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Jako przewodnicząca Komisji Edukacji nadzorowałam również budowę nowych obiektów oświatowych, takich jak żłobek przy ulicy Cioł-
ka. Miałam również okazję monitorować prace budowlane przedszkola przy ulicy Boguszewskiej. Uczestniczyłam w spotkaniach i rozmowach 
dotyczących powstania szkoły na Odolanach. Jako pierwsza zwróciłam uwagę wszystkim zainteresowanym, że ten rejon wymaga budowy nie 
jednej, lecz co najmniej trzech szkół. Do dnia dzisiejszego jestem zdania, że szkoła w tym rejonie powinna powstać jak najszybciej. Każdy rok 
nauki dziecka jest bardzo ważny i trzeba robić wszystko, by stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do nauki w bezpiecznej, miłej atmosferze.

Stały kontakt z dyrektorami placówek oświatowych na Woli gwarantował promocję ich programów edukacyjnych oraz inicjatyw inwestycyj-
nych, które przy wsparciu samorządu wolskiego zakończyły się sukcesem. 

Kończy się kolejna kadencja Rady Dzielnicy Wola. Dziękując Państwu za dotych-
czasową współpracę, przedstawiam krótkie sprawozdanie mojej aktywności na rzecz 
mieszkańców Woli. 

Od 16 lat obdarzają mnie Państwo zaufaniem, wybierając na radną dziel-
nicy Wola. W tym czasie, jako radni dzielnicy, zrobiliśmy bardzo wiele, aby 
na Woli żyło się przyjemniej i wygodniej. Jako przewodnicząca Komisji Edu-
kacji i Infrastruktury Oświatowej z przyjemnością pracowałam na rzecz naj-
młodszych mieszkańców Woli. Wielkim wyzwaniem, które postawiliśmy 
przed dyrektorami placówek oświatowych, było wyremontowanie wszyst-
kich ogródków przedszkolnych. To milowy krok w wolskiej oświacie, dzię-
ki któremu nasze dzieci będą mogły uczestniczyć w rekreacji na dworze. 

Ogromnym sukcesem tej kadencji są też remonty boisk szkolnych. Naj-
bardziej cieszy mnie to, że po tylu latach starań udało mi się doprowadzić do 
remontu boiska Szkoły Podstawowej nr 351 im. Bolesława Prusa przy ulicy  
Olbrachta, której jestem absolwentką. Z mojej inicjatywy zastosowano nową 
technologię przebudowy boisk w szkole podstawowej przy ulicy Reduto-
wej. Dzięki temu ekonomicznemu rozwiązaniu Zarząd Dzielnicy Wola szyb-
ko znalazł środki na inwestycję, która mogła być wykonana w parę miesięcy. 

Duży wysiłek włożyliśmy w przygotowanie infrastruktury dotychczasowych 
gimnazjów, zgodnie z nową reformą edukacji. Dzięki skoordynowanej pracy 
Zarządu Dzielnicy i Radnych Wola weszła w edukacyjną „nową rzeczywistość” 
niemal bezboleśnie. Przed samorządem niestety kolejne zadania i bardzo trudny 
rok szkolny 2019/2020.

Szanowni Państwo!

Dużym wyzwaniem dla samorządu i mieszkańców Woli jest budowa II linii me-
tra. Dołożyłam wszelkich starań, by inwestycja tak ważna dla naszej dzielnicy była 
jak najmniej uciążliwa. Wielokrotnie interweniowałam w sprawach organizacji ru-
chu oraz zwiększenia liczby połączeń transportu publicznego czy taboru autobusów. 

Ważnym punktem w moich programach są remonty ulic. W tej kadencji sukce-
sem zakończyła się inwestycja m.in. na ulicy Czorsztyńskiej oraz na ulicy Szań-
cowej, której remont zainicjowaliśmy spotkaniem z mieszkańcami wraz z burmi-
strzem dzielnicy Wola. Byłam również członkiem Komisji Budżetu i Inwestycji.  
W tej kadencji wyremontowano i przebudowano również ulice Hubalczyków, 
Ordona, Karlińskiego, Boguszewską oraz Sowińskiego. Przy ul. Jana Kazimierza 
powstay plac zabaw i park. Starałam się o wykonywanie nasadzeń nowych drzew 
na Woli oraz interweniowałam w sprawie mycia i sprzątania zakurzonych ulic po 
zimie. 

 W swojej działalności wspierałam zewnętrzne inicjatywy, a wraz z samorządem 
Województwa Mazowieckiego starałam się rokrocznie organizować akcję „Bez-
piecznej drogi do szkoły”. Dzięki stronom www.facebook.com/JoannaTraczLapta-
szynska oraz www.facebook.com/JoannaTraczLaptaszynskaRadnaWoli miałam  
z Państwem stały kontakt, co pozwalało na szybkie interwencje w pilnych i niepo-
kojących mieszkańców Woli sprawach. 

Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za współpracę w mijającej kadencji samo-
rządowej 2014–2018, dziękuję za Państwa zaufanie, działalność samorządowa na 
Państwa rzecz była dla mnie zaszczytem. 
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Miniona kadencja w wolskiej 
oświacie była ciężka, ale bar-
dzo owocna. W obecnej kaden-
cji dzielnica Wola dysponowa-
ła rekordowym budżetem. 

Dziesięć największych inwe-
stycji, które zostały zrealizowane, 
pochłonęło 31,6 mln zł, a aż dzie-
więć z nich to inwestycje oświa-
towe, w tym nowe przedszkole na 
ul. Boguszewskiej. Dyrektorom 
wolskich  przedszkoli postawiono 
wysoko poprzeczkę - wykonanie 
aż 25 ogródków przedszkolnych 
na Woli. Na ten cel przeznaczono 
10 mln zł. Udało się doprowadzić 
też do remontu wielu boisk szkol-
nych i termomodernizacji budyn-
ków, na które uczniowie i miesz-
kańcy Woli czekali od wielu lat.

Duży wysiłek włożono w przy-
gotowanie wolskiej oświaty do 
wprowadzenia reformy syste-
mu oświaty w Polsce. 

Komisja Edukacji i Infra-
struktury Oświatowej pracowała 
m.in. nad dostosowaniem bu-
dynków gimnazjów do potrzeb 
najmłodszych uczniów, zarówno 
pod kątem inwestycyjnym, jak  
i w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa i ochrony przeciwpo-
żarowej. Monitorowaliśmy też 
przygotowanie wolskich placó-
wek do nadchodzących zmian 
programowych i  organizacyj-
nych. 

Jako przewodnicząca komisji 
organizowałam wizyty na tere-
nach realizowanych inwestycji. 

W 2018 r. przeznaczono na 
nowe przedsięwzięcia ponad 
20,5 mln zł.

10 mln zł zostało przekiero-
wane na potrzeby przedszkoli. 
Przeprowadzona będzie termo-
modernizacja budynków pięciu 

placówek, a 8 mln zł zainwe-
stowane zostanie w rozbudowę 
Przedszkola nr 74 przy ul. Wol-
skiej 79. Dzięki tej inwestycji po-
wstanie kolejnych 150 nowych 
miejsc przedszkolnych. Prawie 
4 mln zł wydamy na moderni-
zację budynku Zespołu Szkół 
nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21. 
Na terenie dzielnicy powstanie 
również nowy żłobek. Na ten cel 
przeznaczone zostało prawie bli-
sko 9,7 mln zł. Bardzo istotnym 
zadaniem stojącym przed wol-
skim samorządem w roku 2018 
jest rozpoczęcie budowy szkoły 
podstawowej na Odolanach.

Wszystkie te inwestycje, nad 
którymi pracowaliśmy w Ko-
misji Edukacji i Infrastruktu-
ry Oświatowej, przekładają się 
na jakość życia mieszkańców 
Woli.

W latach 2014–2018 na te-
renie naszej dzielnicy przybyło 

31 oddziałów przedszkolnych 
dla ok. 700 dzieci. Nowe sale 
przedszkolne powstały między 
innymi w Oddziale Zamiej-
scowym Przedszkola nr 237  
im. Warszawskiej Syrenki 
mieszczącym się przy ul. Le-
onarda. Miałam przyjemność 
zorganizować wyjazdowe po-
siedzenie Komisji Edukacji 
i Infrastruktury Oświatowej, 
podczas którego zapoznaliśmy 
się z przygotowaniem tej pla-
cówki do przyjęcia dzieci. 

Komisja miała również 
możliwość zapoznać się ze 
zrealizowanymi inicjatywami 
szkół.

Takimi jak np. budowa ob-
serwatorium astronomiczne-
go w Gimnazjum nr 47 przy  
al. Grenady czy remonty pra-
cowni w Zespole Szkół Foto-
technicznych w Warszawie. 
Podejmowaliśmy też stosowne 

wnioski i uchwały celem re-
alizacji projektów zgłaszanych 
przez nauczycieli, dyrektorów 
czy Zarząd Dzielnicy Wola. 

Wiele czasu na komisji po-
święciliśmy również na bardzo 
istotne rzeczy, takie jak: kwestie 
dotacji dla niepublicznych pla-
cówek oświatowych na terenie 
naszej dzielnicy, wyposażenia 

sal lekcyjnych i doposażenia 
pracowni. Nie mniej ważne były 
kwestie sprawozdawane przez  
Dzielnicowe Biuro Finansów 
Oświaty czy z realizacji zadań 
przez Wydział Oświaty i Wy-
chowania, w tym szczegółowo 
przedstawiane w „Informacji  
o stanie realizacji zadań oświa-
towych w m.st. Warszawa 
Dzielnica Wola. Na naszych ko-
misjach gościli również dyrek-
torzy szkół i przedszkoli prezen-
tujący priorytety zaplanowane 
do realizacji dla wolskiej oświa-
ty oraz swoich szkół czy przed-
szkoli. Najważniejsze z nich, 
związane z rozwojem wolskiej 
edukacji, to: indywidualizacja 
nauczania czyli dostosowanie 
nauczania do możliwości i po-
trzeb każdego dziecka, poprawa 
jakości nauczania języków ob-
cych czy poprawa bezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży oraz 
promocja zdrowego stylu ży-
cia. Podejmowaliśmy również 
uchwały w sprawie otwarcia 
nowych oddziałów przedszkol-
nych i zmian w wolskim sys-
temie oświaty oraz korzystania  
z basenów krytych i otwartych 
na terenie Warszawy.

Remonty boisk szkolnych, zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach, przygotowanie wolskich szkół do reformy 
edukacji, inwestycje oświatowe i walka o nowe obiekty – przewodniczenie Komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej było nie 
lada wyzwaniem

NA RZECZ WOLSKIEJ OŚWIATY
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1. Remont ulic Sitnika –  
Raszei i Ringenbluma

Zarówno w budżecie dziel-
nicy, jak i w budżecie MPWiK 
na 2018 r. są zabezpieczone 
środki na I etap remontu ulicy 
Ringelbluma. Spółka ogłosiła 
już postępowanie przetargowe, 
które musi zostać powtórzo-
ne ze względu na brak ofert. 
Niezbędne jest, by inwestycja 
ta była wykonywana w har-
monogramie uzgodnionym 
z MPWiK. Sam remont na-
wierzchni nie jest problemem. 
Konieczna jest wymiana sieci 
wodno-kanalizacyjnej z lat 30. 
przez spółkę miejską, która nie 
podlega pod zarząd dzielnicy,  
a tym samym pod radę dzielni-
cy. Z informacji przekazanych 
przez MPWiK wynika, że spół-
ka posiada wszystkie niezbędne 
dokumenty do przeprowadze-
nia budowy wodociągu. Uli-
ce Sitnika i Raszei mogą być 
wykonane w kolejnych latach. 
Inwestycja musi być etapowa-
na ze względu na bezpieczeń-
stwo mieszkańców i dojazd do 
osiedla. W najbliższym czasie 
rozpocznie się również rewita-
lizacja osiedla wykonana przez 
ZGN.

2. Doposażenie szkoły podsta-
wowej na ul. Olbrachta oraz 
remont boiska

Zarząd Dzielnicy Wola 
wykonał docieplenie ścian bu-
dynku, stropodachu, wymia-
nę pokrycia dachu, obróbek 
blacharskich stolarki okiennej  
i drzwiowej, instalacji CO wraz 
z modernizacją węzła cieplne-
go oraz sanitariatów. Ponadto 
wymienił izolację przeciwwil-
gociową ścian i fundamentów 
budynku. Wykonane zostały 
boiska do piłki nożnej oraz do 
siatkówki i koszykówki. Pra-
ce objęły także wymianę na-
wierzchni chodników, wykona-
nie nowego oświetlenia boisk, 
wymianę ogrodzenia, odwod-
nienie i monitoring terenu.

3. Remont podwórek na Kole. 
Rewitalizacja osiedla Żerom-
skiego, budowa większej licz-
by miejsc parkingowych

Koncepcja jest w trakcie 
przygotowywań. Największym 
problemem jest pogodzenie po-
trzeb mieszkańców związanych 
w szczególności z możliwo-
ścią parkowania samochodów 
i zachowania starego układu 
urbanistycznego, historyczne-

go charakteru, który jest pod 
opieką konserwatora zabytków. 
Pierwsze projekty były już kon-
sultowane z mieszkańcami na 
spotkaniach, w których uczest-
niczyłam. ZGN musi jednak 
bardziej zaangażować się w 
wykonanie tej koncepcji. Trwa-
ją kolejne prace planistyczne. 

4. Rewitalizacja parku  
im. Powstańców Warszawy  
i cmentarza powstańczego.

To, że w miejscu park Po-
wstańców Warszawy spoczy-
wają prochy ok. 20 000 ludzi 
jest faktem historycznym,  
o którym nie można zapomnieć. 
Dzielnica Wola wykonała aleję 
pamięci, nie zmieniając jed-
nak charakteru tego miejsca. 
Park wpisał się też do nowej 
historii Warszawy, która rów-
nież została odbudowana na 
prochach poległych. Miejsce 
to jako park pamiętam jeszcze 
z czasów dzieciństwa. Nawet 
ze szkołą chodziliśmy tam szu-
kać pierwszych oznak wiosny, 
a przy okazji lekcji przyrodni-
czej oddawaliśmy hołd pod po-
mnikiem Polegli Niepokonani. 
Bardzo ważne było dla mnie 
utrzymanie jakiejś równowa-

gi między bolesną historią, 
a potrzebami mieszkańców. 
Jako radni dzielnicy PO w tej 
sprawie zrobiliśmy już bardzo 
dużo. Wsparliśmy inicjatywę 
Pani Wandy Traczyk-Stawskiej 
w sprawie budowy Izby Pamię-
ci. Niemniej jednak na XLIII 
Sesji Rady Dzielnicy Wola 
odbytej w dniu 17 kwietnia  
2018 r. z naszej inicjatywy 
zostało przyjęte stanowisko  
w sprawie zachowania też 
funkcji rekreacyjnej parku. 

5. Dokończenie remontu par-
ku Szymańskiego

Dzielnica na rewitalizację 
parku Szymańskiego prze-
znaczyła do tej pory ponad  
17,5 mln zł. Powstały sztuczna 
rzeka, rozlewisko, staw, dwa 
place zabaw, wrotowisko, nowe 
alejki oraz ścieżki rowerowo-
-rolkowe. Warszawiacy odwie-
dzający go mogą już oglądać 
efekty tych prac. W jego po-
łudniowo-wschodniej części 
stanęły podświetlane fontanny. 
Zbudowano także nowe alejki  
i tor dla rolkarzy. 

6. Doposażenie parku Księcia 
Janusza w siłownie plenero-
wą i nowe miejsca rekreacji

Jako mieszkaniec Woli by-
łam wnioskodawcą wykonania 
w ramach budżetu partycypa-
cyjnego pętli do jazdy na rol-
kach w okolicy istniejącego już 
placu zabaw. Projekt ten zyskał 

bardzo duże poparcie miesz-
kańców i został zrealizowa-
ny. Był to początek kolejnych 
inicjatyw. W parku powstała 
nie tylko siłownia, lecz także 
„pumptrack”, czyli tor rowero-
wy. Tor ma kształt zamkniętej 
pętli z delikatnymi muldami, 
które powodują, że jazda na 
rowerze nie wymaga pedało-
wania. 

7. Powstawanie miejsc rekre-
acji dla każdego i budowa 
gładkich chodników

W latach 2015–2016 dziel-
nicowy Wydział Ochrony Śro-
dowiska ukończył 13 inwesty-
cji, które pochłonęły prawie  
1,5 mln zł. Kolejnych 10 pro-
jektów jest w  realizacji. W tym 
ten największy, czyli V etap re-
witalizacji parku Szymańskie-
go.Oprócz inwestycji związa-
nych z rewitalizacją terenów 
zielonych (parków i skwerów) 
Wydział Ochrony Środowiska 
buduje place zabaw dla dzieci 
oraz różnego rodzaju obiekty 
rekreacyjne. 

Prawie 1 mln zł na place za-
baw.

W ostatnich dwóch latach 
do użytku zostało oddanych aż 
pięć placów zabaw dla dzieci. 
Na ten cel zostało przeznaczo-
nych prawie 980 tys. zł. Naj-
większym przedsięwzięciem była 
budowa nowego placu zabaw  
w parku Moczydło. Pojawiły 

W trakcie wyborów samorządowych w 2014 r. zobowiązałam się do zaangażowania na rzecz konkretnych zadań. Dzisiaj
przypominam je wszystkie, raportując o stanie ich wykonania

DOTRZYMAŁAM SŁOWA
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się nowe wielofunkcyjne za-
bawki, piaskownice oraz ele-
menty małej architektury. To 
obecnie jeden z najbardziej 
popularnych tego typu obiek-
tów na terenie Woli. Zupełnie 
nowego charakteru nabrał też 
plac zabaw znajdujący się przy 
słynnej górce na ul. Krochmal-
nej. Zamontowane zostały tam 
trampoliny, huśtawki, zjeżdżal-
nie oraz obiekty przeznaczone 
do wspinaczki. Z kolei w par-
ku Szymańskiego pojawiło się  
11 nowych stanowisk do ćwi-
czeń wraz z tablicami instruk-
tarzowymi. Nowy plac zabaw 
zyskało Przedszkole nr 74 przy 
ul. Wolskiej 79, a na skwerze 
Apfelbauma została wymienio-
na mocno już zniszczona na-
wierzchnia.

Sport i rekreacja
Ponad 215 tys. zł zostało 

przeznaczonych na budowę 
placów do street workoutu. 
Tego typu urządzenia powsta-
ły w parku Powstańców War-
szawy, parku Moczydło oraz 
przy ul. Magistrackiej. Grun-
towną rewitalizację przeszedł 
również skwer znajdujący się 
u zbiegu ulic Ordona i Jana 
Kazimierza, gdzie posadzono 
nowe drzewa i krzewy, po-
wstały utwardzone alejki z na-
wierzchnią mineralną, siłow-
nia plenerowa oraz ustawiono 
elementy małej architektury.  
Z kolei ponad 67 tys. zł prze-
znaczono na inwestycje w 
parku Księcia Janusza, gdzie 
powstały ścieżka zdrowia, tra-
sy biegowe oraz siłownia ple-

nerowa. Z podobnych obiek-
tów można korzystać również  
w pobliskim Lasku na Kole.

Dzięki moim staraniom bo-
iska szkolne są nie tylko wyre-
montowane, lecz także otwar-
te dla mieszkańców również 
poza zajęciami szkolnymi. 
Udało się, by były one moni-
torowane przez szkoły, ale by 
dzieci mogły z nich korzystać 
po lekcjach. 

8. Budowa większej liczby 
placów zabaw przy szko-
łach podstawowych, w szcze-
gólności przy szkole przy  
ul. Redutowej w okolicy 
szkoły przy ul. Ożarowskiej, 
a także doposażania już ist-
niejących

W trakcie kadencji okaza-
ło się, że priorytetem w szko-
le przy ul. Redutowej jest 
budowa boiska szkolnego.  
W ramach budżetu partycypa-
cyjnego szkoła wnioskowała  
o wykonanie placu zabaw, nie-
mniej jednak projekt ten nie 
znalazł uznania mieszkańców. 
Szkoła wyremontowała plac za-
baw ze środków własnych. Jako 
mieszkaniec Woli w ramach 
budżetu partycypacyjnego by-
łam wnioskodawcą rozbudowy 
placu zabaw na osiedlu Pustola. 
Niemniej jednak projekt ten, ku 
mojemu zaskoczeniu, nie zna-
lazł poparcia mieszkańców tego 
rejonu. W związku z konieczno-
ścią budowy ogródków przed-
szkolnych nie udało się wygo-
spodarować środków na remont 
placu zabaw w szkole przy ul. 
Ożarowskiej. 

9. Doprowadzenie do remontu  
ul. Obozowej

W dalszym ciągu trwają 
uzgodnienia w tym temacie 
z Tramwajami Warszawski-
mi. Wymieniona została na-
wierzchnia części torowiska. 
Niemniej jednak konieczne 
było przesunięcie w czasie tego 
zadania ze względu na niedo-
puszczenie do paraliżu komuni-
kacyjnego w tym rejonie zwią-
zanego z budową metra. Prace 
będą mogły być kontynuowane 
po oddaniu do użytkowania  
ul. Górczewskiej w pełnej prze-
pustowości. Jako radna dzielni-
cy jestem też w kontakcie w tej 
sprawie z Tramwajami War-
szawskimi, które są inwesto-
rem tego remontu. 

10. Dokończenie remontu 
basenów „Moczydło”

Na początku kadencji na-
wiązałam kontakt z przedsta-
wicielami Stołecznego Cen-
trum Aktywna Warszawa oraz 
radnymi miasta Warszawy. 
Udało się zainicjować propo-
zycję remontu basenów „Mo-
czydło”, na które, przyznam 
szczerze, czekałam chyba od 
dziecka.

Remont zakłada moderni-
zację basenu rekreacyjnego, 
niecka wykonana będzie ze 
stali nierdzewnej. Powstaną 
zjeżdżalnie, siatka wspinacz-
kowa i tor przeszkód. Będą też 
brodzik i strefa placu wodnego 
z licznymi atrakcjami dla dzie-
ci.

W centralnej części po-
wstanie plaża oraz rozbudo-

wane zostaną te dwa boiska 
plażowe do siatkówki i jedno 
do piłki nożnej, plac zabaw dla 
dzieci. Prace obejmują także 
wymianę instalacji wodno-ka-
nalizacyjnej, montaż energo-
oszczędnego oświetlania oraz 
monitoring. Prace powinny się 
zakończyć w 2018 r.

11. Remont ulic Traktorzyst-
ki i Ulrychowskiej

Okazało się, że tereny są 
przedmiotem roszczeń. Wy-
remontowano inne ulice:   
Hubalczyków, Ordona, Kar-
lińskiego, Boguszewską, So-
wińskiego, Czorsztyńską oraz 
Szańcową.
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Jako radna zabiegałam, aby utrud-
nienia komunikacyjne były dla 
mieszkańców jak najmniej dotkliwe.

 
Monitorowałam sprawy zwią-
zane z organizacją ruchu pod-
czas budowy II linii metra

Przebicie ulicy Góralskiej do 
Olbrachta, Górczewskiej do Krę-
powieckiego, Okocimskiej do 
Olbrachta to tylko nieliczne przy-
kłady pozytywnych rozwiązań ko-
munikacyjnych, które zostały wy-
konane. Wnioskowałam również, 
by Zarząd Transportu Miejskiego 
rozpatrzył zmiany w kursowaniu 
autobusów w taki sposób, by ogra-
niczyć uciążliwość przesiadek na 
liniach, do których mieszkańcy 
przyzwyczajeni byli od wielu lat.

Zabiegałam również o zwięk-
szenie liczby autobusów i taboru 
tramwajowego na Woli

Wnioskowałam o powstawanie 
osiedlowych linii dojazdowych, 
które miały na celu dowożenie 
mieszkańców nowych osiedli do 
węzłów przesiadkowych, oraz 
inicjowałem powstanie nowych. 
Nie wszystkie moje pomysły 

znalazły uznanie ZTM ze wzglę-
du na brak taboru autobusowego 
niemniej jednak podjęto bardzo 
ważną decyzję o powstaniu linii  
255 kursującej z cmentarza Wol-
skiego przez Odolany do ronda Da-

szyńskiego. Należy też zaznaczyć, 
że ZTM podjął działania mające na 
celu zakup 800 nowych autobusów, 
a w ramach umowy wieloletniej   
z MZA, która została podpisana  
w 2017 r. zapewniona zostanie 10 

letnia współpraca w tym zakresie. 
Potrzeby mieszkańców Woli zo-
stały zakomunikowane władzom 
ZTM zarówno w trakcie spotkań 
jak, i za pośrednictwem interpelacji. 

Oprócz wygodnej komunikacji 
miejskiej byłam też zwolennicz-
ką wygodnej komunikacji indy-
widualnej. 

Wraz z innymi radnymi mo-
jego klubu zainicjowaliśmy sta-
nowisko Rady Dzielnicy Wola 
przeciwko planom zwężenia  
ul. Górczewskiej po otwarciu ko-
lejnych stacji II linii metra. Wal-
czyłam również przeciwko zwę-
żeniu ul. Obozowej do jednego 
pasa ruchu, bez zaprojektowania 
lewoskrętów.

Jako radni uznaliśmy, że pomi-
mo wybudowania metra zwężanie 
lub ograniczanie w inny sposób 
przepustowości infrastruktury 
transportowej Górczewskiej jest 
niedopuszczalne. Jednocześnie 
zdecydowanie poparliśmy reali-
zację koncepcji, której celem jest 
poprawa estetyki, funkcjonalności 
oraz zwiększenie przepustowo-
ści infrastruktury transportowej 

Górczewskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem komunikacji 
miejskiej, ścieżek rowerowych 
oraz ciągów pieszych.

Zwracałam się do władz dziel-
nicy i miasta również w innych 
sprawach, takich jak np. budowa 
tymczasowego bądź docelowe-
go parkingu Parkuj i Jedź przy 
powstającej stacji metra Księcia 
Janusza, czy w sprawie miejsc par-
kingowych w okolicach ulic Pu-
stola, Redutowej i Olbrachta.  

Monitorowałam i inicjowałam 
rozwiązania mające na celu 
ograniczenie przejazdu samo-
chodów ciężarowych na Odola-
nach. 

Na początku 2018 r. wydłużo-
ny został zakaz ruchu samocho-
dów ciężarowych w godzinach 
20–8. W kolejnym etapie  wpro-
wadzono strefę ograniczającą na 
Odolanach ruch samochodów cię-
żarowych o masie przekraczającej 
10 ton. Na terenie ograniczonym 
ulicami Połczyńską, Wolską, al. 
Prymasa Tysiąclecia, Gniewkow-
ską, Potrzebną i Dźwigową wpro-
wadzona została również strefa 
„Tempo 30”. Z kolei wprowadze-
nie znaków B-1 (zakaz ruchu w 
obu kierunkach) powoduje, że 
przestrzeganie wprowadzonych 
regulacji może być kontrolowane 
przez straż miejską. W ramach 
ograniczenia ruchu samochodów 
ciężarowych na Odolanach pro-
wadzone są kontrole masy cięża-
rówek, a dzielnica Wola wnioskuje 
o montaż stałej wagi dla samocho-
dów ciężarowych, która mogłaby 
powstać na ul. Ordona. Obecnie 
uruchomiony został mobilny 
punkt ważenia samochodów. 

Uczestniczyłam też w rozmo-
wach i komisjach mających na 
celu przebudowę ul. Nakielskiej 
oraz zapewnienie dogodnego 
przejazdu mieszkańcom nowo 
powstałych osiedli na Ulrychowie 
ulicą nowo projektowaną 9KDZ 
zgodnie z uchwalonym w 2009 r. 
planem zagospodarowania prze-
strzennego, gdzie konieczne jest 
wywłaszczanie obecnych właści-
cieli gruntów, w celu budowania 
nowych pasów drogowych.

Bardzo ważnym elementem mijającej właśnie kadencji samorządu na Woli była komunikacja mieszkańców w trakcie 
budowy trzech stacji II linii metra. Uczestniczyłam w spotkaniach z mieszkańcami oraz byłam ich inicjatorem. Dzięki aktywności 
również w mediach społecznościowych i za pośrednictwem strony www.facebook.com/JoannaTraczLaptaszynska miałam stały 
kontakt z mieszkańcami, co pozwoliło mi w natychmiastowy sposób interweniować do Zarządu Dzielnicy Wola w sprawach pilnych

DOBRA KOMUNIKACJA MIEJSKA
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Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Olbrachta/Redutowa

OBIECANE I ZREALIZOWANE INWESTYCJE W LATACH 2002-2015

Remont ulic i parkingów Góralska, Okocimska, Krępowieckiego, Ciołka, Deotymy, Olbrachta, Dalibora

Budowa dwupoziomowej hali sportowej w gimnazjum przy ul. Deotymy

Rozszerzenie sieci monitoringu na skrzyżowaniach ulic Olbrachta/Redutowa, Obozowa/Magistracka, Wolska/Elekcyjna

Remonty boisk szkolnych w szkołach przy ul. Brożka, Ożarowskiej, Księcia Janusza oraz w obydwóch szkołach przy ul. Deotymy

Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej przy ul. Okopowej 55

Termomodernizacja budynku przy ul. Brożka

Remont alejek w parku im. Powstańców Warszawy

Powstanie pomnika w Miejscu Pamięci przy ul. Górczewskiej 32

Rewitalizacja osiedla „Żeromskiego”
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Budowa placów zabaw przy ul. Pustola oraz w parkach: Księcia Janusza, Szymańskiego i Moczydło

Powstanie siłowni plenerowych na Woli

Remont parku Ks. Janusza

Remont parków w tym inwestycja Parku Szymańskiego

Występowałam przeciwko drastycznym podwyżkom za użytkowanie wieczyste

Imprezy plenerowe, różnego rodzaju wydarzenia w tym historyczne, są  
w mojej ocenie bardzo ważnym aspektem życia społecznego na terenie naszej 
dzielnicy. Zawsze byłam zdania, że oferta kulturalna na Woli powinna być jak 
największa. Szczególnym powodzeniem cieszą się wydarzenia organizowane 
w wolskich parkach, a przede wszystkim w amfiteatrze w parku im. J. Sowiń-
skiego, który w ostatnich latach przeszedł gruntowny remont. Wymienione zo-
stały siedziska i odrestaurowano nagłośnienie. Obecnie na odnowionej scenie 
mogą występować młode talenty z wolskich szkół, organizowane są koncerty 
czy nawet sztuki teatralne. Dzięki niesamowitej atmosferze tego miejsca wie-
lokrotnie spotykam się ze zdaniem artystów, że występ w Wolskim Amfiteatrze 
jest dla nich zaszczytem. 

W trakcie swojej działalności wnioskowałam o doposażenie bibliotek w nowo-
ści czytelnicze. Bardzo cieszy mnie to, że placówki te po kilkudziesięciu latach 
swojej działalności przechodzą gruntowne remonty. Nie do poznania zmieniła się 
biblioteka przy al. Solidarności, otwierane są nowe filie, a ja nie mogę doczekać 
się oddania do użytku biblioteki na Odolanach. 

Ostatnio miałam zaszczyt uczestniczyć w otwarciu nowo wyremontowanej 
Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20, która prze-
szła gruntowny remont. Powierzchnia placówki zwiększyła się niemal dwu-
krotnie, a koszt remontu to 330 tys. zł. Wnętrze wykonane zostało w jasnej, 
neutralnej kolorystyce opartej na brązach i bieli. Powstały też specjalnie wy-
dzielona przestrzeń dla dzieci i młodzieży oraz kącik prasowy. Czytelnicy, któ-
rzy długo czekali na jej odrestaurowanie, będą teraz mieli możliwość wyboru 
interesujących ich tytułów bezpośrednio z regałów.

Wspólnie z innymi radnymi zabiegaliśmy również o organizację jak naj-
większej liczby imprez historycznych. Co roku odbywają się m.in. takie wido-
wiska jak: Królewska Wola – impreza plenerowa z atrakcjami nawiązującymi 
do czasów wolnych elekcji, czy Kercelak – impreza w klimacie przedwojennej 
Warszawy. Zachęcają one do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu 
oraz do refleksji nad historią Woli i życiem jej dawnych mieszkańców. 

KULTURALNA WOLA

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za minioną kadencję samorządową 2014-2018 
Działalność społeczna na Państwa rzecz była dla mnie zaszczytem. 


