, pokazy laserów.

JP

Zobacz, zanim pojedziesz
� W niedzielę 9 listopada, w godz. 10-18, wszystkie stacje nowej linii metra będą
otwarte dla warszawiaków. Zanim pociągi rozpoczną normalne kursy II linią, będzie
można zobaczyć wnętrza nowych stacji.

Przy stacji
Świętokrzyska
na warszawiaków
czekają występy
artystyczne,
przedstawienia teatralne,
zabawy dla dzieci.
Posłuchać będzie można
m.in. przebojów
z musicali, Chóru
Akademickiego
Uniwersytetu
Warszawskiego.



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

Absolwent Paramedycznego I Technicznego
TRINIVILLE CENTRAL COLLEGE, INC.
w Trinidad na Filipinach. Po-
chodzi z długowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania prze-
chodzi z pokolenia na pokole-
nie, i. mimo młodego wieku jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetycz-
ne różnych organów w ciele czło-
wieka i skutecznie je eliminuje.
Wzmacnia naturalne siły obronne
organizmu, udrażnia i oczyszcza
kanały energetyczne. DDzziiaa  łłaa  nnaa wwsszzyysstt  kkiicchh  ppoo  --
zziioo  mmaacchh  eenneerr  ggiiii  dduu  cchhoo  wweejj  llii  kkwwii  dduu  jjąącc  ccaa  łłee
ssppeecc  ttrruumm  cchhoo  rroo  bbyy..  Po świę ca cho re mu ok. pół
go dzi ny, ale za le ży to od sta nu cho re go.
Od te go też uza le żnia wy bór tech ni ki. Raz są
to ma nu al ne ma ni pu la cje, kie dy in dziej uzdra -
wia nie du cho we, pra nicz ne bądź ma gne ty za -
cja tka nek. Tak zwa ne bez kr wa we ope ra cje, fi -
li piń ski uzdro wi ciel ro bi na cie le ete rycz nym.
Pa cjen ci są zdu mie ni umie jęt no ścią bez błęd -
ne go do tar cia do źró dła cho ro by oraz tym, że
czę sto, już po pierw szej wi zy cie u nie go ustę -
pu ją wie lo let nie scho rze nia.

GGUU  IILL  LLEERR  MMOO  sskkuu  tteecczz  nniiee  ppoo  mmaa  ggaa  ww  llee  cczzee  nniiuu
wwiiee  lluu  cchhoo  rróóbb..  MMiięę  ddzzyy  iinn  nnyy  mmii::

–– nnoo  wwoo  ttwwoo  rroo  wwyycchh,,  cchhoo  rroo  bbaacchh
oorr  ggaa  nnóóww  wwee  wwnnęęttrrzz  nnyycchh
–– pprroo  ssttaa  cciiee,,  pprroo  bbllee  mmaacchh  hhoorr  --
mmoo  nnaall  nnyycchh,,
–– zzaa  ppaa  llee  nniiuu  ssttaa  wwóóww,,  pprroo  bbllee  --
mmaacchh  ii zzmmiiaa  nnaacchh  rreeuu  mmaa  ttyycczz  --
nnyycchh,,
–– cchhoo  rroo  bbaacchh  uukkłłaa  dduu  nneerr  wwoo  wwee  --
ggoo,,  uuddaa  rrzzee  mmóó  zzgguu,,  mmii  ggrree  nniiee,,
–– cchhoo  rroo  bbiiee  PPaarr  kkiinn  ssoo  nnaa,,  ppaa  rraa  --
llii  żżuu,,
–– pprroo  bbllee  mmaacchh  zz kkrrąą  żżee  nniieemm,,

–– cchhoo  rroo  bbaacchh  kkoo  bbiiee  ccyycchh,,
–– bbóó  llaacchh  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa,,  ddrręę  ttwwiiee  nniiee  rrąąkk  ii nnóógg..

Przyj mu je w War sza wie
na Za ci szu w dniach:

7-8.XI, 10-21.XI

ZZaa  ppii  ssyy  ii iinn  ffoorr  mmaa  ccjjee  ww ggooddzz.. 1100--2200
ppoodd nnuu  mmee  rraa  mmii  tteell..::  ((2222))  667799--2222--4477,,

660055 332244 886655,,  660055 117777 000077  
NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  MMee  ttoo  ddyy  LLee  cczzee  nniiaa

„„NNAA  TTUU  RRAA””  wwwwww..ffii  llii  ppiinn  sskkiieeuuzz  ddrroo  wwiiee  nniiaa..ppll

Filipiński uzdrowiciel GUILLERMO TAVARES

reklama w „Echu” tel. 502-280-72016

Po ni żej wy bra ne za ję cia na li sto -
pad. Nie trze ba się za pi sy wać, wy -
star czy przyjść i do brze się ba wić.

Biblioteka na Staszica 5a
• 13.11 godz. 17.00 – „Jeże

na spacerze” – warsztaty
plastyczne.

• 20.11 godz. 17.00 – „Duchy,
duszki” – warsztaty
plastyczne.

• 27.11 godz. 17.00
– „Andrzejkowe wróżby”
– warsztaty plastyczne.

Biblioteka w al. Solidarności 90
• 12.11 godz. 17.30 – „Parasole

i kalosze” – warsztaty
literacko-plastyczne.

• 18.11 godz. 17.30 – „Tęczowe
motyle” – zajęcia poświęcone
eksperymentom połączone
z wykonaniem prac
plastyczno-technicznych
z cyklu „Mali Odkrywcy”.

• 19.11 godz. 17.30 – „Dzień
Pluszowego Misia” – warsztaty
literacko-plastyczne.

• 25.11 godz. 17.30 – „Atelier
Rodzica” – miejsce spotkań
i wymiany doświadczeń dla
rodziców dzieci w wieku
od 0 do 2 lat.

• 26.11 godz. 17.30
– „Andrzejkowe wróżby”

– zabawa okolicznościowa dla
dzieci.

• 27.11 godz. 17.00 – „Mali
Odkrywcy” – cykl spotkań
edukacyjnych.

Biblioteka na Żytniej 64
• 7.11 godz. 17.00 – „Czy

leniwiec naprawdę jest
leniwy? – historyjki dla
ciekawskich dzieci”
– warsztaty literackie.

• 12.11 godz. 17.00 – „Kotek
z kółek” – warsztaty
plastyczne.

• 13.11 godz. 17.00 – „Pałacyk
Michla” i inne piosenki
warszawskie – warsztaty
muzyczno-literackie.

• 14.11 godz. 17.00
– Kalambury.

• 18.11 godz. 17.00 – „Muzyka
i zwyczaje Azji” – drumla jako
instrument przewodni,
prezentacja muzyków
tuviańskich – warsztaty
muzyczne.

• 19.11 godz. 17.00 – „Troskliwe
misie” – warsztaty plastyczne.

• 21.11 godz. 17.00
– „Piratologia” – warsztaty
literackie.

• 26.11 godz. 17.00 – „Pingwin
na biegunie” – warsztaty
plastyczne.

• 27.11 godz. 17.00 – „Piosenki
o uśmiechu” – warsztaty
muzyczno-literackie.

• 28.11 godz. 17.00
– „Czarownica i kot”
– warsztaty literackie.

Biblioteka na Twardej 64
• 12.11 godz. 17.00 – „Babie

lato – jesienne pejzaże”
– warsztaty plastyczne.

• 19.11 godz. 17.00
– „Witrażowe obrazki”
– warsztaty plastyczne.

• 26.11 godz. 17.00 – „Podstawy
quillingu” – warsztaty
plastyczne.

Biblioteka na ul. Redutowej 48
• 12.11 godz. 17.00 – „Folkowa

zakładka” – warsztaty
manualne.

• 19.11 oraz 26.11 godz. 17.00
– „Patyczkowe potyczki”
– warsztaty manualne.

• 28.11 godz. 17.00 – „Nastał
wieczór, świeca świeci,
mnóstwo wróżb do Was
przyleci…” – zabawa.

Biblioteka na Chłodnej 11
• 12.11,19.11,26.11 godz. 17.00 –

„Fantazją malowane”
warsztaty plastyczno-techniczne.

• 14.11,21.11 godz. 17.00
– „Podróże do Świata Bajek” –
warsztaty literacko-plastyczne.

• 28.11 godz. 17.00 – „Mój
przyjaciel Miś” – warsztaty
literacko-plastyczne.

zebrała Katarzyna Chodkowska

Moc atrakcji w bibliotekach
� Wolskie biblioteki, w skali niespotykanej w żadnej
innej dzielnicy, organizują popołudniami dla
najmłodszych kreatywne i bezpłatne warsztaty.

„Kur czak Je dy na czek” to opo -
wieść o li sie, któ ry pod stęp nie
zdo by wa po ży wie nie, ma mi
i oszu ku jena iw ne ofia ry. Czy do -
brze na tym wyj dzie? Przed sta -
wie nie ku kieł ko we dla dzie ci i ro -

dzi ców za pre zen tu je „Łąt ka”
Edu ka cja Te atral na.

Wstęp 10 zł.
16.11, godz. 11.00. Ośro dek

Kul tu ry im. Ste fa na Że rom skie -
go, ul. Obo zo wa 85. kc

Przedstawienie kukiełkowe
� Brak pomysłu na niedzielę z dziećmi? Ośrodek kultury
na Obozowej zaprasza na teatrzyk o podstępnym lisie.

Pierw szy dzień w szko le jest dla
ka żde go ma łe go ucznia du żym
prze ży ciem, ale kie dy znaj dzie się
w no wej kla sie przy ja cie la, nic już
nie jest ta kie strasz ne. Ma ła To sia
ule pi ła na lek cji pla sty ki ma łe go
ró żo we go lu dzi ka. Pla stuś, bo ta -
kie do stał imię, był jej ma łym
obroń cą i po wier ni kiem. Co wy -

da rzy ło się w szko le? Jak za koń -
czył się dzień? Te go dzie ci do wie -
dzą się pod czas przed sta wie nia.

Dzie ci wstęp wol ny, opie ku no -
wie – 7,50 zł.

Dom Kul tu ry „Dział dow ska”,
ul. Dział dow ska 6, tel. 22 632–31–
91/96.

kc

Teatrzyk o pierwszym dniu w szkole
� 12 listopada o godz. 17.30 Dom Kultury „Działdowska”
zaprasza dzieci na spektakl pt. „Plastuś pierwszy dzień
w szkole” w wykonaniu teatru Wariacja.

źródło: w
w

w.latka.pl
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Py ta nie tyl ko, czy rze czy wi ście
nie do brzy? W koń cu to ta cy sa mi
lu dzie jak my wszy scy. O zwró ce -
nie uwa gi na ludz ką twarz kon tro -
le ra ape lu je też Za rząd Trans por -
tu Miej skie go, roz po czę tą nie -
daw no kam pa nią „Pra cu ję ja ko
kon tro ler bi le tów”.

He rod -ba by?
Co z niej wy ni ka? Mo żna się

na przy kład do wie dzieć, że ZTM
za trud nia 200 kon tro le rów – tyl -
ko 11 z nich to ko bie ty. Zacz nij my
więc od nich: czy są to he rod -ba -
by, po tra fią ce za trzy mać ga po wi -
cza wy cią gnię ciem rę ki? Nie. To
ab so lut nie naj zwy klej sze ko bie ty,
ja kich na uli cy mi ja my dzie siąt ka -
mi. Na co na rze ka ją naj czę ściej,
oprócz wul gar no ści i szar pa nin,
któ rych nie bra ku je? Na zło śli -
wość ga po wi czów i wspie ra nie ich
przez resz tę pa sa że rów. – Naj czę -
ściej, gdy pa sa żer nie ma bi le tu,
nie ma też przy so bie żad ne go do -
ku men tu to żsa mo ści. Przy naj -
mniej tak twier dzi. W ta kiej sy tu -
acji trze ba za dzwo nić po po li cję
lub straż miej ską, któ rej funk cjo -
na riu sze ma ją mo żli wość po twier -
dze nia da nych oso bo wych. Za zwy -
czaj też, po przy jeź dzie pa tro lu,
znaj du je się do wód, pasz port al bo
le gi ty ma cja stu denc ka. Po co stra -
ci li śmy go dzi nę sto jąc na przy -
stan ku, po co an ga żo wa li śmy słu -
żby po rząd ko we? – mó wi Eli za,
któ ra jest kon tro ler ką od trzech

lat. Cie ka we zda rze nia na słu żbie?
– Spraw dza łam bi le ty. Jed na z pa -
sa że rek od ra zu po wie dzia ła, że
nie ma bi le tu i wrę czy ła mi do wód
oso bi sty. Już to by ło dziw ne, po -
nie waż za zwy czaj mu szę o to wal -
czyć kil ka dzie siąt mi nut. Chwi lę
póź niej wsta ła i po wie dzia ła:
„Pro szę so bie usiąść, bę dzie pa ni
wy god niej wy pi sy wać we zwa nie”.

Czy tę pra cę da się lu bić?
– Ja lu bię swo ją pra cę za sta ły

kon takt z ludź mi i brak mo no to -
nii. Ka żde go dnia dzie je się coś
in ne go – mó wi To masz, w za wo -
dzie od 31 lat. – Nie zbęd na jest
ta kże po go da du cha. Gdy wcho -
dzę do au to bu su peł ne go lu dzi,
mam do wy bo ru: al bo po wiem
pod no sem „dzień do bry” i za cznę
z mi ną ska zań ca spraw dzać bi le ty,
al bo gło śno, z peł nym uśmie chem
na twa rzy przy wi tam się, do ka -
żde go się uśmiech nę i po dzię ku ję
za oka za nie bi le tu. Zaw sze wy bie -
ram dru gą opcję i pro szę mi wie -

rzyć – w więk szo ści przy pad ków
pa sa że ro wie od po wia da ją tym sa -
mym. Kie dyś na tra sie plac Ban -
ko wy – Kró lew ska re gu lar nie spo -
ty ka łem ga po wi cza. Pod czas
pierw szej kon tro li tak się ucie szył
na nasz wi dok, że opła cił we zwa -
nie na miej scu z ko men ta rzem –
„Ni gdy was nie spo ty kam, więc

pła cę na miej scu”. Przy ko lej nych
kon tro lach, jak sta rzy zna jo mi, ro -
zu mie li śmy się bez słów. Pa sa żer
pła cił, ja wy sta wia łem we zwa nie.
Z cza sem jed nak pod dał się i za -
czął ku po wać bi le ty. Pew nie do -
szedł do wnio sku, że jest to jed -
nak bar dziej eko no micz ne.

Ja pła cę, to i Pan za pła ci
Sko ro o wspie ra niu ga po wi -

czów by ła mo wa, swo je do po wie -
dze nia ma też Sła wo mir, ta kże
pra cu ją cy ja ko kon tro ler od po -
nad trzech de kad. – Ostat nio
spraw dza łem bi le ty na Wo li. Naj -
pierw po pro si łem o bi let mło de go
mę żczy znę, a póź niej pa na mniej

wię cej w mo im wie ku. Star szy
mę żczy zna nie miał bi le tu, nie
chciał oka zać do ku men tu po -
twier dza ją ce go to żsa mość i w do -
sad ny spo sób za czął wy ra żać swo -
ją opi nię na te mat kon tro le rów
i ko niecz no ści ka so wa nia bi le tów.
W tym mo men cie w dys ku sję włą -
czył się młod szy pa sa żer, któ re mu
wcze śniej spraw dza łem bi let i do -
bit nie za zna czył, że sko ro on pła ci
za bi let, to dla cze go ktoś ma być
w uprzy wi le jo wa nej po zy cji. To
był po czą tek wiel kiej dys ku sji,
w któ rą za an ga żo wa li się wszy scy
pa sa że ro wie ja dą cy au to bu sem.
Oso by po dzie li ły się na dwa obo -
zy, „zwo len ni ków” i „prze ciw ni -
ków” kon tro lo wa nia bi le tów. Wy -
sia da jąc po dzię ko wa łem mło de -
mu czło wie ko wi za wspar cie. To
by ło bar dzo bu du ją ce.

My śla łam, że to pod ryw…
Czy li idzie no we? Drob ny mi kro -

ka mi, ale chy ba jed nak tak. I co raz
czę ściej zmie nia się też po dej ście

pa sa że rów bez bi le tu do kon tro le -
ra. I to nie ko niecz nie w stro nę ak -
cep ta cji. Ot, przy kład przy ta cza ny
przez Mi cha ła, słu cha cza stu diów
dok to ranc kich (kon tro ler w ko mu -
ni ka cji od sied miu lat): – Pod je żdża
tram waj. Ob ser wu ję pa sa że rów
w po jeź dzie i wi dzę, że dziew czy na
przy oknie nie ma bi le tu. La ta do -
świad cze nia. Pa sa że ro wie ja dą cy
na ga pę za zwy czaj ner wo wo roz glą -
da ją się po wjeź dzie po jaz du
na przy sta nek i szu ka ją wzro kiem
kon tro le rów. Uśmiech ną łem się
do niej i po my śla łem, że wy sią dzie.
Ale gdzie tam, twar do sie dzi.
Wcho dzę do tram wa ju, pod cho dzę
i pro szę o bi let. Dziew czy na na to
z roz bra ja ją cą szcze ro ścią: „Nie
mam”. Py tam więc: „Dla cze go pa -
ni nie wy sia dła? Prze cież wi dzia ła
nas pa ni”. Na co sły szę od po wiedź:
„Bo ja my śla łam, że się pa nu
spodo ba łam”.

Jak wi dać, ni by ka nar, a też
czło wiek. I bez wzglę du na na sze
po dej ście do ka so wa nia bi le tów,
nie wol no o tym za po mi nać.

I jesz cze kil ka cy fe rek na ko -
niec: naj now sze da ne do ty czą ce
kon tro li bi le tów po cho dzą
z sierp nia te go ro ku. Skon tro lo -
wa no wów czas 350 345 pa sa że -
rów. Wy sta wio no 15 571 we zwań
do za pła ty, 2911 osób uiści ło
opła tę bez po śred nio u kon tro le -
ra, czy li łącz na licz ba ga po wi czów
to 18 482 oso by – wła śnie wy mie -
nia ne na wstę pie 5 pro cent.

(wt)

Eliza, kontrolerka

źródło: w
w

w.ztm
.w

aw.pl

Kanar też człowiek, co ma do powiedzenia?
� Ilu jest gapowiczów? Wersje są różne: od 70% (tylu ankietowanych zadeklarowało, że jeździ bez biletów stale lub sporadycznie) do niewiele
ponad 5% – to oficjalne dane ZTM. Jakby nie liczyć, gapowicze byli i będą zawsze. Nawet pomijając kwestię świadomej jazdy bez biletu –
każdemu pewnie się zdarzyło zapomnieć – jeśli nie karty, to kartonika. I na takich też czyhają „ci niedobrzy kanarzy”.



NIERUCHOMOŚCI
·Bp do wynajęcia 2 pok 61 m2

608-417-004

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
·Okna naprawy regulacje 787-793-700
·Świadczymy usługi porządkowe w zakresie:
opróżniania mieszkań, piwnic, strychów, garaży,
wywozu mebli, gruzu, złomu, elektrośmieci itp.
Tel. 503-711-500

DOM I OGRÓD
·Tanie wędzarnie ogrodowo-turystyczne
691-496-811 http://wedzarnia-ogrodowa.pl.tl/

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. Tel. 796-698-555

DAM PRACĘ
·Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów,
rencistów tel. 696-724-627, 721-209-601,
w godz. 14-18
·Ochrona budowy i osiedla 22 834-34-00

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 wszelkie za gotówkę kupię tel.
601-336-063
·Antyki, meble, obrazy, srebra, platery,
odznaczenia, szable, bagnety, mundury,
gotówka 504-017-418
·Skup książek, różne dziedziny 501-561-620
·Skupujemy starocie, bibeloty, również
likwidacja mieszkań 517-561-044

KUPIĘ SAMOCHÓD
·A Auto każde kupię osobowe i dostawcze
w każdym stanie również rozbite, bez dokumentów
519-353-990

OGŁOSZENIA DROBNE

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. 502-280-72018

Ro dzą cy się w bó lach wiel ki
pro jekt part ner stwa pu blicz -
no-pry wat ne go wszedł wresz cie
w ostat nią fa zę. W cią gu trzech
lat fir ma AMS S.A. usta wi 1580
wiat no we go ty pu… a wła ści wie
trzech no wych ty pów: „kon kur so -
we go” w naj bar dziej re pre zen ta -
cyj nych lo ka li za cjach i głów nych
wę złach prze siad ko wych, „kon -
ser wa tor skie go” w za byt ko wych
czę ściach mia sta i „se ryj ne go” po -
za cen trum.

– Ten pro jekt wpro wa dzi seg -
ment me bli miej skich w no wą fa zę
roz wo ju – nie kry je za do wo le nia

Ma rek Ku za ka, pre zes fir my
AMS S.A. – To naj więk sze te go ty -
pu przed się wzię cie w na szym kra ju,
do rów nu ją ce roz ma chem naj więk -
szym eu ro pej skim me tro po liom.
Żad ne pol skie mia sto nie dys po nu -
je po rów ny wal nym sys te mem.

No we wia ty bę dą wy po sa żo ne
w tech no lo gię NFC, po zwa la ją cą
na wy mia nę da nych z te le fo na mi
ko mór ko wy mi, ko dy QR i in ne
no win ki tech no lo gicz ne, dzię ki
któ rym pa sa że ro wie bę dą pla no -
wać pod róż, czy tać in for ma cje
o War sza wie i po bie rać wia do mo -
ści. W przy szło ści wia ty kon kur so -

we i kon ser wa tor skie bę dą wy po -
sa żo ne ta kże w dar mo we wi -fi.

Cię żko po li czyć, któ ry to już
mo del war szaw skiej wia ty. Pierw -
sze sta nę ły na uli cach mia sta w la -
tach 60. i ten typ do dziś jest spo -
ty ka ny na nie któ rych pe ry fe ryj -
nych przy stan kach. Dru gi – sza re
alu mi nio we „pu dła”, wpro wa dzo -
no w la tach 70. La ta 90. przy nio -
sły ich ko lej ną wer sję, tym ra zem
czer wo ną, a ta kże mo del czwar ty
(czer wo ny, z za okrą glo nym prze -
zro czy stym da chem). W XXI w.
za pa no wał już kom plet ny post -
mo der nizm: zie lo ne wia ty z Mar -
szał kow skiej, wia ty -kio ski, wia ty
a la bau haus z Kra kow skie go
Przed mie ścia, wia ty a la Dwo rzec
Cen tral ny, wia ty a la Mło ci ny, ko -
smicz ne wia ty na Tra sie W -Z…
Mi mo to więk szość no wych za da -
szeń usta wia nych od 2008 r. po za
naj bar dziej cha rak te ry stycz ny mi
miej sca mi War sza wy wy glą da ła
jed na ko wo i wy da wa ło się, że mo -
del ten przyj mie się na la ta.
Po raz ko lej ny oka za ło się jed nak,
że lep sze jest wro giem do bre go.

DG

Do pierw szych wła mań w osie -
dlu przy Ban de rii do szło na po -
cząt ku wrze śnia. Kil ka dni póź -
niej okra dzio no ko lej ne miesz ka -
nie, a 21 wrze śnia – dwa na stęp -
ne. Nie by ło śla dów wła ma nia,
a jed nak z lo ka li znik nę ły cen ne
rze czy. Szyb ko się oka za ło, że wi -
nien jest su per wy trych, bez pro -
ble mo wo do stęp ny w in ter ne cie
wraz z fil ma mi in struk ta żo wy mi.
Zło dzie je nie mo gli na wet ma rzyć
o lep szym uspraw nie niu ich ro bo -
ty – do pie ro naj now sza ge ne ra cja
zam ków jest za bez pie czo na

przed uży ciem te go na rzę dzia.
Po li cja, któ ra po szu ku je spraw -
ców wła mań, ape lu je, by zgła szać
ka żdy przy pa dek, gdy po osie dlu
krę cą się po dej rza ni osob ni cy,
a przede wszyst kim nie chwa lić
się, że opusz cza my miesz ka nie
na dłu żej i za dbać, by ktoś ze zna -
jo mych czy są sia dów mógł do glą -
dać na sze go do mo stwa pod na szą
nie obec ność.

A w skraj nym przy pad ku – wy -
mie nić za mek.

TW Fu lik
na pod sta wie in for ma cji po li cji

Nowy superwytrych

Policja bezradna
� Wolska policja ma nowy problem na głowie:
superwytrych, otwierający niemal każdy zamek. Ofiary
jego użycia mnożą się nie tylko w tej dzielnicy – można
je znaleźć w całej Warszawie…

Mamy nowe wiaty przystankowe. Znowu
� Przy rondzie Daszyńskiego stanęła pierwsza z 1580 wiat przystankowych nowego
typu. Który to już model?



Ta kich miejsc w ca łej War sza wie
jest nie ma ło: re lik tów daw nej epo -
ki, po zo sta ło ści po drob nej przed -
się bior czo ści pro wa dzo nej w by le

szyb ciej sta wia nych bla sza kach, te -
raz po kry tych rdzą i grzy bem.
Na Wo li, o czym cał kiem nie daw no
pi sa li śmy, ma my choć by opusz czo -
ną bud kę przy ul. Pro stej. Uli ca zo -
sta ła wy re mon to wa na, wszyst ko
lśni od no wo ści, a kiosk wid mo
stra szy. Dzie rżaw cy tam te go te re nu
do sta li na kaz usu nię cia bu dow li,
ale się ocią ga ją. Bu da ma znik nąć
z ma py mia sta jesz cze w tym ro ku.
Pro stą za ję to się z urzę du, bo to
głów ny szlak i bar dzo w me diach
pil no wa ny. Na to miast na bud kę
przy Grzy bow skiej ma ło kto zwra ca
uwa gę, bo stoi obok par kin gu osie -

dlo we go, a ja dąc au to bu sem trud -
no ją na wet wy pa trzeć.

Jej hi sto rię tak wspo mi na miesz -
ka niec tej oko li cy: – Tę bud kę po -
sta wio no na prze ło mie lat 70. i 80.
po przed nie go stu le cia. Pa mię tam,
że wła ści ciel ką by ła nie ży ją ca już
dzi siaj pa ni Ka zi mie ra Gier, któ ra
mia ła dwóch pra cow ni ków. W la -
tach 90. bud kę z wa rzy wa mi prze -
ję li in ni wła ści cie le. Ja koś to funk -
cjo no wa ło, ale le d wo i ja kieś pięć
lat te mu splaj to wa ło. By ły na wet
ma łe afe ry zwią za ne z tą bud ką
sto ją cą bar dzo bli sko po miesz cze -
nia, w któ rym sie dzą pra cow ni cy
pil nu ją cy strze żo ne go par kin gu.
Wzy wa no tam nie jed no krot nie
po li cję, bo pod da chem bud ki
gnieź dzi li się me ne le. Wy wa li li
pły tę pil śnio wą, wsta wi li ma te rac
i so bie ży li. Zro bio no z tym po rzą -
dek, otwór za bi to gwoź dzia mi
i jest spo kój, ale bu da stoi i źle wy -
glą da. Oj, przy da ło by się coś z tym
w koń cu zro bić – mó wi pan Zby -
szek, wie lo let ni miesz ka niec.

– Bud ka czę ścio wo zaj mu je
dział kę na le żą cą do Za rzą du
Dróg Miej skich, a czę ścio wo
do Spół dziel ni Miesz ka nio wo -Bu -

dow la nej „Wol ska Że la zna Bra -
ma” i tam trze ba szu kać roz wią -
za nia pro ble mu – pod po wia da
Mo ni ka Beuth -Lu tyk, rzecz nicz ka
urzę du dziel ni cy.

Oka zu je się, że spół dziel nia
od daw na jest za in te re so wa na
usu nię ciem obiek tu. Pro blem
w tym, że nie mo żna skon tak to -
wać się z ostat nią wła ści ciel ką,
któ ra prze pa dła bez wie ści. –
Bud ka na le ża ła do oby wa tel ki

Buł ga rii. Le piej nie wcho dzić
do środ ka, bo cho le ra wie, co tam
jest. Mo że coś nie bez piecz ne go?
– usły sze li śmy w spół dziel ni.

Co ja kiś czas do spół dziel ni
zgła sza się chęt ny do jej wy na ję -
cia, a ta – jak na ra zie – od ma wia.
Nie pro te stu je je dy nie, jak na bu -
dzie po ja wia ją się ko lej ne re kla -
my. – Niech so bie przy kle ja ją,
sko ro im to po trzeb ne. My śli my
o tym, by tej ma ło es te tycz nej bu -
dow li się po zbyć. W ta kim przy -
pad ku jed nak koszt roz biór ki mu -
siał by zo stać roz ło żo ny na na -
szych miesz kań ców. A ci chęt ni
nie są – kwi tu je przed sta wi ciel
spół dziel ni.

mac

Straszydło przy Grzybowskiej
� Przy Grzybowskiej 37 stoi sobie opuszczona buda po warzywniaku. Od pięciu lat
pusta. Nikt z przechodniów nie zwraca na nią najmniejszej uwagi, a okoliczni
przedsiębiorcy ochoczo okleili ją kolorowymi płachtami reklamowymi. Prawdziwe
oblicze: ruinę i grzyb widać dopiero od zaplecza.
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Mu zuł mań ski Zwią zek Re li gij -
ny sta rał się o po więk sze nie cmen -
ta rza od dłu ższe go cza su. Mu zuł -
ma nów w War sza wie cią gle przy -
by wa i jed no hek ta ro wy mi zar
zgod nie z prze wi dy wa nia mi za peł -
nił by się w 100% już za dwa la ta.

– W War sza wie i oko li cach
miesz ka te raz ok. 10 tys. mu zuł -
ma nów – mó wi Ne zar Cha rif,
imam z me cze tu w Wi la no wie.

– Cmen tarz na Wo li jest za byt -
kiem, w je go współ cze snej czę ści
już za czy na bra ko wać miej sca –
do da je mu fti To masz Miś kie wicz,

zwierzch nik Mu zuł mań skie go
Związ ku Re li gij ne go. – Obec nie
od by wa się tam ok. 40 po grze bów
rocz nie. Cmen tarz słu ży mu zuł ma -
nom ró żnych na ro do wo ści: Po la -
kom, Ta ta rom, Tur kom i Ara bom.

Zgod nie ze zmia na mi w stu -
dium uwa run ko wań i kie run ków
za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go War sza wy cmen tarz bę dzie
mo żna po więk szyć w kie run ku
pół noc no -wschod nim, na pa sie
o dłu go ści 200 m wzdłuż to rów

ko le jo wych. Obec nie są to w te re -
ny moc no za nie dba ne, czę ścio wo
za bu do wa ne roz pa da ją cy mi się
ma ga zy na mi.

Cmen tarz mu zuł mań ski przy
ul. Ta tar skiej po wstał w 1867 r.,
gdy za peł nił się star szy, znaj du ją cy

się przy ul. Mły nar skiej. Pier wot nie
słu żył głów nie ja ko miej sce po -
chów ku po cho dzą cych z Azji Środ -
ko wej żoł nie rzy Ce sar stwa Ro syj -
skie go, sta cjo nu ją cych w War sza -
wie, po tem za czę to cho wać tam cy -
wil nych mu zuł ma nów po cho dze nia
ta tar skie go. Od re stau ro wa na
po znisz cze niach z cza su II woj ny
świa to wej ne kro po lia znaj du je się
w re je strze za byt ków.

DG

Cmentarz muzułmański
będzie większy
� Rada Warszawy zgodziła się na powiększenie
muzułmańskiej nekropolii przy ul. Tatarskiej.

W Warszawie
i okolicach mieszka teraz
ok. 10 tys. muzułmanów –
mówi Nezar Charif, imam
z meczetu w Wilanowie.
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Co jakiś czas
do spółdzielni zgłasza się
chętny do jej wynajęcia,
a ta – jak na razie –
odmawia. Nie protestuje
jedynie, jak na budzie
pojawiają się kolejne
reklamy.




