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Ostatnie cztery lata to 
bezprecedensowy boom in-
westycyjny na Woli. W tym 
czasie, udało się nam zre-
alizować ponad 200 różne-
go rodzaju projektów inwe-
stycyjnych, remontowych, 
infrastrukturalnych i mo-
dernizacyjnych, które spra-
wiają, że Wola zmienia się 
na naszych oczach. Ponad 
17 mln zł przeznaczyliśmy 
na realizację projektów 
zgłaszanych przez miesz-
kańców w ramach budżetu 
partycypacyjnego.

Naszym priorytetem 
jest oświata, dlatego naj-
więcej pieniędzy inwe-
stujemy w rozwój szkół 
i przedszkoli. Na Odola-

nach przy ul. Boguszew-
skiej, działa już nowe 
przedszkole dla 225 dzieci. 
Koszt to ponad 9,8 mln zł. 
Kończy się budowa żłob-
ka przy ul. Ciołka 26a, 
trwają prace projektowe 
szkoły podstawowej przy 
ul. Karlińskiego. Zmoder-
nizowanych zostało wie-
le budynków szkolnych, 
a uczniowie mogą cieszyć 
się 14 nowoczesnymi 
obiektami sportowymi. Po-
nad 10 mln zł przeznaczo-
no na kompleksową prze-
budowę aż 25 ogrodów 
przedszkolnych. To wyjąt-
kowy projekt w skali całej 
Warszawy.

Wiele naszych działań 
skupia się na wolskich par-
kach i terenach zielonych, 
gdzie powstały nowe place 
zabaw, siłownie plenerowe, 
zamontowano także urzą-
dzenia do ćwiczeń kaliste-
niki i wybudowano trasy 

dla rolkarzy i biegaczy. Na 
początku września zakoń-
czyła się rewitalizacja po-
łudniowo-wschodniej czę-
ści parku Szymańskiego, 
gdzie powstał m.in. kom-
pleks fontann multime-
dialnych. Codziennie wie-
czorem mieszkańcy mogą 
oglądać niezwykły pokaz 
światła, wody i dźwięku. 
Na otwarcie wolskiego par-
ku fontann ściągnęły praw-
dziwe tłumy. To dobitnie 
pokazuje, że takich miejsc 
na Woli brakowało.

Niezwykle istotne jest 
również zwiększanie atrak-
cyjności przestrzeni pu-
blicznych. Mamy na myśli 
przede wszystkim rewita-
lizację wolskich skwerów 
i podwórek. Przy Kolo-
nii Wawelberga powstał 
Różany Skwer Pysznych 
Pączków, na Odolanach 
mieszkańcy zyskali zielo-
ny zakątek z siłownią ple-

nerową przy skrzyżowaniu 
ul. Ordona i Jana Kazimie-
rza. Kompleksową moder-
nizację przeszedł skwer 
Sybiraków na Mirowie. 
Na finiszu jest moderni-
zacja podwórek między 
ul. Ogrodową, Białą, Elek-
toralną, a al. Jana Pawła II. 
W ostatnich 4 latach na-
sadzonych zostało prawie 
2000 drzew.

Na Woli przybywa no-
woczesnych placów zabaw 
dla dzieci i stref rekreacyj-
nych dla młodzieży. Nie-
zwykle efektownie wygląda 
plac zabaw „Morska Przy-
goda”, który powstał u zbie-
gu ulic Żytniej, Młynarskiej, 
Karolkowej i Leszno. Wiele 
dzieje się w kulturze. Po-
wstają Miejsca Aktywności 
Lokalnej, nowe biblioteki, 
a starsze placówki są mo-
dernizowane.

Wola cały czas stara 
się poprawiać jakość in-

frastruktury drogowej na 
terenie dzielnicy. W ostat-
nich latach Dzielnica prze-
znaczyła prawie 10 mln zł 
na remonty i przebudo-
wy dróg. Podpisywanych 
jest również coraz więcej 
umów na budowę i remon-
ty dróg publicznych, które 
realizowane są z prywat-
nych pieniędzy.

Nie można zapomnieć 
również o budowie me-
tra. Już w przyszłym roku 
podziemna kolejka doje-
dzie w okolice ul. Księcia 
Janusza. To największa 
inwestycja infrastruktu-
ralna w tej części Europy, 
a kontrakt opiewa na ponad 
1,1 mld zł.

Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz dzielnicy Wola

Kamil Giemza, przewod-
niczący wolskiej Komisji 

Budżetu i Inwestycji
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Dzielnica w ostatnich 
czterech latach przeznaczy-
ła na remonty i przebudo-
wy dróg blisko 10 mln zł. 
Zupełnie nowy wygląd 
zyskała ul. Szańcowa na 
Ulrychowie. Była to jedna 
z ostatnich nieutwardzo-
nych ulic na Woli. Kurz 
i nierówności były tam 
codziennością, natomiast 
po intensywnych opadach 
deszczu dochodziło jeszcze 
błoto. – To właśnie budowa 
przez MPWiK odpowiedniej 
kanalizacji deszczowej była 
największym wyzwaniem 
przy tej inwestycji – mówi 
Adam Hać, zastępca burmi-
strza dzielnicy Wola. – Te-
raz, zdarzające się tu wcze-
śniej zalania i podtopienia 
piwnic, nie będą mieć miej-
sca, ponieważ odwodnienie 
wykonano w taki sposób, że 
wody opadowe będą gro-
madzić się na środku jezdni, 
po czym będą spływać do 
wpustów ulicznych – doda-

je. Prace budowlane i pro-
jektowe były poprzedzone 
konsultacjami społecznymi.

Bardzo ważną i wycze-
kiwaną przez mieszkańców 
inwestycją była przebudo-
wa ul. Czorsztyńskiej. Na 
ten cel dzielnica przezna-
czyła 1,4 mln zł. W ramach 
prac wymieniona została 
nawierzchnia jezdni, upo-
rządkowano parkowanie 
i powstały nowe chodniki. 
Z kolei na Odolanach po-
wstała ul. Boguszewska, 
która zapewnia wygodny 
dojazd do nowego przed-
szkola. Zarząd Dróg Miej-
skich wyremontował m.in 
fragmenty ul. Jana Kazi-
mierza, Ordona i Gniew-
kowskiej. Dzielnica pro-
wadziła również prace na 
ul. Sławińskiej, Ogrodowej, 
Słodowieckiej, Ciepłej i So-
wińskiego.

Wola, z roku na rok, 
podpisuje coraz więcej 
umów na budowę i remonty 

dróg publicznych, które re-
alizowane są z prywatnych 
pieniędzy.  – Skutecznie ne-
gocjujemy z inwestorami. 
Mówimy tutaj o kilkudzie-
sięciu projektach na wiele 
milionów złotych – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz dzielnicy Wola.

W tej formule została 
przebudowana ul. Sowiń-
skiego i wybudowany frag-
ment ul. Karlińskiego. – De-
weloper musiał wybudować 
blisko 100 metrów ul. Kar-
lińskiego oraz 160 metrów 
ul. Sowińskiego. Powstały 
nowe chodniki, równe jezd-
nie, blisko 70 miejsc posto-
jowych oraz oświetlenie. 
Przebudowane zostało rów-
nież odwodnienie – mówi 
Krystian Wilk, przewodni-
czący dzielnicowej Komisji 
Ładu Przestrzennego i Nie-
ruchomości.

Red.

Remonty wolskich dRóg
Wola cały czas stara się poprawiać jakość infrastruktury drogowej na terenie 
dzielnicy. W ostatnich latach, dzielnica przeznaczyła prawie 10 mln zł na remonty 
i przebudowy dróg. Podpisywanych jest również coraz więcej umów na budowę 
i remonty dróg publicznych, które realizowane są z prywatnych pieniędzy

Budowa metra na Woli 
trwa w najlepsze. Obecnie 
toczą się prace na trzech 
przyszłych stacjach, czy-
li: Księcia Janusza, Płocka 
i Młynów. Co więcej, praca 
idzie zdecydowanie szybciej, 
niż zakładał wykonawca 
oraz inwestor.  –  Zakończyło 
się już drążenie tunelu. Obie 
maszyny drążące, czyli „Ma-
ria” i „Krystyna”, wywierci-
ły po 2,5 km tunelu, a prace 
na całym odcinku wyprze-
dzają ustalony harmono-
gram o 3 miesiące – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz dzielnicy Wola. 
– Oznacza to, że ostateczny 
termin oddania nowych sta-
cji do użytku, jest niezagro-
żony, i na jesieni przyszłego 
roku będziemy mogli doje-
chać metrem do stacji Księ-
cia Janusza – dodaje.

Budowa kolejnego od-
cinka II linii metra to naj-
większa inwestycja infra-
strukturalna w naszej części 
Europy. Kontrakt podpisany 
z generalnym wykonawcą 
opiewa na ponad 1,1 mld zł. 
– Wola to niezwykle dy-
namicznie rozwijająca się 
dzielnica. Cały czas powsta-
ją tu nowe inwestycje miesz-
kaniowe, co w połączeniu 
z odpowiednią infrastruk-
turą i świetną komunikacją, 
zachęca do osiedlania się 
coraz większą liczbę rodzin. 
Wkrótce, dzięki II linii me-
tra, Wola będzie miała jesz-
cze więcej atutów -–kowski. 
Metro to najszybszy i naj-
wygodniejszy środek ko-
munikacji w mieście. Ale 
to nie tylko komunikacja. 
– Czas utrudnień związany 
z budową metra dobiega 

końca. Niedługo zaczną się 
prace nad odbudową na-
wierzchni zamkniętych ulic, 
które zostaną przywrócone 
mieszkańcom. Należy doce-
nić wysiłek i profesjonalizm 
prowadzenia inwestycji. Po 
wydrążeniu tuneli na Woli 
wiemy już, że budowa nie 
wywarła żadnego wpływu na 
budynki mieszkalne  – mówi 
Kamil Giemza, przewodni-
czący wolskiej Komisji Bu-
dżetu i Inwestycji.

Docelowo II linia będzie 
kończyć się na Bemowie. 
Ratusz uzyskał już niezbęd-
ne pozwolenia na budowę 
stacji Wola Park oraz na dal-
sze drążenie tunelu w stronę 
przyszłej stacji Powstańców 
Śląskich.

Red.

Niedawno minęły dwa lata od podpisania umowy na budowę trzech 
wolskich stacji II linii metra. Obecnie prace na wszystkich stacjach 
wyprzedzają harmonogram o 3 miesiące, a Ratusz otrzymał już pozwolenie 
na kontynuowanie budowy w kierunku Bemowa

dwa lata Budowy 
metRa na woli

inFRastRuktuRa
Większość prac przy budowie II linii metra 
prowadzonych jest pod ziemią

Budowa II linii metra na ul. Górczewskiej

Ulica Szańcowa po przebudowie

Nowy wyglądu ul. Czorsztyńskiej



315 października 2018 r. MIEJSKA WOLA

modeRnizacje 
szkół 
i pRzedszkoli oRaz 
nowe Boiska

W tej kadencji samo-
rządu gruntownie moder-
nizowane były obiekty 
szkolne i przedszkolne. 
Wiele placówek zyskało 
również nowoczesne, wie-
lofunkcyjne boiska spor-
towe, które nie tylko służą 
uczniom danej szkoły, ale 
również korzystają z nich 
okoliczni mieszkańcy. 
– Kompleksowo zmoderni-
zowanych zostało 9 placó-
wek oświatowych, kolejne 
dwie termomodernizacje 
zakończą się w 2019 roku. 
Chodzi tutaj o przedszkola 
przy ul. Wolskiej 79 i Bie-
nia 3a. Wszystkie te pro-
jekty pochłoną w sumie 
ponad 31 mln zł – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz dzielnicy Wola. 
Najwięcej pieniędzy, bo 
7mln zł, dzielnica przezna-
czyła na modernizację bu-
dynku Zespołu Szkół nr 36 

przy ul. Kasprzaka 19/21. 
Zakres prac obejmował 
m.in. remont elewacji, 
dachu oraz instalacji elek-
trycznej.   

Uczniowie mogą się 
też cieszyć nowoczesny-
mi obiektami sportowymi. 
W ostatnich latach zmo-
dernizowanych zostało aż 
14 przyszkolnych boisk 
sportowych. – Przy wol-
skich szkołach powstają 
nowoczesne, wielofunk-
cyjne kompleksy sporto-
we. Boiska piłkarskie ze 
sztuczną nawierzchnią 
oraz boiska do koszy-
kówki i siatkówki – mówi 
radna Bożena Krupińska 
z wolskiej komisji Spor-
tu, Rekreacji i Ochrony 
Środowiska. Pojawiają się 
również bieżnie, czy ze-
skocznie do skoku w dal. 
Dzielnica zadbała również 
o infrastrukturę towarzy-

szącą. – Zainstalowaliśmy 
nowe oświetlenie, moni-
toring oraz piłkochwyty. 
Zmodernizowane zostały 
ogrodzenia, zamontowa-
no ławki, kosze na śmieci, 
a także dokonano nowych 
nasadzeń – mówi Grażyna 
Orzechowska-Mikulska, 
zastępca burmistrza 
dzielnicy Wola. Taki 
zakres prac dotyczył 
np. Szkoły Podstawowej 
nr 132 (ul. Grabowska 1) 
oraz Zespołu Szkół nr 122 
(ul. J. Olbrachta 48/56). 
Z kolei w Liceum Ogól-
nokształcącym nr XLV 
przy ul. Miłej 26, oprócz 
standardowego wyposa-
żenia, powstała siłownia 
plenerowa, a w szkole przy 
ul. Wolność 1/3, plac do 
street workout’u.

Red.

Dzielnica przeznacza rekordowe kwoty na modernizację infrastruktury 
oświatowej. Modernizowane są szkoły i przedszkola. Na ten cel dzielnica 
przeznaczyła ponad 31 mln zł. Zmodernizowanych zostało również 14 
przyszkolnych boisk sportowych 

edukacja
Zrealizowane modernizacje boisk szkolnych:

1. Zespół Szkół nr 122 przy ul. J.Olbrachta 48/56
2. Szkoła Podstawowa nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23
3. Szkoła Podstawowa nr 132 przy ul. Grabowskiej 1
4. Szkoła Podstawowa nr 238 przy ul. Redutowej 37
5. Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37
6. Liceum Ogólnokształcące nr III przy ul. Rogalińskiej 2
7. Liceum Ogólnokształcące nr XLV przy ul. Miłej 26
8. Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16
9. Liceum Ogólnokształcące nr XXX przy ul. Wolność 1/3
10. Gimnazjum nr 46 przy ul. Kasprzaka 1/3
11. Zespół Szkół nr 32 przy ul. Ożarowskiej 71
12. Liceum Ogólnokształcące nr LXXXVI przy ul. Garbińskiego 1 
13. Szkoła Podstawowa Nr 25 przy ul. Grzybowskiej 35
14. Szkoła Podstawowa Nr 26 przy ul. Miedzianej 8 

Liceum Ogólnokształcące nr XLV przy ul. Miłej 26

Boisko Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J.Olbrachta 48/56Szkoła Podstawowa nr 132 przy ul. Grabowskiej 1

Boisko Szkoły Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37Boisko Liceum Ogólnokształcącego nr XXX przy ul. Wolność 1/3

CXIX Liceum Ogólnokształcące 
im. Jacka Kuronia przy ul. Złotej 58
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pRzedszkola

Ostatnie lata to okres 
bardzo dużych inwestycji 
w oświatę na Woli. – Wola 
bardzo dynamicznie się 
rozwija i stała się niezwy-
kle atrakcyjną dzielnicą dla 
rodzin – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola. – Musieli-
śmy zadbać o zrównoważo-
ny rozwój dzielnicy. Z jednej 
strony, prowadzone są tu 
ogromne inwestycje komu-
nikacyjne, jak np. budowa 
II linii metra, a z drugiej, 
znaczną część środków in-
westujemy w oświatę. Dzię-
ki temu oferta dzielnicy jest 
coraz atrakcyjniejsza dla 
mieszkańców – dodaje.

W trakcie ostatniej ka-
dencji dzielnica położyła 
szczególny nacisk na kom-
pleksową modernizację 
ogrodów i placów zabaw 
znajdujących się na tere-
nie wolskich przedszkoli. 
– W latach 2016 2017 prze-
znaczyliśmy na ten cel ponad 
10 mln zł, czego efektem są 
remonty i modernizacje aż 
25 takich obiektów – mówi 
Grażyna Orzechowska-Mi-
kulska, zastępca burmistrza 

dzielnicy Wola. – Dzieci 
w naszych przedszkolach 
przybywa, zatem obowiąz-
kiem dzielnicy jest zapew-
nienie im jak najlepszych 
warunków do nauki, rozwoju 
i zabawy – dodaje.

Place zabaw w 25 przed-
szkolach zmieniły się nie 
do poznania. Przestarzałe 
i mocno zużyte zabawki zo-
stały zastąpione nowocze-
snymi i bezpiecznymi. Na 
placach zabaw pojawiły się 
nowe piaskownice, altanki, 
zjeżdżalnie, stoliki do ryso-
wania i wielofunkcyjne ze-
stawy sportowo-rekreacyj-
ne. Wokół zabawek została 
zamontowana bezpieczna 
nawierzchnia, która zapew-
nia właściwą amortyzację 
w razie upadku. Jednak re-
witalizacja ogrodów przed-
szkolnych to nie tylko pla-
ce zabaw. – Modernizację 
chcieliśmy przeprowadzić 
w sposób kompleksowy, dla-
tego zadbaliśmy też o nowe 
alejki, ogrodzenia, więcej 
zieleni oraz o estetyczne ele-
menty małej architektury – 
mówi Magdalena Huszno, 
z wolskiej Komisji Edukacji. 

Ze względu na wielką 
skalę przedsięwzięcia, Za-
rząd Dzielnicy podjął decy-
zję o powierzeniu, w więk-
szości przypadków, funkcji 
inwestora dyrektorom przed-
szkoli, którzy koordynowa-
li prace i czuwali nad ich 
prawidłowym przebiegiem. 
– Podjęliśmy taką decyzję 
ze względu na ogrom pracy, 
a także krótki czas realiza-
cji tych inwestycji. Chcia-
łam bardzo podziękować 
wszystkim dyrektorom, bo 
bez ich zaangażowania nie 
bylibyśmy w stanie przepro-
wadzić aż tylu modernizacji 
– podkreśla Grażyna Orze-
chowska-Mikulska. – Warto 
też zaznaczyć, że w proces 
projektowania wyglądu no-
wych” ogrodów, włączyli-
śmy najbardziej zaintere-
sowanych, czyli rodziców. 
Braliśmy pod uwagę ich 
opinie oraz sugestie, dzięki 
czemu nasze przedszkolaki 
mogą już korzystać z w pełni 
funkcjonalnych, i co najważ-
niejsze, bezpiecznych ogród-
ków – dodaje.

Red.

Na Woli, w latach 2016–2017, zmodernizowanych zostało aż 25 ogrodów 
przedszkolnych. Na ten cel dzielnica przeznaczyła ponad 10 mln zł. Dzięki 
temu przedszkolaki mogą bawić się na nowoczesnych i bezpiecznych 
placach zabaw 

Wola zmodernizoWała 
pRzedszkolne ogRody

Przedszkole Nr 134 przy ul. Leszno 24/26 

Przedszkole Nr 289 przy ul. Twardej 60a 

Przedszkole Nr 253 „Akademia Pana 
Kleksa” przy ul. Antka Rozpylacza 2 

Przedszkole Nr 58 im. Czesława Janczarskiego 
przy ul. Batalionu AK „Pięść” 4 

Przedszkole Nr 135 przy ul. Ringenbluma 1 

Przedszkole Nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a 
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oŚWiaTa

noWe placóWki oŚWiaToWe

Nowe osiedla miesz-
kaniowe i większa liczba 
mieszkańców to duże wy-
zwanie dla samorządu, pod 
względem przygotowania, 
nowoczesnej i spełniającej 
oczekiwania mieszkańców, 
bazy edukacyjno-wycho-
wawczej. – Na Woli nie tyl-
ko remontujemy i moderni-
zujemy obiekty oświatowe. 
Budowane są również nowe 
placówki – mówi Krzysz-
tof Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola.

Przedszkole i żłobek
Przy ul. Boguszewskiej 

4 powstało nowe przed-
szkole dla 225 dzieci. Dziel-
nica Wola na ten cel prze-
znaczyła ponad 9,8 mln zł. 
Placówka ma dziewięć od-
działów z 225 miejscami. 
Do dyspozycji najmłod-
szych jest bogato wyposa-
żony plac zabaw oraz sala 
gimnastyczna. Budynek 
jest również przystosowa-
ny do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. – Budowa 
przedszkola na Odolanach 
była jedną z kluczowych 
inwestycji oświatowych na 
Woli. Wybudowany został 
również nowy fragment 
ul. Boguszewskiej, tak aby 
zapewnić łatwy i wygodny 
dojazd rodziców do nowego 
przedszkola – mówi Adam 
Hać, zastępca burmistrza 
dzielnicy Wola. 

Kończy się rów-
nież budowa żłobka przy 
ul. Ciołka 26a, w którym 
zostanie utworzonych pięć 
oddziałów, dla 150 ma-
luchów. Budynek składa 
się z dwóch kondygnacji 
naziemnych i jednej 
kondygnacji podziemnej. 
Zapewnione zostanie pełne 

zaplecze administracyjne, 
pomieszczenia pomocnicze, 
szatnia oraz kuchnia. 
Na terenie przyległym 
powstanie wygrodzony 
plac zabaw o powierzchni 
ok. 200 mkw.

Szkoła na Odolanach
Dzielnica ma już kon-

cepcję architektoniczną no-
wej szkoły podstawowej na 
Odolanach. Placówka ma 
być nowoczesna, funkcjo-
nalna i ekologiczna.

Nowa szkoła podstawo-
wa na Odolanach powstanie 
na działce przy ul. Karliń-
skiego. – Działka ma po-
nad 10 tys. mkw, natomiast 
sama planowana szkoła 
w przyszłości pomieści 
ok. 600–700 uczniów w 24 
oddziałach. Dodatkowo, 
przewidzieliśmy 4 odziały 
przedszkolne dla ok. 100 
dzieci uczących się w ze-
rówkach – mówi Krzysztof 
Strzałkowski. 

W dwóch oddzielnych 
częściach budynku znaj-
dą się pomieszczenia dla 
uczniów szkoły podstawo-
wej i młodszych dzieci z od-
działów przedszkolnych. 
W środkowej części budyn-
ku mieścić się będzie szko-
ła podstawowa, natomiast 
zachodnie skrzydło prze-
znaczono dla młodszych 
dzieci z oddziałów przed-
szkolnych. Dwa oddzielne 
wejścia będą zlokalizowane 
od strony ul. Karlińskiego. 
To zapewni komfort i bez-
pieczeństwo dzieci.

Na terenie szkoły znajdą 
się dwa boiska wielofunk-
cyjne do gry w koszyków-
kę, siatkówkę, piłkę nożną 
i piłkę ręczną, a także plac 
zabaw dla dzieci. Natomiast 

duże schody terenowe z sie-
dziskami i zielenią, które 
powstaną na dziedzińcu, 
stworzą swoistą widow-
nię dla gier sportowych 
i będą miejscem spotkań dla 
uczniów. Przewidziane są 
również liczne nasadzenia 
zieleni. 

Powstanie również duża 
sala gimnastyczna, którą 
będzie można podzielić 
na 2 części rozsuwanymi 
kurtynami. W tej części 
budynku znajdować się bę-
dzie również aula oraz sala 
fitness i miejsce dla sportów 
stołowych. – Koncepcja ar-
chitektoniczna jest kolejnym 
krokiem w kierunku budowy 
niezwykle potrzebnej nowej 
szkoły na Odolanach. Na 
pewno nie zapomnimy o za-
pewnieniu bezpiecznej drogi 
do nowej placówki. Jednak 
budowa szkoły przy ul. Kar-
lińskiego to dopiero począ-
tek, już teraz musimy pla-
nować budowę kolejnych 
dwóch placówek – mówi 
Joanna Tracz-Łaptaszyń-
ska, przewodnicząca wol-
skiej komisji 

Niezwykle istotną kwe-
stią jest odpowiednie za-
bezpieczenie szkoły przed 
hałasem generowanym 
przez znajdującą się w od-
ległości ok. 70–80 metrów 
ul. Wolskiej. Z jednej stro-
ny, chodzi o odpowiednie 
zaprojektowanie nowej 
placówki, a z drugiej, o na-
sadzenia drzew i krzewów, 
które odgradzałyby szkołę 
od ul. Wolskiej. Szkoła ma 
zostać oddana do użytku 
w 2020 roku.

Red.

Pierwsze przedszkole na Odolanach, żłobek przy ul. Ciołka 26a, oraz szkoła 
podstawowa przy ul. Karlińskiego – to główne inwestycje oświatowe 
realizowane na Woli w ostatnich latach

Koncepcja szkoły podstawowej przy ul. Karlińskiego

Trwa budowa żłobka przy ul. Ciołka 26a

Przedszkole przy ul. Boguszewskiej
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przesTrzeŃ pUBliczna i zieleŃ

Niezwykle istotnym 
elementem prowadzonych 
przez dzielnicę działań, 
są kwestie związane ze 
zwiększeniem atrakcyjności 
przestrzeni publicznych. 
– Rewitalizowane są wolskie 
skwery i place. Metamorfozę 
przeszły parki i tereny zie-
lone, gdzie powstały nowe 
place zabaw, siłownie plene-
rowe, zamontowane zostały 
także urządzenia do ćwiczeń 
kalisteniki i wybudowane 
trasy dla rolkarzy i biegaczy 
– mówi Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz dzielnicy 
Wola. W ostatnich czterech 
latach dzielnica zasadziła 
blisko 2000 drzew.

Fontanny w parku 
Szymańskiego

Przed kilkoma tygodnia-
mi zakończyły się prace 
związane z V etapem mo-
dernizacji parku Szymań-
skiego. Zrewitalizowany 
został południowo-wschodni 
fragment parku. Powstał ze-
spół trzech multimedialnych 
fontann, które są dostępne 
dla mieszkańców. – W ra-
mach kompleksu fontann, 
wybudowany został tunel 
wodny, który jest idealnym 
miejsce do zabawy dla naj-
młodszych  – mówi Marek 
Sitarski, zastępca burmistrza 
dzielnicy Wola. – Zapra-
szam również na codzien-
ny pokaz multimedialnych 
fontann, który do końca paź-
dziernika odbywać się będzie 
o godz. 20.30 – dodaje.

W parku powstały nowe 
alejki i ścieżka dla rolka-

rzy. Zamontowane zostało 
oświetlenie i monitoring. Za-
sadzono nowe drzewa i krze-
wy. Wokół fontann ustawio-
no stoliki z ławkami oraz 
leżaki miejskie. Dzielnica 
na rewitalizację parku Szy-
mańskiego przeznaczyła do 
tej pory ponad 17,5 mln zł. 
Wcześniej powstała m.in. 
sztuczna rzeka, rozlewi-
sko, staw, dwa place zabaw 
i wrotowisko.

Skwery, zieleńce 
i podwórka

Rewitalizowane są rów-
nież wolskie skwery i zie-
leńce. – Przy Kolonii Wa-
welberga powstał Różany 
Skwer Pysznych Pączków, 
na Odolanach mieszkańcy 
zyskali zielony zakątek z pla-
cem zabaw, przy skrzyżowa-
niu ul. Jana Kazimierza i So-
wińskiego. Podobne miejsce 
powstało u zbiegu ul. Or-
dona i Jana Kazimierza. 
Kompleksową modernizację 
przeszedł skwer Sybiraków 
na Mirowie – mówi Ewa 
Statkiewicz, przewodniczą-
ca Rady Dzielnicy Wola. 
Na finiszu jest modernizacja 
podwórek między ul. Ogro-
dową, Białą, Elektoralną, 
a al. Jana Pawła II.

Zakończyły się również 
prace związane z zagospo-
darowaniem skweru Psa 
Fafika przy ul. Ogrodowej 
oraz skweru Wandy Lurie. 
Ta ostania inwestycja po-
chłonęła 1,5 mln zł. Stwo-
rzono przyjazną i atrakcyjną 
przestrzeń miejską. Skwer 
został podzielony na 3 stre-

fy: rekreacyjną z placem 
zabaw dla dzieci, sportową 
z siłownią plenerową,  oraz 
wypoczynkową. Wszystko 
to w otoczeniu zieleni i wy-
jątkowej iluminacji.

Place zabaw
Na Woli przybywa no-

woczesnych placów zabaw 
dla dzieci i stref rekreacyj-
nych dla młodzieży. Nie-
zwykle efektownie wygląda 
plac zabaw „Morska Przy-
goda”, który powstał u zbie-
gu ulic: Żytniej, Młynarskiej, 
Karolkowej i Leszno. Budo-
wa placu kosztowała ponad 
250 tys. zł. To zajmujący 
400 m² ogrodzony teren, któ-
ry został podzielony na plac 
zabaw dla dzieci, z morskim 
motywem przewodnim, oraz 
na siłownię dla młodzieży 
i dorosłych. Główną atrakcją 
placu zabaw jest statek ze 
zjeżdżalnią dla dzieci. 

Bardzo dobrym przy-
kładem współpracy dzielni-
cy z lokalną społecznością 
oraz organizacjami poza-
rządowymi jest moderni-
zacja terenu rekreacyjno-
-wypoczynkowego przy 
ul. Krochmalnej 3. Odno-
wiony i wzbogacony został 
tam plac zabaw, powstała 
siłownia plenerowa i natu-
ralny plac zabaw dla dzieci 
w formie zielonego labiryn-
tu. Nowe place zabaw po-
wstały w parku Powstańców 
Warszawy i na zielonym 
skwerze u zbiegu ul. Jana 
Kazimierza i Sowińskiego.

Red.

Nowe fontanny w parku Szymańskiego, place zabaw, rewitalizowane podwórka, place i skwery, oraz blisko 
2000 nasadzeń nowych drzew – to tylko niektóre działania Woli, których celem jest tworzenie przyjaznych 
i atrakcyjnych przestrzeni publicznych

atRakcyjne miejsca na woli

Park Szymańskiego

Nowe fontanny w parku Szymańskiego

Różany Skwer Pysznych Pączków Plac zabaw "Morska Przygoda" Skwer Wandy Lurie
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polityka lokalowa

Więcej lokali 
miejskich dla 
mieszkaŃcóW

Głównym celem poli-
tyki lokalowej dzielnicy 
Wola jest znaczne zwięk-
szenie liczby mieszkań 
komunalnych i socjalnych, 
które są wynajmowane 
mieszkańcom. – Chcemy 
remontować jak najwię-
cej pustostanów będących 
w zasobie dzielnicy. Dzięki 
takim działaniom będziemy 
mogli znacząco skrócić ko-
lejkę osób, które spełniają 
kryteria i oczekują na przy-
znanie lokalu miejskiego 
– mówi Krzysztof Strzał-
kowski, burmistrz dzielni-
cy Wola.

Z roku na rok, re-
montów jest coraz wię-
cej, a rekordowy pod tym 
względem jest rok 2018. 
– Dzielnica w ostatnich 

czterech latach przeznaczy-
ła na remonty pustostanów 
ponad 31 mln zł. To ponad 
1500 wyremontowanych lo-
kali miejskich, które mogą 
służyć kolejnym mieszkań-
com. Tylko w tym roku, 
wolski Zakład Gospodaro-
wania Nieruchomościami, 
planuje wyremontować 
ponad 600 lokali za kwotę 
ok. 15 mln zł – podkreśla 
Dariusz Puścian, z dzielni-
cowej Komisji Statutowej 
i Inicjatyw Mieszkańców.

Zmiana sposobu wyko-
nywania remontów loka-
li miejskich pozwoliła na 
znaczne zwiększenie liczby 
przeprowadzonych remon-
tów. Wykończony lokal 
posiada wszystkie media, 
armaturę, panele podłogo-

we, kuchnię oraz łazienkę. 
– Każdy lokal  po remoncie 
jest gotowy do zamieszka-
nia, a jego standard nie od-
biega od tego, co możemy 
zobaczyć na rynku komer-
cyjnym – mówi radny, Woj-
ciech Bartnik. W przypadku 
remontów prowadzonych 
w kamienicach objętych 
ochroną konserwatorską, 
projekt prac, ich zakres, oraz 
zastosowane materiały bu-
dowlane, są konsultowane 
z konserwatorem zabytków. 
To niezwykle potrzebna 
procedura, która chroni 
zabytkowe obiekty przed 
zniszczeniem ich swoistego 
charakteru.

Red.

Remonty niezamieszkanych lokali miejskich to sposób na zmniejszenie kolejki 
osób, które oczekują na przyznanie mieszkania. Dzielnica w ostatnich czterech 
latach przeznaczyła na remonty pustostanów ponad 31 mln zł. Lokale są w pełni 
funkcjonalne i bezpieczne w użytkowaniu 

Remont lokali administrowanych przez ZGN Wola obejmuje:

• prace malarskie i tynkarskie
• naprawę lub wymianę podłóg
• naprawę lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• naprawę lub wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej
• naprawę lub wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
• naprawę lub wymianę instalacji gazowej wraz z urządzeniami
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kultuRa

Kultura na Woli to przede 
wszystkim lokalność. – Na-
szym celem było poszerzenie 
oferty działań kulturalnych 
tak, aby każdy mógł w niej 
znaleźć coś dla siebie. Nie-
zwykle istotnym elementem 
było też stworzenie przyja-
znej przestrzeni dla tych, któ-
rzy chcą lokalnie pracować 
na rzecz kultury. Chcemy 
działać lokalnie, żeby z na-
szych propozycji mogli ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy 
Woli – mówi Mariusz Budzi-
szewski, zastępca burmistrza 
dzielnicy Wola.

Miejsca Aktywności 
Lokalnej

Na kulturalnej mapie 
Woli pojawiło się wiele cie-
kawych miejsc, które animu-
ją działania kulturalne. – Na 
terenie naszej dzielnicy z po-
wodzeniem działa aż pięć 
Miejsc Aktywności Lokal-
nej, w których mieszkańcy 
realizują swoje pasje, zain-
teresowania i mogą integro-
wać się z sąsiadami – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, bur-
mistrz dzielnicy Wola. Klub 
ToTu przy ul. Gibalskiego 
10, Otwarta Kolonia przy 
ul. Górczewskiej 15, mię-
dzypokoleniowy Klub Są-
siedzki przy ul. Młynarskiej 
35a, „Piaskownica” przy 
ul. Piaskowej 7, czy Dom 
Sąsiedzki przy ul. Olbrachta 
9, to miejsca otwarte na ini-
cjatywy sąsiedzkie, współ-
pracę z organizacjami po-
zarządowymi oraz grupami 
nieformalnymi.  – Program 
działalności takich miejsc 
jest w dużej mierze współ-

tworzony przez samych 
mieszkańców. Odbywają się 
tam m.in. zajęcia dla dzieci 
i młodzieży, seniorów oraz 
mam – mówi Bartłomiej Ku-
bicki, wiceprzewodniczący 
wolskiej Komisji Kultury. 

Jednym z pierwszych 
tego typu projektów była 
„Otwarta Kolonia”, która 
powstała na terenie zabyt-
kowej Kolonii Wawelberga 
przy ul. Górczewskiej 15. 
To niezwykłe miejsce na-
wiązuje do historii Kolonii 
oraz idei i intencji przyświe-
cających Hipolitowi Wawel-
bergowi. „Otwarta Kolonia” 
to miejsce spotkań wolnych 
od uprzedzeń, stereotypów 
i zahamowań. Spotkań ludzi 
niezależnych i otwartych.

Nietypowym i zupełnie 
nowatorskim projektem była 
również strefa SUPER LIFE, 
która w sierpniu powstała na 
tyłach Wolskiego Centrum 
Kultury, przy ul. Działdow-
skiej 6. Główną atrakcją stre-
fy SUPER LIFE była letnia 
instalacja Anny Czarnoty 
(miniaturowa wersja basenu) 
zatytułowana „Basen”, miej-
sce w którym można było 
odpocząć po ciężkim dniu na 
pufie lub leżaku. 

Wolskie biblioteki
Rozwijane i moderni-

zowane są również wol-
skie biblioteki, często przy 
udziale lokalnej społeczno-
ści. – Efektem takiej współ-
pracy jest, oddana ostatnio 
do użytku, zmodernizowana 
biblioteka przy ul. Ciołka. 
Zanim przystąpiono do prac 
remontowych, zorganizo-

wano szerokie konsultacje 
społeczne. Po modernizacji, 
lokal powiększył się niemal 
dwukrotnie, biblioteka zy-
skała nowe funkcjonalno-
ści, a także atrakcyjny wy-
gląd – mówi radny, Tomasz 
Kruszyński z dzielnicowej 
Komisji Kultury. Duże 
zmiany zaszły w Bibliote-
ce dla Dzieci i Młodzieży 
nr 13 przy ul. Staszica 5a. 
Zakupionych zostało 49 no-
wych, kolorowych regałów. 
Stworzony został również 
specjalny kącik dla malu-
chów. Z kolei, w Bibliote-
ce dla Dzieci i Młodzieży 
nr 25 przy ul. Żytniej 64, 
powstała „Biblio-Cafe”, 
czyli przyjazna przestrzeń 
dla młodzieży, która ma no-
woczesny charakter i jest 
utrzymana w pogodnych 
kolorach. Prace remontowe 
prowadzone były również 
w budynku biblioteki przy 
al. Solidarności 90. Ponadto, 
wszystkie placówki zostały 
wyposażone w nowe zesta-
wy komputerowe z oprogra-
mowaniem oraz w kolorowe 
drukarki.

Z kolei, na Odolanach 
otwarta została pierwsza filia 
Biblioteki Publicznej. „Odo-
lanka” to ponad 200 mkw. 
powierzchni użytkowej, po-
dzielonej na strefy. Bibliote-
ka nie tylko będzie obsługi-
wała wypożyczenia i zwroty, 
ale będzie też miejscem pro-
mocji literatury i czytelnic-
twa, oraz szeroko pojętej 
integracji sąsiedzkiej.

Red.

Miejsca Aktywności Lokalnej, nowe i zmodernizowane 
biblioteki, działania sąsiedzkie i zróżnicowane propozycje dla 
mieszkańców – to wszystko składa się, na niezwykle bogatą 
i ciekawą, ofertę kulturalną na Woli

kultuRa dla wszystkich

Zmodernizowana biblioteka przy ul. Ciołka 20

Zajęcia w Domu Sąsiedzkim przy 
ul. Górczewskiej 15

„Biblio-Cafe" w Bibliotece dla Dzieci 
i Młodzieży nr 25 przy ul. Żytniej 64

Strefa SUPER LIFE przy ul. Działdowskiej 6"Otwarta Kolonia" przy ul. Górczewskiej 15


