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Mylą się ci, którzy sądzą, że pisząc
o Woli można zajmować się tylko
jej historią. Poza pracami sięgają−
cymi wstecz czekamy też na takie,
które zajmują się dniem dzisiej−
szym, a nawet tworzą wizje przy−
szłości Dzielnicy. Tu mogą wyka−
zać się specjaliści z takich dziedzin,
jak: urbanistyka, architektura krajo−
brazu, ekologia, demografia, zarzą−
dzanie, itd. Kto wie, być może nie−
które spodobają się wolskim rad−
nym i zarządowi Dzielnicy?

Mamy nadzieję, że wielu z Was
zdecyduje się opracować ważne dla
Woli sprawy. Ambitny architekt−ur−
banista, wzorem swoich przedwo−
jennych poprzedników, którzy od
podstaw planowali całe kwartały
miasta, ma szansę zmierzyć się z te−
matem niezabudowanych rejonów
Woli. To mogłoby stać się twór−
czym impulsem dla miejskich pla−
nistów. Młody historyk, drążąc
dawne dzieje, może porwać się na
wykonanie kwerendy międzywo−
jennych publikacji prasowych na
temat Woli. Z kolei taka praca po−

ważnie podniosłaby poziom wiedzy
o Dzielnicy i powiększyła zbiory
fotografii w Cyfrowym Archiwum
Woli. Przydatne mogą się też oka−
zać badania komunikacji na terenie
Dzielnicy i propozycje lepszych niż
dziś rozwiązań. A może coś z reper−
tuaru sztuki lub rozwinięcie jakiejś
niekonwencjonalnej, zaskakującej
myśli? Wszystko zależy od wiedzy
i inwencji autorów prac.

Pragniemy zainteresować tema−
tyką Woli młodych i twórczych
mieszkańców Woli i Warszawy.
Chcemy dać możliwość zaprezen−
towania owoców ich pracy na szer−
szym polu i liczymy, że taka for−
muła, przy okazji gromadzenia
i popularyzacji wiedzy na temat
Dzielnicy, wesprze budowę lokal−
nej wspólnoty.

Obronione prace, od licencjac−
kich aż do doktoranckie, można
zgłaszać do 15 września 2011 r. Re−
gulamin konkursu: www.wola.waw.
pl pod hasłem „praca dyplomowa”.
Konkurs ma być ogłaszany co roku.

MP

Zarząd Dzielnicy Wola ogłasza konkurs na pracę
dyplomową. Podstawowe kryterium – temat musi 
dotyczyć Dzielnicy.

Konkurs na pracę
dyplomową o Woli

Złośliwi twierdzili, że i tym razem
sprawa Chłodnej skończy się tak
jak poprzednio – na niczym. Tym−
czasem udało się dokończyć pro−
ces planowania, konsultacji, zabez−
pieczyć środki finansowe, a rozpi−
sany przetarg przebiegł pomyślnie.

W ten sposób 14 września rozpo−
częła się pierwsza część długo
oczekiwanej rewitalizacji Chłodnej,
czyli odcinka od Żelaznej w kie−
runku Jana Pawła.

Symboliczną płytę pamiątkową
wbiła wraz z Burmistrzem Dziel−

nicy Wola Markiem Andrukiem
Prezydent Warszawy Hanna Gron−
kiewicz−Waltz. Obecni byli też
wszyscy pozostali członkowie Za−
rządu: odpowiedzialny za inwesty−
cję Marek Lipiński, a także Paweł
Pawlak, Marek Sitarski, Mieczysław
Zmysłowski oraz Przewodniczący
Rady Dzielnicy Dariusz Puścian
z grupą radnych. Inwestycja będzie
kosztowała 11 mln zł.

MJ/MP

Chłodna ruszyła!

Garbarnia Temlera
zarejestrowana!
– patrz str. 3

W O L A W L I C Z B A C H

Już prawie 

550000 użytkowników 
Facebooka dołączyło do listy

swoich znajomych profil
„Miejska Wola”

Nowe boiska
przy Księcia
Janusza
– patrz str. 5

Róża 
rozbierana
– patrz str. 6

Wola na
Facebooku
– patrz str. 3
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Po ponad 10 latach planowania i rozmów 
rozpoczyna się najważniejsza inwestycja na Woli 
– rewitalizacja ul. Chłodnej.

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wśród burmistrzów Woli.



Czym zajmują się radni w Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochro−
ny Środowiska?
Zagadnieniami związanymi z planowa−
niem przestrzennym Woli. Radni opi−
niują projekty miejscowych planów
i przekazują uwagi do Rady Miasta,
która jest odpowiedzialna za ich uch−
walanie. Do naszych kompetencji na−
leżą też inwestycje dzielnicy w zakresie
ochrony środowiska, w tym parki i in−
ne tereny zielone. Ważnym zadaniem
jest dbanie o ujęcia wody oligoceńskiej
oraz edukacja ekologiczna najmłod−
szych. Wyzwaniem pozostaje lokalny
plan rewitalizacji przewidujący działa−
nia wspierane przez fundusze unijne.
Dla licznych na Woli spółdzielni miesz−

kaniowych, takich jak np. osiedle za
Żelazną Bramą, będzie to szansa na
unowocześnienie budynków, wsparcie
prac remontowych, termomodernizacje
i funkcjonalne odnowienie przestrzeni
wokół blokowisk. 
Jakie znaczenie dla unowocześnie−
nia Woli mają prace Komisji?
Komisja jest najlepszym forum dyskusji
o rozwoju dzielnicy, o ochronie zabyt−
ków. Organizowaliśmy spotkania po−
święcone przyszłość terenów Browa−
rów Warszawskich i Norblina, który
może się stać kulturalną wizytówką sto−
licy – otwartą i wielofunkcyjną prze−
strzenią publiczną dla mieszkańców.
Poprzemysłowa Wola jest wielkim pla−
cem budowy, plany miejscowe są za−

tem niezbędne. Jestem przekonana, że
potrzebne są jednak szersze konsultac−
je ze spółdzielniami i wspólnotami
mieszkaniowymi. Mieszkańcy mają pra−
wo wyrażać opinie o planach inwesty−
cyjnych w ich bezpośrednim sąsiedz−
twie. 
Warto zauważyć, że ruszyła budowa
pierwszego odcinka II linii metra, które
będzie ważnym czynnikiem rozwoju
dzielnicy. Stacja metra przy Rondzie
Daszyńskiego ożywi inwestycyjnie ten
rejon i zapewni sprawną komunikację.
Kierowana przeze mnie komisja zabie−
ga też o przebudowę ul. Prostej. 

Ciąg dalszy na str. 4

Plany zagospodarowania prze−
strzennego
Radni zaopiniowali miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego re−
jonów Lasku na Kole i Dworca Gdań−
skiego. Uchwały przedstawił Burmistrz
Marek Andruk (PO). Obydwa projekty
przeszły już procedurę wyłożenia do
wglądu publicznego. 

Komisja Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska projekt dotyczą−
cy Lasku na Kole zaopiniowała pozy−
tywnie. Podobnie zdecydowała Rada –
24 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
się”. Jednomyślności nie było w przy−
padku rejonu Dworca Gdańskiego.

KPPiOŚ projekt zaopiniowała pozy−
tywnie, ale zwróciła uwagę na dopusz−
czenie dwóch dominant o wysokości
68 m i 99 m, co grozi zaburzeniem tła
historycznego i odebraniem Warszawie
statusu UNESCO. Joanna Tracz−Łapta−
szyńska (PO) w imieniu Klubu poprosi−
ła o 20 min przerwy. Po przerwie Ma−
rek Bojanowicz (PO) oświadczył, że
Klub jest przeciw planowi w tym
kształcie. Warszawie od dawna grozi

odebranie statutu UNESCO. Ponadto
99−metrowy budynek mieszkalno−usłu−
gowy, zaplanowany między ulicami
Okopową, Dziką, Jana Pawła II i ron−
dem Radosława, spowoduje jeszcze
większe korki. Przyznał, że wcześniej
Komisja zaopiniowała plan pozytyw−
nie, bo myślała, że opiniując negatyw−
nie przyczyni się do złego rozwiązania
komunikacyjnego przy Dworcu Gdań−
skim od ul. Słomińskiego (plan obej−
muje też Śródmieście i Żoliborz).
J. Tracz−Łaptaszyńska (PO) stwierdziła,
że opiniując negatywnie radni nie mo−
gą całemu planowi zaszkodzić, bo zaj−
mują się tylko fragmentem Woli. Po−
prosiła też prawnika o opinię, czy moż−
na uzasadnić uchwałę negatywną. Jeśli
nie, to zaproponowała, aby D. Puścian
(PO) uzasadnił to w swoim liście prze−
wodnim i aby było to uzasadnienie toż−
same z uzasadnieniem Komisji. Radna
Maria Kucharska (PiS) odpowiedziała,
iż nie rozumie wystąpienia swojej
przedmówczyni. Oczywistym jest, iż
radni Woli wypowiadają się tylko za
odcinek swojej dzielnicy. Na salę wesz−

ła Anna Dudkowska (PiS), liczba rad−
nych zwiększyła się do 25. W−ce Prze−
wodniczący Rady Andrzej Grudkowski
(SLD) stwierdził, że wprowadzanie
uwag do projektu jest teraz bezza−
sadne, ponieważ nikt ich nie uwzględ−
ni. Projekt był już wyłożony do wglądu
publicznego. Wcześniej PO go zaak−
ceptowała, dopiero na sesji zmieniła
zdanie. Monika Wiśnioch (PO) opowie−
działa się za negatywnym zaopiniowa−
niem projektu. M. Bojanowicz odpo−
wiedział A. Grudkowskiemu, że kiedy
Komisja zapoznawała się z planem, nie
było żadnych dominant na tym terenie.
Jan Nowak (PiS) przypomniał, że jeśli
Rada nie podejmuje uchwały w okreś−
lonym czasie, to traktuje się to jak pod−
jęcie uchwały pozytywnej. Zaapelował,
aby Rada podjęła uchwałę w tej spra−
wie. Marcin Rolski (PiS) stwierdził, że
plan należy zaopiniować negatywnie,
ponieważ minął już termin wnoszenia
poprawek i nikt ich nie uwzględni.
Głos w tej sprawie zabrali jeszcze
D. Puścian, J. Nowak, J. Tracz−Łapta−
szyńska, A. Grudkowski. Ostatecznie
radni negatywnie zaopiniowali plan za−
gospodarowania przestrzennego rejonu
Dworca Gdańskiego. 
Więcej punktów sprzedaży alko−
holu 
Po sporach o procedury, radni zajęli się
kwestią alkoholu. Uchwałę w sprawie

zwiększenia o 30 punktów gastrono−
micznych sprzedających napoje zawie−
rające powyżej 4,5% alkoholu (z wyjąt−
kiem piwa) przedstawił Z−ca Burmis−
trza Marek Sitarski (PO). Komisja Bez−
pieczeństwa Sportu i Turystyki uchwałę
zaopiniowała pozytywnie. J. Nowak
(PiS) spytał, czy Komisja wzięła pod
uwagę przepisy ustawy o wychowaniu
w trzeźwości. Przewodniczący M. Boja−
nowicz odparł, że ustawa nie mówi
o zakazie sprzedaży, a określa jej zasa−
dy. Uchwałę przyjęto 20 głosami „za”, 0
„przeciw”, 4 „wstrzymujące się”. 
II linia metra – gdzie powstaną stac−
je? 
Przyjęto stanowisko w sprawie prze−
biegu II linii metra i lokalizacji stacji na
Woli. Projekt przedstawił Michał Ku−
biak (PO). Rada wnioskuje m.in. o wy−
konanie analizy projektowej, która
wskaże możliwość wykonania linii
metra ze stacjami: Młynarska (skrzyżo−
wanie ul. Młynarskiej i Wolskiej) i Mły−
nów (ul. Górczewska w okolicy skrzy−
żowań z ul. Płocką lub Syreny). M. Ku−
biak zaproponował poprawki, m.in.
prośbę o współpracę z podkomisją ds.
przebiegu II linii metra. Przypomniał,
że przeprowadzona w 2008 r. analiza
pokazała 4 możliwe do wykonania pro−
pozycje przebiegu linii metra z satys−
fakcjonującymi radnych Woli stacjami.  

Ciąg dalszy na str. 4
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Dyżury Radnych

Dzielnicy Wola
Informujemy, że zmienił się ter−
min przyjęć radnej Ewy Statkie−
wicz, która obecnie dyżuruje
w środy, godz. 16.00−17.00, Przy−
chodnia Lekarska ul. Elekcyjna
54 I piętro pok. 100. Pozostałe
terminy nie uległy zmianie. 
Informacje o dyżurach wolskich
samorządowców można otrzy−
mać w Wydziale Obsługi Rady.
Tel. 22 504 83 38; e−mail:
rada@wola.waw.pl

LV Sesja Rady Dzielnicy Wola – 14 września 2010 r.
Rozpoczęto od wysłuchania „Warszawianki”.
Zgromadzonych 24 radnych przywitał Przewodniczący
Rady Dariusz Puścian (PO). Nikt nie zgłosił uwag do
porządku obrad. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto 15
głosami „za”, 0 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się”.

Wywiad z Przewodniczącą Komisji Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady
Dzielnicy Wola – Ewą Widenką

Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dniem 23 września 2010r. ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych.
Oferty oraz wymagane dokumenty opisane w zasadach konkursu (zgodnie z Zarządzeniem Nr 3323/2009 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 14 lipca 2009r. z późn. zm.) należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieru−
chomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Bema 70, pok. 14. Termin składania ofert upływa w dniu 22 październi−
ka 2010r. o godz. 14.00. Podstawowe informacje o lokalach użytkowych wystawionych do konkursu, wzór oferty oraz zasady
konkursu dostępne są na stronie www.wola.waw.pl lub www.zgnwola.waw.pl oraz wywieszone w dniach trwania konkur−
su na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 i ZGN „Wola” przy
ul. Bema 70. Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Lokali Użytkowych ZGN „Wola”, ul. Bema 70, III piętro, pok. 32
i 33, tel. 22 632−32−10. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Dzielnicy Wola informuje, że w związku z upływającym  30.09.10 r.
terminem dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń w 2010 r. oraz koniecznością okazania, do 1.10.10r. przedsię−
biorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych, odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego doko−
nanie opłaty,  wydłużony zostaje czas pracy Referatu Zezwoleń Alkoholowych 30 września do godz.19.00. pok.214 II piętro.

OGŁOSZENIE
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Nie co dzień mamy okazję zwiedzić i po−
słuchać jak wyglądała praca i życie fab−
ryczne w przedwojennej Warszawie. Wo−
la ma ciekawą przemysłową przeszłość,
więc było co pokazać. Urząd Dzielnicy
Wola przyłączył się do tego wydarzenia
proponując zwiedzającym możliwości
wspierania i chronienia od zapomnienia
historii naszej Dzielnicy. 

W specjalnie przygotowanym pokoju
„Puszcze wspomnień” nagrywaliśmy
wspomnienia zwiedzających, dotyczące
dawnej Woli. Na stanowisku Cyfrowego
Archiwum Woli (www.archiwumwoli.

waw.pl) Krzysztof Wittels ze Stowarzysze−
nia „Nasz Norblin” uczył jak korzystać z te−
go wyjątkowego internetowego zbioru. 

Ewa Andrzejewska, przewodnik PTTK
z Klubu Miłośników Warszawy i Mazow−
sza, namawiała do uczestnictwa w cyk−
licznych, bezpłatnych spacerach po Woli. 

Zachęcaliśmy i nadal zachęcamy
wszystkich Państwa do przynoszenia pa−
miątek i zdjęć dotyczących Woli i życia jej
mieszkańców, które pomogą zachować
jej historię – stworzyć w 2011 roku wys−
tawę w Muzeum Woli i wzbogacić zbiory
Cyfrowego Archiwum Woli.             MJ

Od 25 sierpnia do 4 października pani
Monika Komorowska (socjolog/architekt)
z zespołem przeprowadzała spacery ba−
dawcze, podczas których mieszkańcy za
pomocą żółtych naklejek wskazywali

miejsca, które ich zdaniem wymagają
oświetlenia. 

Konsultacje zakończyły się 16 września
spotkaniem podsumowującym w Gimna−
zjum nr 47 przy ul. Grenady 16. Po spot−

kaniu mieszkańcy wzięli udział w happe−
ningu, podczas którego za pomocą spec−
jalnych lampionów prezentowane były
miejca typowane pod instalację oświetle−
nia. Merytorycznego wsparcia badaczom
i mieszkańcom udzielał pan Jarosław
Okniński, pracownik ZGN−u. 

Zespół baddawczy przygotowuje ra−
port podsumowujący konsultacje „Więcej
Światła!”. Raport będzie dostępny na stro−
nie internetowej www. wola.waw.pl w za−
kładce „Konsultacje społeczne”, oraz na
www.um.warszawa.pl/konsultacjespolecz
ne. Fragmenty raportu opublikujemy tak−
że w „Kurierze Wolskim”.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom
za współpracę i zaangażowanie w projekt.

Organizatorzy konsultacji: Urząd Dziel−
nicy Wola wraz z Centrum Komunikacji
Społecznej przy współpracy z Zakładem
Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola.

Konsultacje są realizowane w ramach
projektu „Wzmacnianie mechanizmu par−
tycypacji społecznej w m. st. Warszawie”,
realizowanego dzięki wsparciu udzielo−
nemu przez Norwegię poprzez dofinan−
sowanie ze środków Norweskiego Me−
chanizmu Finansowego.

ST

Powinno to uchronić unikalny w skali
Woli i Warszawy położony kilka kroków
od Ronda Radosława obiekt. Jak pisaliś−
my w 51/352 numerze Kuriera Wolskiego
teren miał zostać sprzedany przez miasto
pod zabudowę. W konsultacji ze Stołecz−

nym Konserwatorem Zabytków miały tu
stanąć konstrukcje o wysokości nawet
34 m. Po jednym z artykułów wnioski
o wpis do rejestru złożyło Stowarzyszenie
„Nasz Norblin” i Michał Krasucki – autor
„Katalogu warszawskiego dziedzictwa

postindustrialnego”, którego część nt.
Woli można pobrać ze strony Urzędu.

Wpis do rejestru zabytków wyjaśnił
w końcu status garbarni Temlera jako
obiektu chronionego. Teraz niezwykle
ważną sprawą pozostaje jego odpowied−
nie zagospodarowanie. Tytuł tegorocz−
nych Europejskich Dni Dziedzictwa to
„Od pomysłu do przemysłu”. Jaki pomysł
będą miały władze Warszawy na ten cie−
kawy poprzemysłowy obiekt o dużym
potencjale? 

MP

Dzień otwarty w dawnej fabryce Norblin w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa przyciągnął sporą grupę wielbicieli industrialnych
przestrzeni.

W połowie września Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków wpisała do rejestru zabytków 150-letnią
fabrykę przy Okopowej 78. To jeden z ostatnich zachowanych
wolskich obiektów tej klasy. Decyzja MWKZ świetnie wpisała się 
w tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa.

Jest wpis Garbarni Temlera do rejestru zabytków!

Więcej Światła
Zakończyliśmy modelowe konsultacje społeczne nt. planowanego
oświetlenia podwórek przy ul. Żytniej 68 i 70 oraz Grenady 11, 15, 17
i 21. Miały one na celu uzgodnienie projektu oświetlenia, który bę-
dzie odpowiadał potrzebom mieszkańców okolicznych budynków.

Otwarta brama w Norblinie
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Postęp nie omija Urzędów! Żeby docierać
do mieszkańców aktywnych w Interne−
cie, Urząd Dzielnicy Wola otworzył na Fa−
cebooku (www.facebook.com) profil
Miejska Wola.

Facebook to jeden największych portali
społecznościowych na świecie, z którego
korzysta ok. 500 mln ludzi na całym świe−
cie. Pozwala użytkownikom zawierać
i podtrzymywać znajomości oraz kontak−

tować się wzajemnie. Umożliwia udostęp−
nianie informacji, zdjęć, filmików, czy za−
proszeń na różne wydarzenia. Za pomocą
Facebooka można skrzyknąć na swoje
urodziny przyjaciół lub poinformować
wszystkich o wernisażu w galerii lub war−
sztatach w kameralnej kawiarence. Swoje
profile na Facebooku mają m.in.: Zachęta,
Pałac w Wilanowie, Gmina Żydowska
w Warszawie, Wielka Orkiestra Świątecz−
nej Pomocy, popularna wolska kluboka−
wiarnia Chłodna25, kilka warszawskich
dzielnic i sama Warszawa.

Na profilu Miejska Wola
będziemy informować
o tym, co dzieje się w wol−
skich klubach, galeriach,
obiektach sportowych, bę−
dziemy pisać o sprawach
ważnych dla Dzielnicy.
Czekają na Państwa kon−
kursy z nagrodami i zapro−
szenia na różne wyda−
rzenia. Już dziś dołącz nas
do swoich znajomych!

MJ

Dołączyliśmy do milionów ludzi i instytucji komunikujących się
za pomocą Facebooka, popularnego internetowego portalu
społecznościowego. Szukaj nas pod nazwą Miejska Wola!

„Miejska Wola” na Facebooku
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Dokończenie ze str. 2
Na czym w ostatnich 4 latach sku−
piała się praca Komisji?
Opiniowaliśmy projekty zagospodaro−
wania przestrzennego rejonu ul. Oko−
powej−Towarowej, Parku Moczydło
i Czyste. Wraz z innymi dzielnicami
przekazywaliśmy opinie do projektów
planów rejonu Dworca Gdańskiego
oraz terenu Żoliborz−Powązki. Kluczo−
we dla rozwoju dzielnicy jest uchwale−
nie planu dla Odolan. Tereny pokole−
jowe to przestrzeń dla nowych inwes−
tycji mieszkaniowych i samorządo−
wych, tj. szkoły, przedszkola, przycho−
dnie. 

Poza tym, bardzo ważna dla miesz−
kańców Mirowa jest decyzja o przy−
stąpieniu do sporządzenia planu rejo−
nu ul. Żelaznej. Monitorowaliśmy przy−
gotowania do budowy II linii metra.
Które osiągnięcia Komisji są Pani
zdaniem ważne dla mieszkańców
Woli?
Największą inwestycją przez nas
wspieraną jest rewitalizacja Parku im.
Szymańskiego. W środku Woli, na po−
wierzchni 27 hektarów pomiędzy uli−
cami Wolską, Elekcyjną i Górczewską
powstaje najnowocześniejszy park
w stolicy. Z placami zabaw, torowiska−
mi do jazdy na wrotkach i rolkach. Po−

za tym, znajdą się tam nowe fontanny,
sztuczna rzeczka i odnowiony staw.
Starsi i młodsi mieszkańcy będą mogli
tam spędzać czas.

Na cele rekreacyjne zagospodaro−
wany zostanie też Skwer Apfelbauma.
Dzielnica zbuduje w przyszłym roku
także plac zabaw w Parku Księcia Ja−
nusza. 

Inwestycją wspierającą rozwój prze−
strzenny dzielnicy jest rewitalizacja
ul. Chłodnej. Nie jesteśmy w stanie
odtworzyć atmosfery ulicy z okresu
międzywojennego, niegdyś tętniącej
życiem artystycznym i kawiarnianym.
Neorenesansowy kościół i kamienica

przy Chłodnej 20 to perełki, które po−
zostały. Jednak w konsultacji z konser−
watorem przebudujemy i odnowimy
ciągi piesze i jezdne. Na Chłodnej za−
błysną też stylowe latarnie. To będzie
zachęta dla restauratorów i animato−
rów kultury, że warto, aby wrócił
przedwojenny czar tego miejsca. 

Wola ma walory miastotwórcze,
centrotwórcze i rozwojowe. Chcemy
w pełni wykorzystać jej potencjał roz−
wojowy. Nasza Komisja będzie wspie−
rać prace nad ładem przestrzennym,
dbać o parki i tereny zielone oraz
chronić środowisko.

Red.

Dokończenie ze str. 2
Zmiany uniemożliwiły krótkie terminy
na wykonanie. Teraz jest czas, żaden
przetarg na II linie jeszcze nie ruszył.
Burmistrz M. Andruk (PO) poinformo−
wał, że Komitet Sterujący ustalił, iż
stacja „Moczydło” będzie umiejscowio−
na w okolicach ulic Syreny i Sokołow−
skiej. D. Puścian (PO) przypomniał, że
przed sesją odbyło się spotkanie po−
święcone przebiegowi 2. odcinka II li−
nii metra. Podmioty odpowiedzialne
za inwestycje są bardzo otwarte i przy−
chylne proponowanym zmianom. Po−
dejmowanie teraz takiego stanowiska
może być więc bezcelowe. Z przy−
krością przyznał, że na specjalnie zor−
ganizowane spotkanie z przedstawi−
cielami metra przyszło tylko ośmiu
radnych. M. Kubiak odpowiedział, że
tego dnia radni mieli zaproszenia na
dwa wydarzenia o tej samej godzinie.
Dodał, że dopóki nie usłyszy od dy−
rektora Ruty (ZTM) oficjalnego zapew−
nienia o przeniesieniu stacji z okolic
al. Prymasa 1000−lecia i Górczewskiej,
uznaje, że stanowisko nie jest bezcelo−
we. J. Tracz−Łaptaszyńska (PO) stwier−
dziła, iż będzie głosowała przeciw sta−
nowisku, ponieważ jest ono nieadek−
watne do wiedzy przekazanej na spot−
kaniu w sprawie metra. Paweł Kuchta
(PiS) odpowiedział, że zapewnienia
o korzystnym usytuowaniu stacji były
nieformalne i nie dają gwarancji. Ko−
mitet poinformował tylko, że bierze

pod uwagę zmiany lokalizacji, więc
każde stanowisko Rady będzie po−
mocne. M. Andruk przypomniał, że
skład Komitetu Sterującego jest gwa−
rancją na dobre wykonanie tego zada−
nia. Radni przyjęli stanowisko wraz
z poprawkami – 13 „za”, 4 „przeciw”
i 5 „wstrzymujących się”. 
Interpelacje i zapytania
Hanna Mrowińska (PiS) poprosiła
o dostosowanie do potrzeb niepełno−
sprawnych wolskich administracji
podległych ZGN−owi. Dorota Mako−
wiecka (SLD) zwróciła się o moderni−
zację podwórka między budynkami
Nowolipki 26, 28a i Dzielna 15 oraz
uporządkowanie zieleni przy ul. Anie−
lewicza, od Esperanto do Smoczej.
Radna chciała też wiedzieć, kto wydał
zgodę na budowę parkingu przy
ul. Ogrodowej róg Wroniej. Radny
Adam Sadowski (SLD), na prośbę pen−
sjonariuszy DPS „Budowlani”, poprosił
o interwencję w sprawie korekty linii
autobusowej 155 na odcinku Gór−
czewska – zajezdnia przy Redutowej
(przeniesienie przystanku z ul. Ol−
brachta na ul. Elekcyjną). Zwrócił się
też o rewitalizację chodnika i trawni−
ków przed budynkiem Waliców 19.
Poprosił także o interwencję służb po−
rządkowych w sprawie nielegalnego
zastawiania chodników przez samo−
chody przy szkołach oraz wymuszania
opłat za parkowanie przy ul. Łuckiej
12 i 16. M. Kucharska (PiS), w imieniu

mieszkańców, wystąpiła przeciwko
instalowaniu anteny sieci telefonii ko−
mórkowej przy ul. Leszno 38. M. Ku−
biak (PO) poprosił o wyznaczenie
przejścia dla pieszych na skrzyżowa−
niu ul. Księcia Janusza i Małego Fran−
ka oraz poszerzenie chodnika przy
ul. Księcia Janusza, pomiędzy Gór−
czewską i Astronomów/Traktorzystki. 
Wolne wnioski i informacje
Maria Weber (PO) opowiedziała
o uroczystości złożenia wieńca na Ko−
le, pod tablicą pierwszych ofiar nie−
mieckiego bombardowania 1939 r. Po−
dziękowała Zarządowi za zorganizo−
wanie uroczystości. Jednocześnie wy−
raziła ubolewanie, że nie pojawił się
żaden z Członków Zarządu. Z−ca Bur−
mistrza Paweł Pawlak (SLD) wyjaśnił
przyczyny nieobecności Burmistrzów.
Jednocześnie, w imieniu Zarządu,
przeprosił mieszkańców za tę sytuację.
A. Sadowski (SLD) zwrócił się do Wy−
działu Obsługi Rady, aby informacje
o spotkaniach były przekazywane
z odpowiednim wyprzedzeniem, wia−
domość o otwarciu inwestycji ul. Chło−
dna dotarła za późno, potem sprosto−
wał, bo rzeczywiście informacja była
przesyłana wcześniej. Przeprosił i po−
prosił o wykreślenie swojej wypowie−
dzi z protokołu. M. Kubiak (PO) poin−
formował, że zgodnie z odpowiedzią
na jego interpelację, Rada Dzielnicy na
wniosek radnego lub zarządu może
wprowadzić zmiany w porządku ob−

rad w trakcie sesji. M. Bojanowicz
(PO) doradził, aby uroczystości skła−
dania wieńców były organizowane po
godzinach pracy, aby wszyscy mogli
w nich uczestniczyć. M. Rolski (PiS)
spytał, czy „Kurier Wolski” hołduje ja−
kiejś „nowej świeckiej tradycji” publi−
kując ostatnio obszerne wywiady
z przewodniczącymi komisji. Chciał
wiedzieć, czy to wynik zbliżających się
wyborów, czy może plan redakcji. 
Z−ca Burmistrza M. Lipiński (PO)
oświadczył, że odpowiedź radny
otrzyma na piśmie. Małgorzata Cybul−
ska (PiS) podziękowała Zarządowi,
radnym Klubu PiS i Przewodniczące−
mu Rady za obecność na pogrzebie jej
męża. D. Puścian (PO) wytknął M. Ku−
biakowi (PO), że wybiórczo odczytał
odpowiedź – do porządku nie mogą
być w trakcie obrad wprowadzane tyl−
ko uchwały. Wprowadzać można na−
tomiast stanowiska i inne punkty nie
mające konsekwencji finansowych lub
prawnych. Na koniec D. Puścian (PO)
tradycyjnie poprosił radnych o dwie
rzeczy: zgłaszanie się do pracy w Ko−
misji Mieszkaniowej i składanie do
Wydziału Obsługi Rady zdjęć do za−
mieszczania na stronie internetowej
i tablicy informacyjnej w Urzędzie. 

Protokołu, stenogramy i inne mate−
riały dot. sesji znajdują się na www.
wola.waw.pl i bip.warszawa.pl. Zapra−
szamy mieszkańców na kolejne sesje:
12.10, 2.11.                                JR

LV Sesja Rady Dzielnicy Wola – 14 września 2010 r.

Wywiad z Przewodniczącą Komisji Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Wola – Ewą Widenką

Odsłonięty (11.09.) pomnik przy udzia−
le władz Dzielnicy, zakonników z koś−
cioła św. Klemensa, parafian i miesz−
kańców Woli został poświęcony przez
abp Kazimierza Nycza. Monument
z czarnego marmuru zaprojektował
rzeźbiarz Markek Moderau autor bu−
dowanego właśnie na Powązkach upa−
miętnienia katastrofy w Smoleńsku.
Prosta rzeźba symbolizuje zakonnika
opasanego różańcem. Na kamieniu od−
czytamy nazwiska wszystkich pomor−

dowanych duchownych wraz z opisem
wydarzenia. Bardzo dobre i godne na−
śladowania jest umieszczenie informa−
cji w języku angielskim.

Zakonnicy ze Karolkowej mogli
w czasie Powstania Warszawskiego
opuścić miasto i przeżyć, ale wybrali
służbę ludziom. Zostali zgładzeni
w składzie fabrycznym Kirchmayera
i Marczewskiego pod numerem Wols−
ka 79. 

MP

Odsłonięcie pomnika redemptorystów
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Naprzeciwko kościoła św. Wojciecha stanął piękny obelisk
poświęcony zamordowanym tu 30 redemptorystom oraz 
2 tys. mieszkańców Woli.
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Olimpiada trwała przez rok szkolny
2009/2010. Uczestniczyły w niej 602 ze−
społy ze Szkół Podstawowych, 543 zespo−
ły z Gimnazjów i 224 ze Szkół Ponadgim−
nazjalnych. Zawody były rozgrywane
w trzech kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe (13 lat i młodsi), gimnazja
(16 lat i młodsi), szkoły ponadgimnazjal−
ne (bez ograniczeń wiekowych). 
Nasi medaliści
Złotka:
SP nr 26 – Gimnastyka Dziewcząt
SP nr 222 – Mini piłka siatkowa dziew−
cząt 
GIM nr 48 – Piłka nożna chłopców
Zes. Szk. im. Konarskiego – piłka siat−
kowa dziewcząt

Sreberka:
SP nr 26 – Gimnastyka chłopców 
SP nr 139 – Unihokej dziewcząt
SP nr 139 – Unihokej chłopców
GIM nr 48 – Lekkoatletyka chłopców
GIM nr 47 – Piłka nożna dziewcząt
GIM nr 48 – Piłka nożna chłopców
LO nr 40 – piłka ręczna dziewcząt
Brązy:
GIM nr 49 – Ringo
Zes. Szk. Sam. i licealnych nr 2 – piłka
nożna chłopców

Wszystkim zawodnikom i trenerom ser−
decznie gratulujemy, dziękujemy za wło−
żony trud w uzyskanie tak dobrych wyni−
ków sportowych i życzymy dalszych suk−
cesów na następnej Olimpiadzie, której

kolejna edycja rozpoczyna się już 23
września br. biegiem przełajowym.
Do biegu gotowi! Start!

IC

Sukces Woli w XLIII Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży

Przetarg na prace budowlane wygrała fir−
ma TAMEX, która na teren weszła już 23
kwietnia tego roku, czyli 2 dni po podpi−
saniu umowy. Poza nowymi boiskami
powstały nowe alejki z kostki brukowej,

wymieniono ogrodzenie szkoły, zamon−
towano system monitoringu oraz oświet−
lenie boiska. Umowa opiewała na łączną
kwotę 2,18 mln zł. 

MJ/MP

Są już gotowe boiska przy Zespole Szkół nr 24 przy 
ul. Ks. Janusza 45/47.Piłka – bramka – gol!

Dziewczyny do boju!

Nie był to pierwszy sukces wolskich za−
wodników. Reprezentanci UD Wola debiu−
towali we wrześniu 2009 r., gdy zajęli 1.
miejsce podczas I Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wilanowa. Po najwyższy laur
sięgnęli też w VII Mokotowskim Turnieju
Piłki Nożnej Radnych i Pracowników Sa−
morządowych w listopadzie 2009 r. W tym
samym miesiącu zajęli 2. miejsce podczas
II Samorządowego Turnieju Halowej Piłki
Nożnej. Sukcesy powtórzyli w trakcie Mo−
kotowskiego Turnieju Piłki Nożnej o Pu−
char Orlika i II Samorządowego Turnieju
o Puchar Burmistrza Wilanowa – gdzie
zajęli  2. miejsce.

W rozgrywkach w Parku Wodnym Mo−

czydło wzięło udział 10 drużyn, które ro−
zegrały 24 mecze. Zawodnikami byli
przedstawiciele stołecznych instytucji –
Urzędów Dzielnic (Woli, Ursynowa, We−
sołej, Wilanowa, Pragi i Bielan), Straży
Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz
Urzędu Marszałkowskiego.

Turniej stał na wysokim poziomie –
mecze były wyrównane i przynosiły
mnóstwo emocji. W pierwszym półfinale
– po bardzo dobrym meczu – drużyna
UD Ursynów pokonała w karnych zawo−
dników Straży Miejskiej. W drugim pół−
finale, pod przewodnictwem kapitana
Łukasza Więcka, reprezentacji Woli po
raz pierwszy udało się wygrać z Policją.

Historyczne zwycięstwo otworzyło wol−
skiemu zespołowi drogę do podium.
W finale UD Wola pokonał UD Ursynów
1:0. Mecz był wyjątkowo wyrównany,
a przeciwnik wymagający. A jednak się
udało – wygraliśmy!

JR

Nasza Dzielnica piłką nożną stoi. Drużyna Urzędu Dzielnicy
Wola od roku zbiera trofea na stołecznych turniejach. 
5 września w Parku Wodnym Moczydło odbyła się impreza
z okazji zakończenia lata i Samorządowy Turniej w Piłkę
Nożną o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola. 1. miejsce na
podium po raz kolejny przypadło naszym.

Główną inspiracją powstania było pro−
mowanie piłki nożnej dziewcząt – sportu,
który w naszym kraju wciąż pozostaje
w cieniu męskiej drużyny. W Warszawie
istnieje wiel miejsc, w których swoje pił−
karskie marzenia mogą realizować chłop−
cy. Gorzej jest z dziewczętami. Dlatego
właśnie Magna Wola jest klubem stwo−
rzonym z myślą o nich.

Na treningi zapraszamy dziewczęta
w wieku 8−13 lat (2002−1997). Zajęcia
będą się odbywały w Gimnazjum nr 47
z oddziałami dwujęzycznymi im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, przy ul. Grenady 16.

Dla dziewcząt ze szkół podstawowych:
w poniedziałki i czwartki, w godz. 16.00−
17.30, a dla gimnazjalistek: w środy oraz
piątki, w godz. 15.30−17.00.

24 września na boisku przy ul. Grena−
dy 16 odbędzie się turniej dla dziewcząt
z wolskich szkół podstawowych, będzie
to również oficjalne rozpoczęcie działal−
ności UKS Magna Wola. Zapraszamy! 
Szczegółowe informacje u trenerów:
Łukasz Wojciechowski – 509 634 076
Tomasz Świerczewski – 600 485 742
e−mail: uksmagnawola@o2.pl 

IC

Jesteś dziewczyną i chcesz nauczyć się grać w piłkę
nożną? Na Woli powstał nowy Uczniowski Klub Sportowy
Magna Wola Warszawa z sekcją: piłka nożna dziewcząt.
Zapisz się już dziś!

Zakończyła się XLIII Warszawska Olimpiada Młodzieży. 
W sportowych zmaganiach udział wzięło ponad 10 tys.
dzieci i młodzieży. W klasyfikacji generalnej Dzielnic Wola
uzbierała 496 punktów, co uplasowało nas na 2 miejscu. 

Nowe boiska przy
Księcia Janusza
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Drużyna Urzędu Dzielnicy Wola z Zarządem
Dzielnicy – po wygranym meczu 5 września br.
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Aby otrzymać zaproszenia nale-
ży zadzwonić do 24 września
w godz. 12.00 – 16.00 pod nu-
mer 22 504 83 12 i odpowie-
dzieć na proste pytanie.
Rozwiązanie znajdą Państwo
w tym wydaniu Kuriera Wolskie-
go. Zapraszamy. 
Kto pierwszy ten lepszy!
Dzisiejsze pytanie:
Rewitalizacja którego odcinka
Chłodnej zaczęła się jako pier-
wsza?

W tym numerze w dobre ręce
oddamy:
Teatr Scena Prezentacje –
zaproszenie 2-osobowe, 
Parlez-moi d'amour 
– 29 września, 19.00
Teatr Scena Prezentacje –
zaproszenie 2-osobowe, 
Parlez-moi d'amour 
– 30 września, 19.00
Teatr Na Woli – zaproszenie 
2-osobowe, Oczy Brigitte Bardot
– 25 września, 19.00
Teatr Na Woli – zaproszenie 
2-osobowe, Oczy Brigitte Bardot
– 26 września, 19.00
Multikino – 2 zaproszenia 
2-osobowe, Jedz, módl się,
kochaj – 5 października 20.00
(Kino na obcasach – wstęp
wyłącznie dla Pań…)
Teatr Na Woli – 10 zaproszeń 
2-osobowych, Koncert
chopinowski Ewy Pobłockiej
z orkiestrą i chórem 
– 29 września, 18.00

Piłkarskie asy Woli
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W roku 600. rocznicy wspólnego
zwycięstwa pod Grunwaldem, Muze−
um Woli oraz Muzeum Żmudzkie
„Alka” w Telszach zapraszają na wys−
tawę pt. „Historia i kultura Litwy za−
pisane na medalach”.

Ekspozycja prezentuje dzieła na
najwyższym światowym poziomie
twórców takich jak Petras Gintalas
i Romualdas Incirauskas.

Na współczesnych medalach litew−
skich została uwieczniona przeszłość
oraz teraźniejszość, ludzie i wydarze−
nia, splatające tradycję ze współczes−
nością oraz przeżyciami i poszukiwa−
niami twórczymi artystów.

Ekspozycja przeznaczona jest nie tyl−
ko dla koneserów i znawców, ale prze−
de wszystkim dla osób, które interesują
się współczesną Litwą i jej sztuką.
Wystawa potrwa do 17 października
2010 r.

Muzeum Woli, ul. Srebrna 12, tel. 22
624−37−33, www.muzeumwoli.mhw.pl
Cena biletów: normalny – 3.50 zł., ul−
gowy – 2.50 zł., grupowy – 3 zł.
W czwartki zwiedzający przyjmowa−
ni są bezpłatnie.                     MW
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Narodziny legendy
Jest rok 1923. Decyzją zarządu kon−
cernu Philips powstaje Polsko−Holen−
derska Fabryka Lamp Elektrycznych.
Na miejsce produkcji wybrano dział−
kę między ulicami Karolkową, Grzy−
bowską a Przyokopową. W ciągu
pierwszych 5 lat powierzchnia zakła−
dów zwiększyła się niemal dwukrot−
nie. Pod koniec l. 30. roczna pro−
dukcja żarówek osiąga 4 mln sztuk. 

Rok 1939. W zakładach Niemcy
rozpoczynają produkcję m.in. części
elektronicznych do okrętów pod−
wodnych. W pierwszych dniach
Powstania Warszawskiego fabrykę
zajmują powstańcy. Po klęsce maszy−
ny zostają wywiezione w głąb Rze−
szy. Nad miastem unoszą się łuny
płonących budynków. 
Świetlana przyszłość
W 1952 r. w miejsce przedwojennego
Philipsa na ul. Karolkową zostają
przeniesione Zakłady Wytwórcze
Lamp Elektrycznych im. Róży Luk−
semburg. W kolejnych latach powsta−
je nowy budynek fabryczny. Produk−
cja szła pełną parą. Od 1961 r. z linii
schodziły lampy rtęciowe na licencji
Philipsa. W ramach zakładów pow−
stają Ośrodek Badawczo−Rozwojowy
Techniki Świetlnej oraz Zakład Doś−
wiadczalny Sprzętu Oświetleniowego
i Urządzeń Technologicznych. Na
przełomie l. 70. i 80. do produkcji
wdrożono wysokoprężne lampy so−
dowe (wykorzystywane m.in. do
oświetlania ulic) i halogenowe ża−
rówki samochodowe. Pod koniec
l. 80 m.in. medyczne lampy UV.

Przewodnik po Warszawie wydaw−
nictwa „Sport i Turystyka” z 1966 r.
z dumą podaje, że zakłady zatrudnia−
ją ok. 6 tys. osób. 
Trudna III RP
Nic nie trwa wiecznie. Zakłady nie
przetrwały zmian własnościowych.
W 1991 r. zostały rozbite na 3 spółki
– Polamp−Warszawa, NATRIUM
i Halzet. Nowi zarządcy wyciągali co
wartościowe, a w 1993 r. zakłady po−
stawiono w stan upadłości. Budynki
zostały sprzedane za pośrednictwem
brytyjsko−polskiej firmy Fintrade. Na−
bywca – Eurotrade−Pol miał w pla−
nach stworzenie centrum bankowo−
usługowego. Następny zarządca –
Universal rozpoczął modernizację
głównego skrzydła budynku od
ul. Grzybowskiej. Inwestycja nie zo−
stała zrealizowana ze względu na
zbyt duże natężenie niebezpiecznej
dla zdrowia rtęci. 

Od tamtej pory obiekty zostały po−
zostawione samym sobie. Zakłady
produkujące kiedyś lampy, zaczęły
świecić… pustkami. Teren ulegał po−
wolnej degradacji. Nie licząc kilku
biur w obiektach administracyjnych,
hale stały się mekką miłośników tu−
rystyki industrialnej i paintballa. 
Zasługujesz na jakość 
Współczesny świat nie cierpi próżni.
Gospodarka nie może sobie pozwo−
lić na zmarnowanie żadnego metra
kwadratowego. Dziś na terenach po−
fabrycznych powstać ma kilka inwes−
tycji. Część odkupiła powiązana
z wrocławskim koncernem LC Corp.
firma Europlan. 

W budynku z l. 50 i projektowa−
nym apartamentowcu od ul. Przy−
okopowej planowano lofty i ponad
200 luksusowych mieszkań z pod−
ziemnym parkingiem. Do realizacji
inwestycji nie doszło. Część budynku
jest obecnie rozbierana, ma tam pow−
stać biurowiec. Druga część należy
do innego inwestora. 

Natomiast przy ul. Karolkowej 30,
na terenie wyburzonych przedwojen−
nych hal Zakładów Philipsa, powsta−
je centrum biznesowe – K.B.P. – Ka−
rolkowa Business Park. Z części sta−
rej fabryki zostaną tylko ściany ze−
wnętrzne, wkomponowane w szkla−
ny biurowiec klasy A. W budynku
o powierzchni 17, 8 tys. m2 znajdą się
biura, część handlowo−usługowa
i apartamenty. Deweloper Ablon
Group zapowiada też 2−poziomowy
parking podziemny i prawie 2,5 tys. m2

terenów zielonych z ławkami i fon−
tanną. Nad 7−kondygnacyjnym budyn−
kiem dominować będą wieże. Obok,

na rogu ul. Karolkowej i Grzybows−
kiej powstać ma  biurowiec Concept
Tower.

*
Stoję nadal przed zagrodzonym tere−
nem przy ul. Karolkowej. Zza płotu
wystają resztki zębatego dachu zakła−
dów Philipsa. Plakat zapowiadający
inwestycję mówi, że „zasługujemy na
lepszą jakość”. Obchodzę teren
ul. Grzybowską i od Przyokopowej
staję naprzeciwko ruiny Róży Luk−
semburg. Za plecami mam pięknie
zachowany budynek elektrowni
tramwajowej z początku XX w., który
dziś mieści Muzeum Powstania War−
szawskiego. Dlaczego nie udało się
uratować tego, co po drugiej stronie
ulicy? Zasługujemy przecież na lep−
szą… 

Więcej o historii Zakładów Philipsa
czytaj na str. 7.

JR

– Zobacz Stanisław, co powstanie na miejscu tego wybu-
rzonego – biznes park! – obrusza się kobieta w średnim
wieku. Wsiada za swoim towarzyszem do samochodu. 
Za szybą widać resztki jej niemego oburzenia. Odjechali.
Zostaję sama, z aparatem w ręku, przy ul. Karolkowej 30.
Przede mną resztki przedwojennych Zakładów Philipsa,
dalej – rozbierane ruiny Zakładów im. Róży Luksemburg.
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Resztki przedwojennych hal Zakładów Philipsa i powojennych Zakładów im. Róży Luksemburg
– widok od ul. Karolkowej. Na ich miejscu powstaną wieżowce.

Róża rozbierana

Urząd Dzielnicy Wola oraz Miłośnicy
Warszawy i Mazowsza – przewodni−
cy PTTK zapraszają na bezpłatne
spacery. We wrześniu i październiku
prowadzimy cykl „Wolskie osiedla”.
Zwiedziliśmy już Muranów, przed
nami Koło, Młynów, Kasprzaka i Ker−
celak. 

W programie poznawanie cieka−
wostek i architektury dzielnicy, roz−
mowy z przewodnikami, konkursy.
Zapraszamy przez cały rok! Wstęp
zawsze wolny. 
Koło – 25. 09. 2010 (sobota), godz.
11.00. Zbiórka ul. Obozowa, róg al.
Prymasa 1000−lecia, pod wiaduktem.
Młynów – 3. 10. 2010 (niedziela),
godz. 11.00. Zbiórka przed dawnym
PDT−em Wola, ul. Młynarska, róg al.
Solidarności. 
Kasprzaka – 17. 10. 2010 (niedzie−
la), godz. 11.00. Zbiórka ul. Kas−

przaka, róg Karolkowej. 
Kercelak – 30. 10. 2010 (sobota),
godz. 11.00. Zbiórka ul. Wolska, róg
Chłodnej. 
Pełny harmonogram wycieczek do
listopada 2010 r. jest dostępny na
www.wola.waw.pl

JR

Bezpłatne spacery z przewodnikiem

Koło – Młynów – Kercelak 
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Litwa na medalach 
Zapraszamy do Muzeum Woli

11 września zwiedzaliśmy Muranów. Osiedle
powstało w l. 50 na kilkumetrowej skarpie
gruzów getta.

Vytautas Didysis, czyli Witold Kiejstutowicz
wielki książe litewski na medalu.
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Wytwarzano w niej przede wszyst−
kim różnego rodzaju żarówki i lampy
radiowe. Z początkiem l. 30−tych, ja−
ko pierwsza w Polsce, podjęła pro−
dukcję odbiorników radiowych – naj−
pierw na częściach importowanych,
a od 1933 r. na krajowych. Wyrabia−
no tu także termosy.

Rozbudowywana do 1939 r. fabry−
ka przy ul. Karolkowej 32/34 (co do
numeru źródła nie są zgodne) zajmo−
wała rozległy obszar, ograniczony
z trzech stron ulicami: Karolkową,
Grzybowską i Przyokopową, stano−
wiący znaczną część kwartału, wy−
znaczonego przez te ulice i ul. Hru−
bieszowską, położonego między te−
renami tramwajarskimi, tak że przez
ul. Przyokopową sąsiadowała z elek−
trownią, a przez ul. Karolkową z war−
sztatami przy zajezdni Wola. Począ−
wszy od numeru 32 aż do numeru 42,
róg ul. Grzybowskiej 87, pierzeję
ul. Karolkowej tworzyły zabudowania
Zakładów Philips. Zamykał ją naroż−
ny jednopiętrowy budynek adminis−
tracyjny (przetrwał najdłużej, bo do
2010 r., pod numerem od ul. Karol−
kowej zmienionym na 30). Tuż obok
stała parterowa hala produkcyjna
z zębatym dziesięciosegmentowym
dachem, zwrócona do ulicy ślepą
elewacją ze zwieńczeniem w tymże
kształcie (tylko ta ściana i jej przeciw−
legły odpowiednik jeszcze istnieją).
Z tyłu jedna za drugą stały następne
równoległe do niej hale, wypełniając
całą szerokość kwartału po ul. Przy−
okopową. 

Reszta kwartału też była dość gęsto
zabudowana, zwłaszcza pas nienale−
żących do fabryki nieruchomości

wzdłuż ul. Hrubieszowskiej. Po obu
stronach tej ulicy przeważały kilku−
piętrowe domy mieszkalne, z których
do dziś przetrwały: pod nr 4 i 6 (trzy−
piętrowe) oraz pod nr 7, tzw. „Dom
Pocztowca” (pięciopiętrowy obecnie
zabytkowy Dom Spółdzielni Budo−
wlano – Mieszkaniowej Pracowników
Pocztowych). Jedynym zakładem
przemysłowym na tej ulicy była Pier−
wsza Polska Wytwórnia Łańcuchów
Rolkowych St. (Stanisław) Kubiak.
Mieściła się w jednopiętrowym bu−
dynku pod nr 9, który również istnie−
je i jest obiektem zabytkowym z tego
samego okresu co pozostałości Zakła−
dów Philips, tj. z początku lat 20−tych
XX wieku.

W czasie okupacji Zakłady Philips
przejęli Niemcy. Wykorzystywali ich
potencjał na własne potrzeby, m.in.
do produkcji stacji nadawczo – od−
biorczych dla łodzi podwodnych. 

Polska załoga, zmuszona do pracy
na rzecz wroga, starała się ją saboto−
wać. Zmniejszanie wydajności po−
przez zwalnianie tempa pracy było
powszechną formą biernego oporu
społeczeństwa. Na murach i w prasie
konspiracyjnej pojawiło się hasło
„pracuj powoli”. Niekiedy w formie
bardziej rozbudowanej, np.: „Dla
wroga pracuj powoli.”, „Pracuj powo−
li, bo jesteś w niewoli. Pracy się nie
lękaj, mało rób, a dużo stękaj.”, „Bądź
powolny jak żółw pracując dla szko−
pów.”, itp. W tym ostatnim posłużo−
no się porównaniem do żółwia, który
w krajach okupowanych przez Niem−
cy symbolizował to hasło. Jego wize−
runek umieszczano na ścianach fab−
ryk i domów, na parkanach i chodni−

kach. W Warszawie namalowano ich
tysiące.

Czynną formą walki, podejmowaną
w miejscach pracy, były akcje sabota−
żowe, polegające na niszczeniu lub
uszkadzaniu: środków transportu
i przewożonych towarów, urządzeń
łączności telekomunikacyjnej a w Za−
kładach takich jak Philips – środków
produkcji i gotowych wyrobów.
Przeprowadzone tu akcje spowodo−
wały m.in. unieruchomienie na mie−
siąc maszyny wytłaczającej z blachy
skrzynki do aparatów radiowych, co
opóźniło produkcję całego urządze−
nia o ten sam czas oraz wyproduko−
wanie lamp radiowych, którym nie
wypompowano powietrza ze szkla−
nych baniek. Takie lampy, poddawa−
ne próbom podczas kontroli jakości,
przez godzinę świeciły, toteż uzna−
wane były za dobre, ale później po
dwóch godzinach pracy trzaskały.

Na terenie fabryki działało szereg
grup konspiracyjnych zorganizowa−
nych przez pracowników. Najliczniej−
sza z nich to formowana od przeło−
mu lat 1940/41, późniejsza 5 kompa−
nia „Wysocki” batalionu „Kiliński”,
w czasie Powstania Warszawskiego

nazywana „Wysocki – Philips” lub
tylko „Philips” – jej członków zaczęto
określać „filipsiakami” znacznie wcześ−
niej. Współorganizatorem i dowódcą
tej jednostki był por. „Batura” (Kazi−
mierz Szczap), oficer uczestniczący
we wrześniowej obronie Warszawy.
Holenderska dyrekcja Polskich Za−
kładów Philips, którą Niemcy zosta−
wili na stanowiskach, wyreklamowa−
ła jego i kilkunastu innych oficerów
– fachowców, chroniąc ich przed
oflagami. 

CDN
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Źródła:
1. J. Oleksiewicz, „Warszawska Wola” Za−

kłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego”
Warszawa.

2. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic
i placów Warszawy, Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami, Warszawa.

3. T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień
powszedni, Czytelnik, Warszawa 1988.

4. B. Lubicz – Nycz, Batalion „Kiliński” AK
1940 – 1944, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1986.

5. Batalion Armii Krajowej ·Kiliński· 1940 –
1984, Środowisko żołnierzy Bat. AK „Ki−
liński” ZBoWiD Zarząd Wojewódzki
w Warszawie, Warszawa 1984.

Wszystko zaczęło się od tego, że mój
daleki przodek ze strony ojca ze sta−
rego austriackiego rodu arystokra−
tycznego w osiemnastym wieku brał
udział w wojnie sukcesyjnej przeciw−
ko królowej Marii−Teresie. Po prze−
granej kampanii , ratując głowę przed
gilotyną, uciekł do Polski. Osiedlił się
nad rzeką Białką, dopływem Dunaj−
ca. Chcąc zatrzeć za sobą ślady, po−
żegnał się ze swoim rodowym naz−
wiskiem i przyjął nowe, od tejże rze−
ki Białki. Miał trzech synów. Jeden
wyjechał do Ameryki, drugi osiedlił
się w Rosji, a trzeci pozostał w Pol−
sce. Był wiernym i lojalnym wobec
nowej ojczyzny obywatelem.

Niespełna dwa wieki później ja
przyszłam na świat. Urodziłam się
niemal w Puszczy Białowieskiej, wy−
chowałam w tajdze syberyjskiej, zaś
osiedliłam się w Warszawie, czyli
w środku Europy, gdzie się znalazłam
szczęśliwym zrządzeniem losu. No

cóż, dzikus musiał przystosować się
wymagań cywilizowanego świata.
Tym samym spontaniczność i żywio−
łowość – zamienić na dystynkcję. Nie
jest to takie proste, bowiem „czym
skorupka za młodu nasiąknie...” To−
też dzikie zwierzę co chwila ze mnie
wyłazi. Ale i to, co się ma we krwi,
daje znać o sobie.

Cóż, w moim życiu wpierw była
rodzima prastara puszcza z ostępami,
wiekowymi dębami i głuszcami toku−
jącymi na konarach. Potężne żubry,
mocarne niedźwiedzie, groźne odyń−
ce. Piękne jelenie, dumnie noszące
swe wielkie poroża. Płochliwe sarny
przemykające wśród drzew. Krwio−
żercze rysie, spadające z gałęzi na
ofiary niczym grom z jasnego nieba.
Wszelaka drobnica. Okazałe orły,
kruki, sokoły i różne ptactwo śpiewa−
jące... Potem tajga. Niezmierzona,
dziewicza. Dzika i obca... I wreszcie
Warszawa, wielkie miasto, niegdyś

jedno z najpiękniejszych w Europie,
dziś jakże zeszpecone przez powo−
jennych i współczesnych budowni−
czych. Tłumy śpieszących ludzi... Na
krótko – malowniczy zakątek w Walii
ze średniowiecznym zamczyskiem...
Oto tło, na którym rozgrywały się
dzieje mojego życia.

Siostrzana miłość 
Drewniany domek na skraju Hajnów−
ki, tuż pod samą puszczą, w którym
przyszłam na świat jeszcze przed
wojną, stoi do dziś. Obok był dom
mojej kochanej matki chrzestnej, „ku−
my”, jak nazywałam ją, naśladując ro−
dziców. 

Podobno byłam lubianym berbe−
ciem. Na zdjęciu z ochronki, czyli
żłobka dla dzieci z rodzin ubogich
i wielodzietnych, siedzę na kolanach
opiekunki, która mnie bardzo hoł−
ubiła. A mój lekarz – przyszłam na
świat z paskudną wadą wymowy,
której pomagał mi się pozbyć, bez re−
zultatu – nie mógł spokojnie przeje−
chać bryczką, gdy ja akurat znalaz−

łam się w pobliżu. Tak entuzjastycz−
nie był witany przeze mnie, że musiał
zatrzymać konia i choć na moment
wziąć mnie na kolana. 

Mały domek był za ciasny dla na−
szej licznej rodziny. Ja byłam piąta.
Pierwsza była Jana, potem Luta, Zby−
szek, Rysiek i na końcu ja. Toteż tata
zaczął budować duży dom w Biało−
wieży, na skraju puszczy, z dala od
szosy. Stało tam już kilka domów
w rzędzie z jednej strony drogi,
a właściwie ścieżki. Z drugiej – za−
czynał się las. Tata wpierw postawił
solidny mały domek przedzielony
kotarą. Jak zmieściliśmy się w nim
wszyscy, nie mam pojęcia. Ale zmieś−
ciliśmy się. Pamiętam, jak przy kotarze
siedziała na stołeczku mama i robiła
sobie pedicure taty brzytwą do golenia.

Mieliśmy duży nieogrodzony teren,
gdzieniegdzie zarośnięty drzewami,
wśród których stały ule z pszczołami.
Kiedyś przyjechała do nas „kuma” ze
swoimi dziećmi: Lilą i Jurkiem. Na
stoliku pod drzewem jedliśmy miód
ze spodeczków i co chwila ganialiś−
my wokół tego stolika, podczas gdy
dorośli mile gawędzili, siedząc obok
na ławeczce.
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Opowiedzcie nam swoje historie 
– Maria Danielewska „Dzieciństwo bez dzieciństwa” cz. 1
Autorka poświęca swoje wspomnienia pamięci ukochanej
siostry Jany.

W 1923 r. przy ul. Karolkowej, u zbiegu z ul. Grzybowską,
uruchomiono Polsko – Holenderską Fabrykę Lamp
Elektrycznych, przemianowaną 5 lat później na Polskie
Zakłady Philips.
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Polskie Zakłady Philips – historia cz. 1

Nieistniejący, przedwojenny budynek administracyjny Zakładów Philipsa. Stał do 2010 r. przy 
ul. Karolkowej 30, na jego miejscu stanie biurowiec.
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➤ Do 25.09. – Wystawa „Malowane dźwiękiem” uczestników Wolskiej
Pracowni Plastycznej dla Dorosłych dla uczczenia 200. rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina. OK. im. S. Żeromskiego, ul. Obozowa 85. 
Wstęp wolny. 

➤ Do 30.09. godz. 11.30−19.30 – Zapisy na zajęcia stałe i koła zaintere−
sowań Ośrodka Kultury im. S. Żeromskiego. 
Informacja: 22 836 22 15 wew.18, ul. Obozowa 85. 

➤ Do 30.09 – „Grace/Hołd” – malarstwo Fredericka Bidigare (amerykański
akwarelista) i projekty audiowizualne studentów Polsko−Japońskiej
Wyższej Szkoły Technik Multimedialnych. Wystawa o fenomenie
obchodów rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Sala pod
Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79.
Wstęp w ramach biletu MPW.

➤ Do 12.10 – „Odcienie sepii” – Wola w starej fotografii. projekt: recykling
dziedzictwa kulturowego, wystawa wędrująca – przystanek DK Działdow−
ska, ul. Działdowska 6. Wstęp wolny.

➤ Do 17.10 – Wystawa „Historia i kultura Litwy zapisane na medalach”. 
W 600. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem zapraszają Muzeum Woli
oraz Muzeum Żmudzkie „Alka” w Telszach. Dzieła współczesnych meda−
lierów litewskich, tj. Petras Gintalas i Romualdas Incirauskas. Muzeum
Woli, ul. Srebrna 12. Wstęp 2.50/3.50 zł. W czwartki wstęp wolny. 

➤ Do 22.10 – Film „Miasto Ruin” można oglądać w sieci kin Multikino.
Trójwymiarowy lot nad zburzoną Warszawą z 1945 roku wyświetlany jest
przed każdym seansem 3D w danym kinie, codziennie po godz. 20.

➤ Do 23.10. – Wystawa Gosi Turzenieckiej „Senność”. Latająca Galeria, 
ul. Burakowska 9. Galeria otwarta od środy do soboty w godz. 11.00−17.00
lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

➤ Do 31.12 – Nadsyłanie prac na Konkurs fotograficzny „Kontrasty –
Zachodnia Wola”. Oczekujemy fotografii zachodniej części Woli, czyli na
zachód od Okopowej i Towarowej. Szczególnie cenne będą te, które
archiwizują miejsca zagrożone przez buldożery. 
Informacja: www.wola.waw.pl.

➤ 23−24.09. godz. 19.00 – Kabaret zagubionych facetów (spektakl dla
widzów dorosłych). Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. 
Bilety (22) 620−82−88.

➤ 23.09 godz. 17.00 – „Indiańska przygoda” – warsztaty literacko−plasty−
czne z cyklu „Bajkowe podróże małe i duże”. 
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a. 

➤ 23.09 godz. 19.00 – Punk'n'Roll Night. Wystąpią Warsaw Dolls, Garage 11,
Nowy Świat. Dobra Karma, ul. Górczewska 67. Wstęp 7 zł. 

➤ 23.09. godz. 20.00 – Spektakl kabaretowy, występują Teresa Gałczyńska
i Bohdan Łazuka. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. 
Wstęp 5 zł, tel. 22 632−31−91. 

➤ 23.09. godz. 21.00 – O tym jak „Dwie Sroki w Mongolii bywały”,
opowiedzą Monika Mariotti i Marlena Moździńska − prezentacja zdjęć 
z wyprawy do Mongolii. Klub Chłodna25, ul. Chłodna 25. Wstęp wolny. 

➤ 24.09 godz. 14.00−19.00 – „Biblioteczna Strefa Gier” – spotkania fanów
gier fabularnych. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a.
Wstęp wolny. 

➤ 24.09 godz. 17.00 – „Podróże do Świata Bajek” – cykl piątkowych
spotkań literacko−plastycznych dla młodszych dzieci, podczas których
obcują z literaturą, rozwijają umiejętności plastyczne i manualne.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, ul. Chłodna 11. Wstęp wolny. 

➤ 24−25.09. godz.19.00 – Oczy Brigitte Bardot. Teatr Na Woli, 
ul. Kasprzaka 22. Bilety: (22) 632−24−78.

➤ 25.09. godz. 10.00−14.00 – „Świat legend w Bibliotece” Otwarte soboty
wrześniowe. We wrześniowe soboty dzieci i młodzież mogą poznać 
bibliotekę, a rodzice zapisać swoje pociechy do placówki. Dzieci wezmą
udział w zabawach i konkursach. Dzielnicowa Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży, al. Solidarności 90. Wstęp wolny. 

➤ 25.09. godz. 11.00 – Bezpłatny spacer z przewodnikiem z cyklu
„Wolskie osiedla” – Koło. Zbiórka ul. Obozowa, róg al. Prymasa 1000−le−
cia, pod wiaduktem. Wstęp wolny.

➤ 25−26.09. godz. 19.00 – Oddech życia. Teatr Scena Prezentacje, 
ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) 620−82−88.

➤ 25.09. godz. 21.00 – Imish – koncert. Dobra Karma, ul. Górczewska 67.
Wstęp 10 zł.

➤ 26.09. godz. 12.00 – Niedzielne śniadania na Chłodnej 25. Open bar 15 zł,
można jeść do wyczerpania, w każdą niedzielę. 
Klubokawiarnia Chłodna 25, ul. Chłodna 25. 

➤ 26.09. godz. 13.00 – Wolski Korowód 2010. Przegląd ofert pomocowych
publicznych i pozarządowych na terenie Parku Sowińskiego. Na scenie
amfiteatru wystąpią: godz. 15:00 – Elmer, Słoń w kratkę – spektakl dla
dzieci, godz. 16:00 – zespół „Koniec przerwy” z gimnazjum nr 47, 
godz. 18:00 – Krzysztof Daukszewicz. Amfiteatr w Parku Sowińskiego, 
ul. Elekcyjna 17. Wstęp wolny.

➤ 26.09. godz. 19.00 – Oczy Brigitte Bardot. Teatr Na Woli, ul. Kasprzaka 22.
Bilety: (22) 632−24−78.

➤ 27.09. godz.18.00 – Finisaż wystawy Krystyny Humiennej „Symfonia
drzew” i koncert rodzinny. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. 
Wystawa trwa do 2 października. Wstęp wolny.

➤ 28.09 godz. 10.00 – Dzień Misia Uszatka: malowanie misia, przedstawie−
nie bajki Cz. Janczarskiego, projekcja bajki. Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr 32, ul. Twarda 64. Wstęp wolny. 

➤ 28.09. godz. 19.00 – Koncert poezji śpiewanej. Wystąpi duet
„Neoklasyk”. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. 
Bezpłatne wejściówki tel. (22) 632 31 91.

➤ 29.09 godz. 17.00 – Popołudnie z bajką” – głośne czytanie dzieciom.
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 115, ul. Nowolipie 20.
Wstęp wolny. 

➤ 29.09. godz. 17.30 – „Papierowe laleczki – z modą przez lata” – warsztaty
plastyczne dla dzieci w cyklu „Mali artyści”. Dzielnicowa Biblioteka dla
Dzieci i Młodzieży, al. Solidarności 90. Wstęp wolny.

➤ 29−30.09. godz. 19.00 – Parlez−moi d'amour czyli porozmawiajmy o mi−
łości. Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53. Bilety (22) 620−82−88.

➤ 29.09. godz.19.00 – Wolski Teatr Letni. Teatr Kwadrat „O co biega”,
występują m.in. Grzegorz Wons, Paweł Wawrzecki, Ewa Ziętek,
Magdalena Stużyńska, Andrzej Grabarczyk, Marek Siudym. 
Amfiteatr w Parku Sowińskiego, ul. Elekcyjna 17. Wstęp wolny.

➤ 30.09 godz. 17.00 – „Chodzi o ważną sprawę: o tabliczkę mnożenia
uśmiechów” – piosenka do słów Wandy Chotomskiej. Warsztaty literacko−
muzyczne. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, ul. Żytnia 64. 
Wstęp wolny. 

➤ 30.09 godz. 17 00 – „Język polski i Ty – tematy: Sztuka pisania prezen−
tacji – Interpretacja utworów literackich” – warsztaty dla młodzieży.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32, ul. Twarda 64. Wstęp wolny. 

➤ 30.09. godz. 19.00 – Koncert dziecięcego zespołu pieśni i tańca „Vistula”.
DK Działdowska, ul. Działdowska 6. 
Bezpłatne wejściówki tel. (22) 632 31 91.

➤ 3.10. godz. 11.00 – Bezpłatny spacer z przewodnikiem z cyklu „Wolskie
osiedla” – Młynów. Zbiórka przed dawnym PDT Wola, ul. Młynarska róg
al. Solidarności Wstęp wolny. 

➤ 5.10. godz. 20.00 – Kino na obcasach (seanse tylko dla pań): „Jedz,
módl się, kochaj”. Multikino Wola, ul. Górczewska 124. Wstęp płatny. 

➤ 7.10. godz. 19.00 – „Warszawa da się lubić” – spektakl muzyczny – szla−
giery z okresu międzywojennego, powojennego, popularne skecze,
monologi z kabaretów warszawskich. Wystąpi zespól jazzowy „The
Swingers”. DK Działdowska, ul. Działdowska 6. 
Bezpłatne wejściówki tel.  (22) 632 31 91.

➤ 7.10. godz. 20.00 – Donna Regina – Koncert promujący album „The
Decline Of The Happiness” będzie jednocześnie inauguracją sezonu 
w nowym klubie CDQ. Centralny Dom Qultury, ul. Burakowska 12.
Wstęp 35 zł. 

➤ 7.10. godz. 21.00 – The Burning Hell (Canada) – koncert. Dobra Karma,
ul. Górczewska 67. Wstęp 10 zł.


