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Mural Jana Lityńskiego zdobi
krajobraz Woli
Na skrzyżowaniu al. „Solidarności” i ul. Towarowej powstał mural upamiętniający Jana
Lityńskiego. Zmarły w tym roku działacz opozycji z czasów PRL i współtwórca Komitetu
Obrony Robotników został uwieczniony przez Bruno Neuhamera. Odsłonięcie muralu
i debata „Wolność kocham i rozumiem” odbyły się 26 września z inicjatywy burmistrza Woli
i Wolskiego Centrum Kultury.

„Dzisiaj łatwo się mówi: o Polsce, o patriotyzmie, o wolności, o demokracji.
A Janek Lityński należał nie tyle do pokolenia, ale do środowiska, które
patriotyzm polski, miłość do Polski, otwartość na innych i umiłowanie
wolności potwierdzali swoim własnym życiem i odwagą.”
Bronisław Komorowski
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„Jestem niezwykle poruszona i szczęśliwa, że pamięć o Janku trwa.
Trudno jest mi mówić jako żonie, jakim on był człowiekiem, niemniej cała
jego historia wskazuje na to, że był dzielnym, przyzwoitym i odważnym
człowiekiem dialogu.”
Elżbieta Bogucka-Lityńska
„Janek i jemu podobni zostawili po sobie dziedzictwo, ale podszyte
jednocześnie ogromnym rozczarowaniem. Rozczarowaniem, że w zasadzie
to my nie wiemy, co mamy z tą wolnością zrobić. I że używamy jej
w niekoniecznie mądry, a czasami wręcz w podły sposób.”
Agnieszka Holland
„Pracowałem dwa lata na Woli po wyjściu z więzienia. Janek pracował
gdzie indziej, a to jest jego fotografia z tych lat. To niezwykle wzruszające
miejsce i namawiam czytelników, żeby czasem tutaj zerknęli, bo to był
bardzo fajny człowiek. Dzielny, mądry, odważny, konsekwentny i bardzo
kochał swoje miasto.”
Adam Michnik
„Jan Lityński powinien być obecny na stałe w naszych myślach o tym,
jak zmieniła się Polska po 1989 roku. Gdy patrzymy na rozwijającą się
Warszawę, to miejmy świadomość tego, że nie byłoby Polski, w której dziś
żyjemy: wolnej, niezależnej, piękniejącej, gdyby nie tacy ludzie jak Jan
Lityński.”
Marcin Kierwiński
„Jan Lityński koncentrował się na obronie innych. Przez ostatnie lata nie
zrobiliśmy tyle, ile powinniśmy, żeby jasno pokazać, że mamy swoich
bohaterów, że umiemy o nich mówić. Zbyt często próbuje się nam
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wmawiać nową wersję historii, zbyt często próbuje się stawiać pomniki
ludziom, którzy na to nie zasługują. Próbuje się fałszować historię,
zapominając o tych, bez których nie byłoby naszej wolności.”
Rafał Trzaskowski

Mural Jana Lityńskiego zdobi
krajobraz Woli
Jan Lityński odszedł w wieku 75 lat i spoczął w marcu tego roku na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach. Współtwórca KOR-u i uczestnik obrad Okrągłego Stołu był
legendą opozycji z czasów PRL, wymienianą jednym tchem z takimi nazwiskami, jak Jacek
Kuroń, Henryk Wujec czy Karol Modzelewski. Z inicjatywy burmistrza Woli i Wolskiego
Centrum Kultury powstał mural, który ma przypominać o dorobku opozycjonisty. –
Jan Lityński był człowiekiem prawym, niezłomnym i przyzwoitym, bez którego nie byłoby
wolnej Polski – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.
– Przez całe życie walczył i stosował się do ponadczasowych wartości. Wola ma wielką
robotniczą historię i jest poniekąd symbolem transformacji, dlatego uznałem, że jest
idealnym miejscem, aby upamiętnić tak zasłużonego dla narodu Polaka – dodaje.

Odsłonięcie muralu autorstwa Bruno Neuhamera
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Debata „Wolność kocham i rozumiem” w Amfiteatrze
„ZBYT CZĘSTO PRÓBUJE NAM SIĘ WMAWIAĆ NOWĄ WERSJĘ HISTORII”
Odsłonięcie muralu autorstwa Bruno Neuhamera odbyło się 26 września. Dzieło
przedstawiające 22-letniego opozycjonistę chwilę po aresztowaniu w 1968 roku zostało
zaprezentowane w obecności przedstawicieli władz Warszawy i Woli, rodziny, przyjaciół
oraz bliskich Jana Lityńskiego, a także warszawiaków, którzy stawili się licznie u zbiegu
al. „Solidarności” i ul. Towarowej. – Przez ostatnie lata nie zrobiliśmy tyle, ile powinniśmy,
żeby jasno pokazać, że mamy swoich bohaterów, że umiemy o nich mówić. Zbyt często
próbuje się nam wmawiać nową wersję historii, zapominając o tych, bez których nie
byłoby naszej wolności – powiedział w trakcie uroczystości prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski. – To jest wielka odpowiedzialność dla nas wszystkich, dlatego, że Jacek
Kuroń, Henryk Wujec, Jan Lityński, Tadeusz Mazowiecki, to są ludzie, bez których nie
byłoby Solidarności, to są ludzie, którzy obronili nasze sumienie w bardzo trudnych
czasach – dodał.
Po odsłonięciu muralu uroczystość przeniosła się do Amfiteatru Wolskiego Centrum
Kultury w Parku Sowińskiego. Odbyła się tam debata „Wolność kocham i rozumiem”,
w której wzięli udział m.in. Bronisław Komorowski, Agnieszka Holland i Adam Michnik.
Na koniec zgromadzeni wysłuchali poruszających koncertów w wykonaniu Jazz Bandu
Młynarski Masecki oraz Volnego Choru z Białorusi.
red.
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Młodzicy MOS Wola Mistrzami Polski
Siatkarze z UMKS MOS Wola zdobyli tytuł Mistrzów Polski podczas
finałów w Będzinie. Młodzicy zdobyli 42. medal w historii klubu.
W zakończonym sezonie złote i srebrne medale na szyjach siatkarzy
i siatkarek zawisły również po rozgrywkach plażowych

Młodzicy z Woli w tym sezonie rozbili bank i zdominowali rozgrywki halowe i plażowe
na arenie ogólnokrajowej. Jeszcze w sierpniu dwie pary: Jakub Krzemiński i grający
na wypożyczeniu z Gwardii Wrocław Szymon Pietraszek oraz Wojciech Pawlak
z Gabrielem Cieślikiem, zdobyły odpowiednio złote i srebrne medale na piasku po
bratobójczym pojedynku w finale. Trójka zawodników zdobyła 12 września z siatkarzami
MOS-u pierwszy w historii klubu, w tej kategorii wiekowej, złoty medal Mistrzostw
Polski na hali. Młodzicy doznali zaledwie jednej porażki przez cały sezon, udanie jednak
rewanżując się w finale, po porażce w fazie grupowej, drużynie Dunajec Nowy Sącz.
Brązowe medale zawisły na szyjach innych stołecznych zawodników z KS Metro, którzy
w finale pocieszenia ograli Trefla Gdańsk 2 : 1.
„POKAZALIŚMY NASZĄ NAJLEPSZĄ SIATKÓWKĘ”
Mimo że młodzicy przegrali pierwszy mecz podczas turnieju finałowego w Będzinie,
to – jak twierdzi trener Damian Włoch – podziałało to na nich mobilizująco. – Całym
zespołem poszliśmy na długi spacer, gdzie każdy z zawodników mógł się otworzyć
i powiedzieć coś od siebie. Ustaliliśmy, że chcemy zobaczyć w kolejnym meczu mężczyzn,
a nie chłopców do bicia. Jak widać, zadziałało – mówi, trener, a kapitan Wojciech Pawlak
dodaje: – Na finał wyszliśmy naładowani energią i pokazaliśmy naszą najlepszą siatkówkę.
Wygraliśmy 2 : 0 po bardzo dobrym meczu. Chciałbym podziękować chłopakom,
że zbudowaliśmy tak zgraną drużynę na boisku, jak i poza nim. Wielkie słowa uznania
należą się naszym trenerom.
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Siatkarze trenera Damiana Włocha najlepszą drużyną w Polsce
WSPARCIE SAMORZĄDU
Sport to nie tylko rywalizacja, ale także zapewnianie finansowania na utrzymanie
obiektów czy szkolenia. W Polsce w dużym stopniu dbają o to samorządy. W tym roku
Urząd Dzielnicy przeznaczył niemal 59 tys. zł na szkolenie młodzieży i imprezy sportowe
organizowane przez Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy. Podczas spotkania
22 września 2021 r. burmistrz Krzysztof Strzałkowski i zastępczyni Grażyna OrzechowskaMikulska pogratulowali zawodnikom, szkoleniowcom i działaczom klubu.
red.
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Szanowni Państwo,
bardzo mi miło przywitać się z Państwem po wakacyjnej przerwie, w odświeżonym
wydaniu Kuriera Wolskiego. Warto zwrócić uwagę, że choć zwyczajowo nasza dzielnicowa
gazeta nie jest wydawana w trakcie letniej przerwy w szkole, to o przerwie w pracy
naszego urzędu mówić nie można. W wakacje za ponad 5 milionów złotych udało
się wyremontować wiele budynków, w których uczą się wolskie dzieci. By uchronić
mieszkańców dzielnicy przed wpływem wzbierającej fali koronawirusa, zrealizowaliśmy
akcję „Wolę się zaszczepić”, w której uczniowie z naszej dzielnicy mogli jako pierwsi
w Polsce zaszczepić się w szkołach. To, oraz szereg innych działań warszawskiego
samorządu, dało wymierny efekt. W stolicy, jako pierwszym dużym mieście przekroczono
próg 67% zaszczepionych.
Odnieśliśmy też dwa mniejsze sukcesy. Pod presją połączonych działań Rady i Zarządu
Woli, Wojewoda Mazowiecki zgodził się pomóc w poszukiwaniach działki potrzebnej
pod nową szkołę na Odolanach, a spółka przygotowująca budowę tuneli do Centralnego
Portu Komunikacyjnego zgodziła się przeprowadzić konsultacje społeczne w rejonie,
gdzie rzeczywiście je będzie realizować, a nie tam, gdzie wygodniej, tj. poza terenem Woli.
Walczymy też, by dyrektorzy wolskich szkół uzyskali wiedzę o tym, ilu uczniów zostało
zaszczepionych w ich placówkach. Bez tego nie są bowiem w stanie ocenić poziomu
zagrożenia koronawirusem.
Nie zabrakło też bardzo miłych wydarzeń. Mieszkańcy Woli mogli bawić się podczas
wspaniałej wycieczki w lata 20. XX wieku podczas Kercelaka, startować w sportowych
wyzwaniach na pikniku sportowym czy spędzać wieczory na seansach kina letniego.
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola
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Szanowni Mieszkańcy,
we wrześniu muralem na rogu al. „Solidarności” i ul. Okopowej dzielnica uhonorowała
jeden z najpiękniejszych życiorysów na kartach polskiej historii najnowszej. Jan Lityński
w latach 60. był jednym w pionierów polskiej opozycji antykomunistycznej. Potrafił
walczyć o swoje przekonania, kiedy było to niebezpieczne i obarczone konsekwencjami
nie do przewidzenia. Udział w wydarzeniach marcowych 1968 roku okupił więzieniem
oraz relegowaniem z Uniwersytetu Warszawskiego. Nawet po zwolnieniu z więzienia
władze sprzeciwiały się jego powrotowi na studia. Nie zniechęciło go to jednak do dalszej
walki z władzami PRL. Do końca reżimu komunistycznego uczestniczył we wszystkich
wydarzeniach i działaniach opozycji, co skończyło się dla niego internowaniem w stanie
wojennym. Ostatecznie zasiadał przy Okrągłym Stole, kiedy nadszedł czas kapitulacji
PZPR. Pomimo tak dramatycznych doświadczeń, jakie miał z przeciwnikami politycznymi,
nawet w nich zawsze widział ludzi, miał szacunek i nie przekraczał granic przynależnym
im praw człowieka. Wyjątkowy był też jego stosunek do zwierząt, które traktował równie
poważnie jak ludzi. Odszedł ratując swojego pupila, jak zawsze gotów by ryzykować życie
i zdrowie w obronie każdego, komu mógł pomóc.
Ewa Statkiewicz
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola

OKRĘGI NA WOLI
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Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Na spotkanie z radnymi można umówić się za pośrednictwem
Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych
TEL.: 22 443 57 90
Okręg I Koło
Urszula Kęcik-Staniszewska
Wiceprzewodnicząca Rady
Koalicja Obywatelska
ukecik@radni.um.warszawa.pl

Kamil Giemza
Przewodniczący Klubu
Koalicja Obywatelska
kgiemza@radni.um.warszawa.pl

Tomasz Kruszyński
Koalicja Obywatelska
tkruszynski@radni.um.warszawa.pl

Aleksandra Prorok
Prawo i Sprawiedliwość
aprorok@radni.um.warszawa.pl

Maciej Wyrzykowski
Prawo i Sprawiedliwość
mwyrzykowski@radni.um.warszawa.pl
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Okręg II Odolany, Ulrychów
Kamil Kociszewski
Radny niezrzeszony
kociszewski.kamil@gmail.com

Agata Pruszczyńska
Wiceprzewodnicząca Rady
Prawo i Sprawiedliwość
agata.pruszczynska@gmail.com

Ewa Statkiewicz
Przewodnicząca Rady
Koalicja Obywatelska
estatkiewicz@radni.um.warszawa.pl

Joanna Tracz-Łaptaszyńska
Koalicja Obywatelska
jtracz@radni.um.warszawa.pl

Krystian Wilk
Koalicja Obywatelska
kwilk@radni.um.warszawa.pl

Okręg III Młynów
Magdalena Huszno
Koalicja Obywatelska
mhuszno@radni.um.warszawa.pl
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Karol Jankowski
Przewodniczący Klubu
Prawo i Sprawiedliwość
karoljankowski.wola@gmail.com

Adam Matusik
Koalicja Obywatelska
amatusik@radni.um.warszawa.pl

Anna Rudziak-Tałałaj
Koalicja Obywatelska
arudziak@radni.um.warszawa.pl

Aneta Skubida
Radna niezrzeszona
askubida@radni.um.warszawa.pl

Okręg IV Muranów, Powązki
Jarosław Lewandowski
Prawo i Sprawiedliwość
j.lewandowski@radni.um.warszawa.pl

Bartłomiej Kubicki
Wiceprzewodniczący Rady
Koalicja Obywatelska
bkubicki@radni.um.warszawa.pl

Dariusz Puścian
Koalicja Obywatelska
dpuscian@radni.um.warszawa.pl
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Patryk Wyczółkowski
Prawo i Sprawiedliwość
pwyczolkowski@radni.um.warszawa.pl

Blanka Zienkiewicz
Koalicja Obywatelska
bzienkiewicz@radni.um.warszawa.pl

Okręg V Czyste, Mirów
Wojciech Bartnik
Koalicja Obywatelska
wbartnik@radni.um.warszawa.pl

Marcin Hoffman
Koalicja Obywatelska
mhoffman@radni.um.warszawa.pl

Piotr Kaliszewski
Prawo i Sprawiedliwość
kaliszewski.poczta@gmail.com

Ewa Widenka
Koalicja Obywatelska
ewidenka@radni.um.warszawa.pl

Anna Zagórna
Prawo i Sprawiedliwość
azagorna@radni.um.warszawa.pl
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Pierwszy w Warszawie obwód szkoły
wskazany w konsultacjach
W trakcie przeprowadzonych po raz pierwszy w Warszawie
konsultacji nowego obwodu szkoły, mieszkańcy zdecydowali,
że placówka przy ul. Karlińskiego powinna mieć obwód kończący
się przy ul. Gizów, a pierwszego dnia naukę zaczną tam klasy 0–4

Dzielnica jest coraz bliżej formalnego powołania do życia Szkoły Podstawowej nr 403 przy
ul. Karlińskiego 4. Budynek z 28 salami zostanie otwarty najprawdopodobniej
we wrześniu 2022 roku. – W połowie sierpnia przedstawiliśmy rodzicom cztery warianty
obwodu szkoły i zorganizowaliśmy spotkania, w których mogli się z nimi zapoznać – mówi
Grażyna Orzechowska-Mikulska, wiceburmistrz Woli. Warianty powstały na bazie sugestii
dyrektorów i rad rodziców szkół, z których obwodów wyodrębniony zostanie ten dla szkoły
403. – Potem przyszedł czas na konsultacje, w których zainteresowani mogli oddać głos na
wariant, który najbardziej spełniał ich oczekiwania – dodaje.
Konsultacje trwały od 1 do 15 września i wzięło w nich udział 918 mieszkańców.
Większość, bo 73,75% osób, poparła wariant 1B, zakładający wydzielenie obwodu wzdłuż
ul. Gizów i ul. Mszczonowskiej. Zgodnie z nim, rok szkolny 2022/2023 wystartuje w trybie
jednozmianowym, a naukę prawdopodobnie rozpocznie 19 klas z przedziału 1–4 i 4 grupy
przedszkolne. – Teraz musimy zacząć przygotowywać dokumenty, aby dzieci mogły
rozpocząć rok szkolny w takim kształcie, jaki wskazali ich rodzice. To pierwszy taki przypadek

MiejskaWola

KURIER WOLSKI nr 186/487, 18 października 2021 r. | 13

w Warszawie i mam nadzieję, że pytanie o zdanie rodziców stanie się standardem przy
podejmowaniu tak ważnych decyzji – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska.
NA ODOLANACH POTRZEBNA JEST KOLEJNA SZKOŁA
– Dwie placówki, które funkcjonują na tym terenie, są przeciążone, a zajęcia prowadzone
są w trybie dwuzmianowym – podkreśliła Ewa Statkiewicz, przewodnicząca Rady Woli.
Ten rejon szybko się rozwija i za kilka lat problem będzie jeszcze poważniejszy. – Dzielnica
nie dysponuje gruntem pozwalającym na kolejną inwestycję, dlatego zwróciliśmy się
do Wojewody Mazowieckiego, by przekazał miastu nieruchomość z zasobu Skarbu
Państwa – mówi radna Joanna Tracz-Łaptaszyńska, przewodnicząca komisji Edukacji
i Infrastruktury Oświatowej. W tej sprawie delegacji z Woli udało się spotkać z wojewodą.
– Zapewnił nas, że pomoże, a nawet obiecał, że zostanie mediatorem, jeśli konieczne będą
rozmowy z dysponującą gruntem spółką Skarbu Państwa – dodaje Tracz-Łaptaszyńska.
red.

Pracowite lato w placówkach
oświatowych
Latem remonty przeszły łącznie aż 42 placówki, a dzielnica na
modernizacje i inwestycje przeznaczyła blisko 5,5 mln złotych.
Wymieniano instalacje, remontowano sale lekcyjne, a nawet
zainstalowano fotowoltaikę na dachu przedszkola
Dla jednych wakacje to czas odpoczynku, dla innych – okres wzmożonej pracy. Ta druga
sytuacja tyczyła się latem dyrektorów i osób zarządzających wolskimi przedszkolami,
szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, w których odbyły się wspólnie
zaplanowane remonty i inwestycje.
Od czerwca do sierpnia remonty przeszły 42 placówki z 68 działających w dzielnicy. –
Obecne czasy nie sprzyjają tego typu pracom, ponieważ przez pandemię ceny materiałów
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SP 317 po remoncie
budowlanych poszybowały w górę, a niektóre są po prostu ciężko dostępne – mówi
Grażyna Orzechowska-Mikulska, wiceburmistrz Woli. – Niemniej prace trzeba było
wykonać. Dzięki temu dzieci i młodzież zaczęły rok szkolny w bardziej komfortowych
warunkach. Szczególnie dziękuję dyrektorom, bez których zaangażowania nie udałoby
się przeprowadzić prac na tak dużą skalę – dodaje.
W wakacje udało się zmodernizować 12 przedszkoli. Jednym z nich jest placówka nr 134,
gdzie za ponad 400 tys. zł wymieniono instalację elektryczną i wodną. W Przedszkolu nr
238 pilnego remontu wymagał przestarzały dach. Teraz dzieci mają zajęcia pod solidnym
sklepieniem, którego wymiana kosztowała ponad 293 tys. zł. Na ciekawe rozwiązanie
zdecydowano się w Przedszkolu nr 263, gdzie za 72 tys. zł zamontowano instalację
fotowoltaiczną.
Sporo działo się również w podstawówkach. W integracyjnej szkole podstawowej nr
317 zainwestowano 939 tys. zł na doprowadzenie budynku do zgodności z wymogami
ochrony przeciwpożarowej. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 387 będą korzystali z nowej
sali gimnastycznej, a w Szkole Podstawowej nr 386 remont przeszły m.in. instalacja wodna
i podłogi. Dużą zmianę odczują uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych
nr 2, gdzie wykonano remont elewacji budynku stacji kontroli pojazdów (ponad 480 tys.
zł). W LO im. Henryka Sienkiewicza wyremontowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,
a w popularnej „Zośce” zmodernizowano dach i naprawiono instalację odgromową.
red.
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Za 17 miesięcy na ul. Ludwiki
będzie żłobek
Dzielnica podpisała umowę na projekt i budowę kolejnej placówki
edukacyjnej. Dzięki wykorzystaniu technologii modułowej,
wystarczy półtora roku na zaprojektowanie i wybudowanie placówki
Pod koniec sierpnia władze Woli podpisały umowę na realizację placówki oświatowej
z firmą, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Firma Ekoinbud
ma zaprojektować i zbudować żłobek dla 150 maluchów przy ul. Ludwiki 2/4.
Dwukondygnacyjny budynek ma zostać zbudowany z gotowych elementów dowożonych
na Wolę w całości. – Ta innowacyjna metoda przypominającą budowanie z klocków
lego sprawdziła się podczas budowy przedszkola znajdującego się w zasadzie za płotem
– mówi Robert Rafałowski, zastępca burmistrza Woli. – Dzięki użyciu prefabrykatów
w ekspresowym tempie, bo w półtora roku, wykonawca jest w stanie zaprojektować
i postawić cały budynek – dodaje. Za prawie
11 mln 400 tys. zł na powierzchni około 1500 m² ma powstać obiekt, w którym znajdzie
się 6 sal do zajęć, każda dla 25 dzieci, ze strefami do zabawy i odpoczynku. Przy budynku
mają także stanąć dwa place zabaw.
red.
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Jak zarabiają drzewa?
Drzewa miejskie świadczą usługi, które mają konkretną wartość.
Korzyści w zakresie oczyszczania powietrza, które generują
wybrane drzewa przyuliczne w Warszawie, można oszacować na
około 1,8 mln zł rocznie – mówi dr Zbigniew Szkop z Wydziału Nauk
Ekonomicznych UW, który wycenił m.in. wartość usług drzew na Woli

dr Zbigniew Szkop
Joanna Rutkowska: Czy więcej drzew w mieście to więcej pieniędzy na jego rozwój?
Dr Zbigniew Szkop: Drzewa miejskie świadczą szereg korzyści, nazywanych usługami
ekosystemowymi. Usługi te mają swoją wymierną wartość, a ekonomiści od lat prowadzą
badania, aby ją lepiej poznać. Dla przykładu nasz zespół ekonomistów środowiska
z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wyliczył, że wybrane
drzewa przyuliczne rosnące w Warszawie świadczą korzyści w zakresie oczyszczania
powietrza, które można oszacować na około 1,8 mln zł rocznie. Wartość ta w dużej mierze
jest wynikiem tego, że drzewa poprawiają jakość powietrza, przez co mniej osób choruje
i tym samym jako społeczeństwo ponosimy mniejsze wydatki na służbę zdrowia. Oznacza
to, że więcej pieniędzy zostaje na inne wydatki, w tym na rozwój miast.
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Jakie usługi mogą świadczyć drzewa mieszkańcom aglomeracji?
– Poza wspomnianą usługą oczyszczania powietrza, drzewa miejskie pomagają adaptować
miasta do zmian klimatu. Czynią to między innymi przez ograniczanie gwałtownego
odpływu wód opadowych, który może skutkować lokalnymi podtopieniami. Ponadto
pomagają obniżać temperaturę powietrza w letnie, upalne dni, zwiększając komfort
termiczny mieszkańców miast. Poza adaptacją do zmian klimatu, drzewa miejskie pomagają
także mitygować te zmiany, gdyż jak każde drzewa, stanowią pokaźny magazyn węgla.
Co nie mniej ważne, drzewa upiększają nasze miasta i stwarzają warunki do uprawiania
rekreacji, co ma ogromne znaczenie dla jakości życia mieszkańców.

W badaniu w 2021 roku obliczył Pan roczną wartość usługi oczyszczania powietrza
przez drzewa na Woli. Na czym polega wycena „zielonego kapitału”?
– Współczesna ekonomia dysponuje metodami służącymi wycenie tzw. „dóbr
nierynkowych”, czyli produktów i usług, które nie są wymieniane na rynku – np. usług
ekosystemowych drzew miejskich. Jedną z takich metod jest wspomniana już, choć nie
wprost, metoda kosztów uniknięcia. Polega ona na oszacowaniu, jaki koszt musielibyśmy ponieść, gdyby dana usługa ekosystemowa nie była świadczona. Tę właśnie
metodę zastosowałem w badaniu na Woli, gdzie m.in. na bazie danych z inwentaryzacji
drzew, jakie przekazali mi przyrodnicy z SGGW, dokonałem oszacowania kosztów,
Poza usługą oczyszczania powietrza, drzewa miejskie pomagają adaptować
miasta do zmian klimatu. Czynią to m.in. przez ograniczanie gwałtownego
odpływu wód opadowych, który może skutkować lokalnymi podtopieniami.
Pomagają też obniżać temperaturę powietrza w upalne dni, zwiększając
komfort termiczny mieszkańców.

których udało się uniknąć dzięki oczyszczaniu powietrza oraz sekwestrowaniu dwutlenku
węgla przez analizowane drzewa. Wynoszą one około 25 tys. zł/rok. Czytając te wyniki,
pamiętajmy jednak, że jest to jedynie niewielki ułamek wartości wszystkich usług, jakie te
drzewa świadczą.
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Czy wartość „zielonych usług” jest uniwersalna dla każdego regionu czy miasta?
– Zdecydowanie nie. Na przykład wartość usługi polegającej na oczyszczaniu powietrza
przez drzewa miejskie potencjalnie może być największa w miastach lub nawet obszarach
miasta, gdzie jakość powietrza jest najsłabsza, i tym samym generuje ona duży koszt,
m.in. dla lokalnego systemu ochrony zdrowia. Na przykład w moim badaniu z 2020 roku
wykazałem, że przeciętne drzewo przyuliczne rosnące w Warszawie świadczy tę usługę
o wartości około dwa razy większej, niż identyczne drzewo, ale rosnące w parku, gdzie
jakość powietrza jest lepsza. Analogicznie – usługa ochładzania powietrza w letnie dni
może być bardzo wartościowa w wybranym mieście Australii, ale już niekoniecznie
w wybranym mieście w Norwegii.

O drzewach rozmawiamy zazwyczaj w kontekście użytkowo-kulturowym, rzadziej
efektywności ekonomicznej. Kiedy i dlaczego pojawiła się ta perspektywa?
– Temat wartości zieleni miejskiej faktycznie dopiero w ostatnich latach nabrał na
znaczeniu. Według mnie jest to pochodna kilku kwestii. Po pierwsze, gwałtownego
rozwoju badań naukowych w tym temacie, a tym samym naszej wiedzy o tym, jak bardzo
wartościowym zasobem jest zieleń miejska. Po drugie, urbanizacji – coraz więcej ludzi
mieszka w miastach i dlatego coraz częściej spotykamy się z problemem, czy zachowywać
tereny zieleni miejskiej, czy też przekształcać je na tereny zabudowane. Jest też kwestia
nasilających się zmian klimatu, która pokazuje nam, że zieleń miejska może działać jako
tzw. „Nature-based solutions”, a więc wydajne ekonomicznie rozwiązanie wspierające
adaptację miast do tych zmian.

Co, na poziomie wspólnot sąsiedzkich, możemy robić, aby wymiana usług drzewo–
człowiek nie była jednostronna?
– Warto dbać o to, aby tej zieleni w miastach było jak najwięcej. Sadzenie drzew to jeden
przykład, ale istotne są także krzewy, byliny czy chociażby trawniki, szczególnie jeżeli
miałyby powstać w miejsce terenów nieprzepuszczalnych. Istnieją różne programy
wsparcia finansowego, które takie działania umożliwiają, m.in. budżety obywatelskie.

MiejskaWola

KURIER WOLSKI nr 186/487, 18 października 2021 r. | 19

Myślę, że warto z nich korzystać. Uważam też, że powinno się stale podnosić społeczną
świadomość na temat korzyści, jakie świadczy zieleń miejska. Osoby zainteresowane
tym tematem zapraszam do mojego portalu: www.ekonomiadlasrodowiska.pl,
poświęconego właśnie temu tematowi. Można tam znaleźć między innymi informacje
o moim najnowszym projekcie badawczym, w ramach którego ma powstać aplikacja
mobilna, która umożliwi każdemu mieszkańcowi miasta poznanie wartości korzyści
dowolnego drzewa.
Dr Zbigniew Szkop
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Autor portalu: ekonomiadlasrodowiska.pl

Ruszyła Warszawska Olimpiada
Młodzieży
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wystartowała
55. Warszawska Olimpiada Młodzieży. Uczniowie i uczennice ze
stołecznych szkół będą rywalizować w trzech kategoriach. Wolską
edycję wydarzenia rozpoczęły biegi przełajowe w parku
im. E. Szymańskiego, a najlepsi będą reprezentować dzielnicę na
mistrzostwach Warszawy i Mazowsza
WOM to systemem współzawodnictwa sportowego, którym objęte są dzieci i młodzież ze
szkół samorządowych i zainteresowanych szkół niepublicznych na Woli. Organizowany jest
w oparciu o „Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży” przygotowany dla każdego
poziomu szkół. Najniższym szczeblem współzawodnictwa są zawody międzyklasowe
o Mistrzostwo Szkoły. Następnie reprezentacje szkół biorą udział w Mistrzostwach Dzielnicy
we wszystkich dyscyplinach wchodzących w skład kalendarza zawodów Szkolnego
Związku Sportowego. Reprezentacja szkoły, która wygrywa rywalizację w danej dyscyplinie,
reprezentuje dzielnicę w finałach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa
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Warszawy). Jeżeli w WOM reprezentacja dzielnicy zajmuje miejsce I–III, reprezentuje
Warszawę w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z regulaminem rywalizacja sportowa odbywa się w trzech kategoriach: dzieci
(w 21 dyscyplinach z podziałem na dziewczęta i chłopców), młodzież (w 20 dyscyplinach
sportowych z podziałem na dziewczęta i chłopców), Licealiada (w 12 dyscyplinach
sportowych z podziałem na dziewczęta i chłopców).

Każda ze szkół może brać udział w Mistrzostwach Woli w dowolnej liczbie dyscyplin
sportowych objętych Regulaminem WOM, natomiast do punktacji ogólnej zalicza
się szkole 6 dyscyplin, w których zajęła najlepsze miejsce (uzyskała największą liczbę
punktów) plus biegi przełajowe. Odnosi się to do szkół podstawowych, natomiast
w szkołach licealnych do punktacji zalicza się 3 najlepsze dyscypliny plus biegi przełajowe.

Do punktacji ogólnej szkół dolicza się także punkty uzyskane przez szkołę
w Mistrzostwach Warszawy. W roku szkolnym 2021/2022 WOM rozpoczęły biegi
przełajowe, które odbyły się w parku im. Edwarda Szymańskiego 4 i 8 października 2021 r.

Kalendarium
18, 25.10, godz. 9:00–12:00
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora
Bezpłatne indywidualne porady (Skype, Messenger) dotyczące obsługi komputera,
Internetu, smartfonu, tabletu, aparatu i innych urządzeń cyfrowych.
Zapisy: tel. 733 749 714. Wypożyczalnia nr 80, ul. Redutowa 48.
20, 27.10, godz. 17:00–18:30
Pilates po sąsiedzku
Kameralny trening ruchowy dla osób w różnym wieku. Rozciąganie i rozbudowa mięśni.
Prowadzenie: Dorota Porowska. Zapisy: d.porowska@wck-wola.pl, 22 114 17 69.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Młynarska 35a.
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20.10, godz. 13:30
Warsztaty rękodzielnicze
A w środę zrób ozdobę! Międzypokoleniowe warsztaty pod okiem Jolanty
Czerwonogrodzkiej. Zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69.
Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15.
20.10, godz. 17:15
Kurs szachowy
„Pierwsze kroki szachowe” dla dzieci w wieku 8-14 lat (8 spotkań).
Zapisy: tel. 22 529 09 40. Biblioteka nr 21 „Komiksowo”, al. Solidarności 90.
21 i 28.10, godz. 16:00–19:00
Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora
Porady (Skype, Messenger) dot. obsługi komputera, Internetu, aparatu i innych urządzeń
cyfrowych. Zapisy: tel. 733 749 714. Wypożyczalnia nr 80, ul. Redutowa 48.
21.10, godz. 17:30
Matematyka na wesoło
„Gry matematyczne” – zabawa i odkrywanie faktów matematycznych, propozycje
aktywności dla całej rodziny. Cykl spotkań dla dzieci w wieku 4–6 lat prowadzonych przez
Fundację Rozwoju Rodziny RoRo. Zapisy: fundacjaroro.org. Biblioteka nr 21 „Komiksowo”,
al. „Solidarności” 90.
22.10, godz. 18:00–19:00
Spektakl dla dzieci
Teatr Ryle „Jesienna przygoda”. Las pełen jest przygód i niespodzianek. Mały Miś wybiera
się na grzyby. Tylko które włożyć do koszyka? Dzięki lekcji, jaką udzieli Misiowi Tata
Niedźwiedź, dzieci dowiedzą się co nieco o zbieraniu grzybów. Wolskie Centrum Kultury,
ul. Działdowska 6. Bilety: 10 zł.
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26.10, godz. 17:30
Prelekcja online
„Rok Stanisława Lema, czyli polski mistrz science-fiction” – Marcin Waincetel. Prelekcja
on-line w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki na facebooku Wypożyczalni nr 14
„Fantasmagoria”.
27.10, godz. 17:00
Nauka szydełkowania
„Kreatywna włóczka” – nauka szydełkowania i robienia na drutach. Robimy maskotki,
czapki, szaliki, sweterki w różnych formach i splotach. Zajęcia dla dzieci i młodzieży
w wieku od 9 do 16 lat. Zapisy: tel. 22 632 27 52. Biblioteka nr 13, ul. Staszica 5a.
28.10, godz. 14:00
Edukacja ekologiczna
„Ekologicznie jest ślicznie” – zajęcia edukacyjne online dla dzieci w wieku 4–12 lat.
Filmy z ciekawostkami dotyczącymi ekologii i ochrony środowiska zamieszczane
są na facebooku Ekoteka na Żytniej. Biblioteka nr 25, ul. Żytnia 64.
29.10, godz. 10:00
Prelekcja online
„Składam słowa, dźwigam swój czas” – wybrane zagadnienia z życia i twórczości
Tadeusza Różewicza. Prelekcja dla młodzieży i dorosłych: profil biblioteki na facebooku.
Wypożyczalnia nr 106, ul. Twarda 64.
29.10, godz. 12:00–19:00
Planszówki w Bibliotece
Gry „bez prądu” w Bibliotecznej Strefie Gier. Zajęcia dla dzieci (wraz z opiekunami)
w wieku od 2 lat. Zapisy: 22 632 27 52, bd13@bpwola.waw.pl. Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a. Liczba miejsc ograniczona.
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29.10, godz. 17:00
Edukacja ekologiczna
„Zasadź się na kwiatka” – filmy z zakresu uprawy kwiatów domowych: ciekawostki
i porady zamieszczane są na facebooku Ekoteka na Żytniej. Wypożyczalnia dla Dorosłych
i Młodzieży nr 73, ul. Żytnia 64.

Potrzebne są regulacje pozwalające
zbierać dane o szczepieniach
uczniów
Wola jest pionierką szczepień wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
jednak wobec rozwijającej się czwartej fali pandemii to ciągle
mało. Skuteczne działania zapobiegawcze mogłyby być podjęte
na podstawie analizy danych dotyczących poziomu wyszczepienia
uczniów, ale brakuje umożliwiających to regulacji prawnych.
Burmistrz Woli zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie
interwencji w tej sprawie
Najnowsze dane wskazują, że Warszawa jest liderem wśród dużych miast, jeżeli chodzi
o liczbę zaczepionych obiema dawkami. Jako pierwsza osiągnęła poziom 67%, co
pokazuje, że promocja szczepień i akcje informacyjne dają wymierny efekt. Urząd
Dzielnicy Wola, w ramach prozdrowotnych działań profilaktycznych, już w wakacje
rozpoczął z Okręgową Izbą Lekarską akcję „Wolę się zaszczepić”. Współpraca zaowocowała
utworzeniem dwóch punktów, w których dwiema dawkami zaszczepili się chętni
uczniowie i osoby towarzyszące. Były to pierwsze w Polsce punkty szczepień dla uczniów.
– Na Woli prowadzimy je m.in. wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i jako pierwsi
w Polsce zainicjowaliśmy program szczepień uczniów w placówkach oświatowych –
mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Tuż przed początkiem roku szkolnego
chętni uczniowie przyjęli pierwszą dawkę, co, mamy nadzieję, po pełnym wyszczepieniu
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Akcja szczepień w LO im. C.K. Norwida
przyczyni się do minimalizowania negatywnych skutków czwartej fali pandemii, z którą
niestety mamy już do czynienia – dodaje.
Miniony, pandemiczny rok szkolny był dla wszystkich ogromnym wyzwaniem,
a częściowo zdalne zajęcia wpłynęły na pogorszenie zarówno wyników w nauce, jak
i kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Zdają sobie z tego sprawę sami uczniowie, co
widać w wynikach badań Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Aż 60% ankietowanych uczniów chce uczyć się stacjonarnie, a 21% wybrałoby
tryb hybrydowy. Zaledwie 14% chce powrotu nauki zdalnej, co jest zdecydowaną
mniejszością. Nauczeni doświadczeniami staramy się robić wszystko, aby nie dopuścić
do powtórki z ubiegłego roku. Mamy jednak trochę związane ręce, bo pomimo tego, że
prowadzimy akcję szczepień wśród dzieci i młodzieży szkolnej, to nie możemy skorzystać
z danych dotyczących poziomu ich wyszczepienia, bo takich danych po prostu nie ma –
mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.
Stosowne regulacje prawne pozwoliłyby na analizę danych, dzięki którym mogłyby
być podejmowane kolejne kroki w walce z pandemią. – Zwróciłem się do ministra
zdrowia o interwencję w tej sprawie. Przepisy, które umożliwią poznanie dokładnej
liczby zaszczepionych uczniów i analizę tych danych, byłyby nieocenione dla instytucji
państwowych czy dyrektorów szkół – mówi Krzysztof Strzałkowski. – Dzięki nim
można byłoby podjąć działania w sprawie lepszego układania planów zajęć, wysyłania
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uczniów na naukę hybrydową lub zdalną czy dalszej promocji akcji szczepień. Liczę,
że ministerstwo zajmie się tą sprawą, bo czwarta fala nabiera tempa i musimy zrobić
wszystko, żeby zapobiec jej skutkom – dodaje.
red.
wystawa
16.06–28.11.2021

prawo karne
zabezpieczenie społeczne

Projekty
Aliny Scholtz

Muzeum Woli
oddział Muzeum Warszawy
ul. Srebrna 12
muzeumwoli.pl

PATRONI MEDIALNI:
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Twój dzielnicowy
Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV,
ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
REWIR 1
Rejon 1
asp. szt. Łukasz Kozaczek
tel. 47 723 94 09, kom: +48 600 997 718
e-mail:dzielnicowy.wola1@ksp.policja.gov.pl
Rejon 2
st. sierż. Daniel Kolwicz
tel. 47 723 94 42, kom: +48 600 997 739
e-mail:dzielnicowy.wola2@ksp.policja.gov.pl
Rejon 3
st. sierż. Paweł Nowak
tel. 47 723 61 58, kom: +48 600 997 768
e-mail: dzielnicowy.wola3@ksp.policja.gov.pl
Rejon 4
mł. asp. Daniel Biniecki
tel. 47 723 94 42, kom: +48 600 997 661
e-mail: dzielnicowy.wola4@ksp.policja.gov.pl
Rejon 5
mł. asp. Daniel Biniecki
tel. 47 723 61 19, kom: +48 600 997 661
e-mail: dzielnicowy.wola5@ksp.policja.gov.pl
Rejon 6
asp. szt. Łukasz Kozaczek
tel. 47 723 94 09, kom: +48 600 997 718
e-mail: dzielnicowy.wola6@ksp.policja.gov.pl
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Rejon 7
sierż. szt. Sebastian Nowicki
tel. 47 723 94 52, kom: +48 600 997 743
e-mail: dzielnicowy.wola7@ksp.policja.gov.pl
Rejon 8
asp. szt. Andrzej Kurzęcki
tel. 47 723 61 58, kom: +48 600 997 765
e-mail: dzielnicowy.wola8@ksp.policja.gov.pl
Rejon 9
asp. szt. Andrzej Kurzęcki
tel. 47 723 61 58, kom: +48 600 997 765
mail: dzielnicowy.wola9@ksp.policja.gov.pl
Rejon 10
asp. szt. Łukasz Pawlaczyk
tel. 47 723 61 58, kom: +48 600 997 659
e-mail: dzielnicowy.wola10@ksp.policja.gov.pl
Rejon 11
st. sierż. Paweł Nowak
tel. 47 723 61 58, kom: +48 600 997 768
e-mail: dzielnicowy.wola11@ksp.policja.gov.pl
Rejon 12
sierż. szt. Sebastian Nowicki
tel. 47 723 94 52, kom: +48 600 997 743
e-mail: dzielnicowy.wola12@ksp.policja.gov.pl
Rejon 13
asp. Łukasz Wasiński
tel. 47 723 60 65, kom: +48 600 997 663
e-mail: dzielnicowy.wola13@ksp.policja.gov.pl
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Rejon 14
asp. szt. Łukasz Pawlaczyk
tel. 47 723 61 58, kom: +48 600 997 659
e-mail: dzielnicowy.wola14@ksp.policja.gov.pl

REWIR 2
Rejon 1
asp. Rafał Wilczyński
tel. 47 723 79 63, kom: +48 600 997 762
e-mail: dzielnicowy.wola15@ksp.policja.gov.pl
Rejon 2
sierż. szt. Marcin Szwed
tel. 47 723 70 36, kom: +48 600 997 729
e-mail: dzielnicowy.wola16@ksp.policja.gov.pl
Rejon 3
asp. szt. Łukasz Gręda
tel. 47 723 60 09, kom: +48 600 997 717
e-mail:dzielnicowy.wola17@ksp.policja.gov.pl
Rejon 4
asp. Rafał Domagała
tel. 47 723 79 63, kom: +48 600 997 737
e-mail: dzielnicowy.wola18@ksp.policja.gov.pl
Rejon 5
st. asp. Katarzyna Wierzbicka
tel. 47 723 94 21, kom: +48 600 997 726
e-mail:dzielnicowy.wola19@ksp.policja.gov.pl
Rejon 6
mł. asp. Marcin Kozłowski
tel. 47 723 66 58, kom: +48 600 997 674
e-mail: dzielnicowy.wola20@ksp.policja.gov.pl
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Rejon 7
asp. Marcin Matuszewski
tel. 47 723 66 58, kom: +48 600 997 724
e-mail: dzielnicowy.wola21@ksp.policja.gov.pl
Rejon 8
asp. Marcin Matuszewski
tel. 47 723 66 58, kom: +48 600 997 724
e-mail: dzielnicowy.wola22@ksp.policja.gov.pl
Rejon 9
asp. Mariusz Golec
tel. 47 723 60 09, kom: +48 600 997 758
e-mail: dzielnicowy.wola23@ksp.policja.gov.pl
Rejon 10
st. sierż. Tomasz Czop
tel. 47 723 70 36, kom: +48 600 997 733
e-mail: dzielnicowy.wola24@ksp.policja.gov.pl
Rejon 11
asp. szt. Paweł Łapiński
tel. 47 723 70 36, kom: +48 600 997 722
e-mail: dzielnicowy.wola25@ksp.policja.gov.pl
Rejon 12
asp. szt. Marcin Sot
tel. 47 723 94 21, kom: +48 600 997 766
e-mail:dzielnicowy.wola26@ksp.policja.gov.pl
Rejon 13
asp. Łukasz Tomaszewski
tel. 47 723 79 63, kom: +48 600 997 720
e-mail: dzielnicowy.wola27@ksp.policja.gov.pl
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Rejon 14
mł. asp. Marcin Kozłowski
tel. 47 723 66 58, kom: +48 600 997 674
e-mail: dzielnicowy.wola28@ksp.policja.gov.pl
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