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Beata Kozieł, Katarzyna Dębska, Sandra Burzyńska i Anna Kawicka z wolskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Walka o siebie jest procesem
– ROZMOWA Z PRACOWNICAMI SOCJALNYMI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Praca socjalna to sport wyczynowy. Na co dzień pracownicy socjalni
pracują w stresie często narażeni na agresję. Nawet w okresie pandemii
jak inne służby nie przerwali pracy w terenie. „Naszym głównym
zadaniem jest pokazanie ludziom mierzącym się z problemami, że są inne
możliwości”. Z okazji ich Święta z pracownicami socjalnymi rozmawia
Tomasz Keller.
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– Pracownik socjalny nie ma łatwo: wysokie ryzyko, przeciążenie. Dlaczego ten zawód?
Anna Kawicka: Kilkanaście lat temu uczestniczyłam w projekcie streetworkerów. Młodzież
z Pragi kręciła film, którego akcja przebiegała nad Wisłą. Nie mogłam sobie wyobrazić, jak
to jest, że nastolatki z Warszawy po raz pierwszy w życiu zobaczyły… Wisłę. Żyjemy
w czasach, kiedy podróżowanie po świecie stało się bajecznie proste, a tuż obok mieszka
młodzież, której nikt nie pokazał rzeki kilkaset metrów od domu. Te dysproporcje
w wychowywaniu dzieciaków wywarły na mnie ogromne wrażenie.
Katarzyna Dębska: Ta praca uczy pokory. Jest niezwykle interdyscyplinarna – śmiejemy
się, że codziennie jesteśmy detektywami, psychologami i ratownikami. Swobodnie
mogłabym wymienić jeszcze kilka zawodów.
– Jak wygląda wasz dzień pracy?
Beata Kozieł: Jest wielozadaniowy, dlatego do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć,
co nas zaskoczy. Zwykle działamy według schematu: cztery godziny w terenie i cztery prac
biurowych. W ciągu dnia mamy wiele spotkań, dlatego ciężko wyobrazić sobie życie bez
kalendarza.
– To dalekie od utartego wizerunku pracownika socjalnego.
Sandra Burzyńska: Nie jesteśmy urzędniczkami od „rozdawnictwa” czy „zabierania dzieci”.
Dużą rolę w kreowaniu takiego obrazu odgrywają paradokumenty serwowane w telewizji.
Naszym głównym zadaniem jest pokazanie ludziom mierzącym się z problemami, że
są inne możliwości. Nasi klienci oczekują często nagłej zmiany, a walka o siebie jest
procesem, którego nie da się pokazać w 30-minutowym programie. A może wtedy to nie
byłoby atrakcyjne dla widza.
Beata Kozieł: Ludzie niekiedy nie chcą korzystać z naszej pomocy, bo boją się, że jedyne,
co możemy zaoferować, to zabranie im dziecka. Często za późno dowiadujemy się o tym,
że ktoś potrzebuje wsparcia. Gdy coś się wydarzy, z ust dziennikarzy pada pytanie:
„Gdzie była opieka społeczna?”. Warto zwrócić uwagę na odpowiedzialność otoczenia –
reagujący przechodzień czy sąsiadka zza ściany mogą zapobiec tragedii.
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„Praca socjalna to proces, gdzie podmiotowość klienta jest najważniejsza.
Nakierowujemy, a nie decydujemy. Pokazujemy, że nie można przerzucać
odpowiedzialności za swoje życie”.

– Czym faktycznie się zajmujecie?
Katarzyna Dębska: To proces, w którym podmiotowość klienta jest najważniejsza.
Nakierowujemy, a nie decydujemy. Pokazujemy, że nie można przerzucać
odpowiedzialności za swoje życie. Organizujemy warsztaty rozwojowe, wsparcie
asystenta rodziny, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego czy prawnika. Często
same wcielamy się w te role – pomagamy osobom z uzależnieniami czy doświadczającymi
przemocy domowej, wspieramy w szpitalach i urzędach.
Anna Kawicka: Wspieramy cudzoziemców, którym trzeba na przykład pomóc finansowo
lub w tłumaczeniu i wypełnieniu druków w urzędach. Wspólnie ze Strażą Miejską zimą
bierzemy udział w patrolach i wspieramy osoby bezdomne, również z zagranicy, które
przyjechały do nas za chlebem, a przez sytuację zdrowotną, brak dokumentów nie mogą
podjąć pracy czy znaleźć mieszkania.
Katarzyna Dębska: Podobnie jest z seniorami. Sporo starszych osób posiada jedynie
telefon stacjonarny i nie są w stanie odebrać e-recepty. Wtedy my służymy pomocą.
Jesteśmy też chyba jedyną grupą zawodową, która w okresie pandemii cały czas
działała i realizowała wejścia w środowisko.
– Czyli często jako pierwsze konfrontujecie się z dramatami i potrzebami ludzi. Co
w takich sytuacjach jest sukcesem?
Beata Kozieł: Zaufanie. Gdy osoba dzieli się z nami traumatycznym przeżyciem
i wprowadza nas do swojego świata, czy wtedy, kiedy rodzic wiedząc, że nie ma
możliwości przejęcia opieki nad dzieckiem, utrzymuje z nim bezpieczny kontakt, więź
emocjonalną i współpracuje z jego obecnymi opiekunami. To motywuje do pracy.
Sandra Burzyńska: Kiedy negatywne nastawienie zmienia się w otwartość.
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Podziękowania od osoby, która początkowo nie chciała nawet rozmawiać, sprawia dużo
frajdy.
Anna Kawicka: Mamy chyba nieco zaburzoną hierarchię wartości, bo dla nas sukcesem
jest każda zmiana w życiu klienta czy rodziny, która wpływa pozytywnie na ich życie:
pozyskanie dodatku mieszkaniowego, podjęcie terapii, założenie sprawy o alimenty,
dotrzymanie słowa i oddzwonienie czy pojawienie w urzędzie pracy i zachowanie
ubezpieczenia zdrowotnego.
– A te najtrudniejsze momenty?
Beata Kozieł: Uczestniczę w posiedzeniach na temat oceny sytuacji dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej. Omawiamy problemy, jakie miały miejsce w ich domach rodzinnych.
Dowiaduję się wówczas, że dziecko doznawało przemocy czy było świadkiem uwikłania
rodzica w uzależnienie, jak było w tym czasie zaniedbane emocjonalnie czy fizycznie.
Pytam wtedy samą siebie: Gdzie my – dorośli wówczas byliśmy? Dlaczego pozwalamy,
aby dzieciom sąsiadów, znajomych, czasami latami działa się krzywda? To jest dojmująco
smutne uczucie.
Sandra Burzyńska: Spotkałam się z przypadkiem, kiedy ojciec przepisał pokaźny
majątek na syna, a ten przywiózł tatę z jedną reklamówką pod bramę schroniska dla
bezdomnych. To są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a trudno się z nimi pogodzić.
Anna Kawicka: Czasami jedyne, co możemy zrobić, to zapewnić śmierć w godnych
warunkach. Osoby, którym pomagamy, są często samotne. Kiedyś zadzwonili do OPS
sąsiedzi z informacją, że w lokalu obok od kilku dni nie gaśnie światło, a mieszkająca tam
starsza osoba przestała wychodzić. Córka nie chciała z nami rozmawiać, ze względu na
zerwanie kontaktu z ojcem, ale zgodziła się udostępnić klucze. Po wejściu znaleźliśmy
konającego mężczyznę, który zmarł dwa dni później. Czuliśmy nieopisany smutek, ale
zmarł w godnych warunkach.
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„Dla pracownika socjalnego sukcesem jest każda zmiana w życiu klienta czy
rodziny, która wpływa pozytywnie na ich życie”.
– Czy macie czasami opory w niesieniu pomocy?
Katarzyna Dębska: Część osób mogła mieć rzeczywiście zaburzone relacje w swoich
rodzinach. Wiele lat temu ten starszy mężczyzna był kimś innym, a kiedy my go
poznajemy, jest już schorowany, niedołężny i nie potrafi sam o siebie zadbać. Córka
ma uzasadnione pretensje do ojca, ale my poznajemy już całkowicie inną osobę, której
zaburzenia neurologiczne nie pozwalają na normalne funkcjonowanie. Oczywiście jest
to wynik jego pewnych wyborów z przeszłości, ale my pracujemy tu i teraz.
redakcja: Joanna Rutkowska

TRADYCJA DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
21 listopada 2021 roku przypadła 32. rocznica spotkania w Charzykowach
w okolicach Borów Tucholskich, pracowników pomocy społecznej z Jackiem
Kuroniem i Joanną Staręgą-Piasek. Co prawda korzenie zawodu pracownika
socjalnego sięgają początków XX wieku, jednak przez długi okres był
on mało zauważalny i doceniony. Listopadowe spotkanie uznaje się za
symboliczne wydarzenie w historii pomocy społecznej, które wyznaczyło datę
święta pracowników socjalnych. Znacząco wpłynęło na pozytywne zmiany
w polityce społecznej i docenienie osób, które pomagają innym zmagać się
z przeciwnościami losu.
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Szanowni Państwo,
pod koniec roku obchodzimy trzy ważne święta, najpierw dzień seniora, potem
pracowników socjalnych, a 5 grudnia dzień wolontariuszy. I to właśnie wykonującym
te ważne zadania poświęcamy znaczną część tego wydania Kuriera Wolskiego.
Przeczytacie w nim Państwo o trudach pracy pracowników wolskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, którzy jako jedni z niewielu w obliczu pandemii ani na chwilę nie przestali
pracować w terenie. I choć mamy już teraz do czynienia z czwartą falą zakażeń wirusem
SARS-CoV2, nadal ma ona olbrzymi wpływ na nasze życie. Niestety, choć mieszkańcy
Woli i całej Warszawy do walki z zarazą ruszyli bardzo chętnie, a statystyki wyszczepienia
są u nas bardzo wysokie, musimy zapłacić cenę za brak rządowej polityki wsparcia
dla akcji szczepień w pozostałej części Polski. W warszawskich szpitalach miejsca
zajmują głównie pacjenci spoza miasta, którzy trafiają do nas z powodu ograniczonej
popularności programu szczepień.
W ostatnim czasie brak rządowych działań możemy zobaczyć również w placówkach
oświaty, gdzie na dyrektorów zrzuca się kolejne obowiązki. Tylko w ostatnich kilku dniach
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, choć nie przewidują tego żadne przepisy,
zwrócił się do dyrektorów, by przeprowadzali wywiady epidemiologiczne po stwierdzeniu
zakażenia, bo Sanepid się nie wyrabia. I to po tym, jak odmówiono dyrektorom dostępu
do danych na temat wyszczepienia uczniów i nauczycieli. Nie minęło jednak kilka dni
od tej decyzji, a trafiła do nas następna. Tym razem obciążająca nie tylko dyrekcje szkół,
ale także samorząd. Otóż nie posiadając danych na temat szczepień, to dyrektor będzie
podejmował decyzję, czy dana klasa, pomimo kontaktu z zakażonym, może uczyć się
stacjonarnie bądź hybrydowo. Nie idzie za tym ani wzrost subwencji na szkolnictwo,
ani płac nauczycieli. Skończy się tak, że jak zawsze my samorządowcy będziemy musieli
dołożyć z już i tak nadszarpniętych przez Polski Ład budżetów.
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola
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Szanowni Państwo,
1 grudnia wystartowała 9. edycja budżetu obywatelskiego na rok 2023. Projekty można
składać do 25 stycznia 2022 roku, do czego gorąco Państwa zachęcam. Po raz kolejny
będą mogli Państwo zdecydować, co powstanie w naszej dzielnicy. Każdy projekt
jest dla nas wskazówką na temat potrzeb mieszkańców i motywacją do podjęcia
konkretnych działań.
Dobrym przykładem współpracy są wykonywane właśnie projekty na rok 2019 i 2021:
„Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicą Redutową a Elekcyjną” i „Zielona Wola – rewitalizacja
terenu między cmentarzem a ul. Redutową”. Na wniosek mieszkańców odnowiono
przestrzeń przy Reducie, wyremontowano schody prowadzące na wały i przebudowano
wejście na Cmentarz Prawosławny od ul. Pustola. O remont tego wejścia wnioskowaliśmy
kilkukrotnie i wreszcie, przy okazji rewitalizacji i ten problem udało się rozwiązać.
Wola staje się jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic. Pragnąc połączyć jej potencjał
z potencjałem przedsiębiorczyń, dzielnica rozpoczęła cykl „Wolskie spotkania kobiet”.
Służą one wymianie doświadczeń właścicielek firm, managerek i kobiet, które myślą
o założeniu działalności gospodarczej. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 listopada w
Browarach Warszawskich, a zaproszenie na kolejne można uzyskać, pisząc na adres:
wola.wdg@um.warszawa.pl.
Mam nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego mieszkańcy
Woli staną na wysokości zadania i zgłoszą wiele ciekawych projektów, które będą
inspiracją do działania dla nas wszystkich. Abyśmy mogli skutecznie działać – szczepmy
się i dbajmy o siebie nawzajem.
Ewa Statkiewicz
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola
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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
Okręg II Odolany, Ulrychów
Kamil Kociszewski
Radny niezrzeszony
kociszewski.kamil@gmail.com
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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
Karol Jankowski
Przewodniczący Klubu
Prawo i Sprawiedliwość
karoljankowski.wola@gmail.com
Adam Matusik
Koalicja Obywatelska
amatusik@radni.um.warszawa.pl
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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
Patryk Wyczółkowski
Prawo i Sprawiedliwość
pwyczolkowski@radni.um.warszawa.pl
Blanka Zienkiewicz
Koalicja Obywatelska
bzienkiewicz@radni.um.warszawa.pl
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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

OKRĘGI NA WOLI
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Budżet obywatelski zmienia Wolę
Przez siedem lat z budżetu obywatelskiego na Woli powstało blisko trzysta
miejsc, inicjatyw i wydarzeń. Kolejne, w ramach trwającej edycji, można
zgłaszać do 25 stycznia 2022 roku. Kwota przeznaczona na realizację
pomysłów mieszkańców w dzielnicy to ponad 5 mln 600 tysięcy złotych.
Od 2015 roku w ramach budżetu obywatelskiego dzielnica wykonała ponad 260
projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Efekty wcielania w życie tych pomysłów
widać niemal na każdym kroku. Dzięki osobom wrażliwym na potrzeby swojego otoczenia
powstały na przykład przejście dla pieszych łączące parki Szymańskiego i Sowińskiego,
nowe latarnie przy Pustola, Jadłodzielnia na Nowolipkach, Psi Plac Zabaw na Odolanach
czy zajęcia jogi i kino w plenerze. Przykładów takich miejsc i wydarzeń jest znacznie
więcej, a kolejne można zgłaszać do 25 stycznia 2022 roku.
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9. EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Od 1 grudnia mieszkańcy znowu mogą zgłaszać swoje pomysły i współdecydować
o tym, jak zmieni się stolica. Kwota przeznaczona do dyspozycji warszawiaków na rok
2023 wynosi 101 130 815,00 zł. Na poziomie ogólnomiejskim to 30 339 246,00 zł (limit na
projekt: 6 067 849,00 zł), a na Woli – 5 663 326,00 zł (limit: 1 132 665,00 zł). Warto wiedzieć,
że od 2015 roku miasto zrealizowało ponad 3700 projektów.
Możliwości działania jest naprawdę wiele. Można zgłaszać zadania inwestycyjne, np.
budowę placu zabaw czy postawienie ławek, działania na rzecz sąsiedzkiej integracji, czy
wydarzenia – potańcówki, spektakle i inne. Pomysły z zakresu ochrony środowiska, sportu,
kultury czy przestrzeni publicznej mogą dotyczyć zadań, którymi zajmuje się urząd
dzielnicy i jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta).
JAK SKŁADAĆ PROJEKTY
Pomysły do budżetu obywatelskiego można zgłaszać elektronicznie i tradycyjnie,
w formie papierowej. Najbardziej praktycznym dla projektodawców sposobem będzie
skorzystanie z miejskiej platformy: bo.um.warszawa.pl. Można tu poszukać inspiracji:
zapoznać się z projektami z poprzednich edycji budżetu i sprawdzić przykładowe koszty
różnych miejskich działań. Pomysły można też złożyć w formie papierowej. Trzeba tylko
pamiętać, aby do 25 stycznia 2022 roku dostarczyć je do Urzędu Dzielnicy Wola lub
Centrum Komunikacji Społecznej.
WSPARCIE PRACOWNIKÓW URZĘDU
W przygotowaniu projektów pomagają wolscy urzędnicy oraz pracownicy jednostek
dzielnicowych, m.in. Wolskiego Centrum Kultury, Biblioteki, Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami czy OSIR-u. Na dyżurach (harmonogram dostępny na:
wola.um.warszawa.pl) uzyskamy pomoc w wypełnieniu formularza i w kwestiach
merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych i oszacowania kosztów.
Informacji o budżecie udzielają też dzielnicowe koordynatorki: od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00–16.00 pod numerami telefonów
22 4435794 i 22 4435795 oraz mailowo bo.wola@um.warszawa.pl. Koordynatorki
zapraszają też na dyżur telefoniczny w każdą środę grudnia w godzinach 16.00–17.00.
red.
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Otwórz serce na wolontariat
Wolontariat to nie tylko zaangażowanie i chęć niesienia pomocy. To także
sposób myślenia o współczesnym świecie i o swojej roli w społeczeństwie.
Warszawa zachęca mieszkańców do dzielenia się z innymi swoim czasem,
szczególnie przed świętami.
W wolontariat może włączyć się każdy, bez względu na wiek, doświadczenie i czas, którym
dysponuje. Oferty działań społecznych skupia miejski projekt „Ochotnicy warszawscy”.
– Na portalu ochotnicy.waw.pl codziennie publikowane są propozycje, spośród których
każdy może wybrać coś dla siebie – mówi Wojciech Lesiuk, zastępca burmistrza
Woli. A możliwości przed świętami jest wiele.
WESPRZYJ WSPÓŁDZIELNIK
Wolontariat we Współdzielniku zainteresuje osoby, dla których ważna jest ekologia.
To nowoczesna forma aktywności adresowana do tych, którzy chcą wesprzeć ideę
ograniczania konsumpcji. Wolontariusze będą angażować się m.in. w prowadzenie
darmowego sklepu i jadłodzielni, udzielać pomocy w warsztacie naprawczym
przedmiotów codziennego użytku czy w sanatorium dla roślin. Współdzielnik przy
Górczewskiej 124 prowadzi Wolskie Centrum Kultury we współpracy z Wola Parkiem.

Wolontariat w ramach oferty „Ochotnicy warszawscy”
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WYKORZYSTAJ UMIEJĘTNOŚCI ARTYSTYCZNE
W Domu Pomocy Społecznej „Syrena” przy ul. Syreny 26 na osoby, które cieszy kontakt
z seniorami, czekają różnorodne zadania, m.in. prowadzenie Klubu Miłośników Muzyki
Rockowej, czytanie mieszkańcom słabowidzącym czy zaangażowanie się w warsztaty
plastyczne.
WYKONAJ PRACE REMONTOWE
Osoby posiadające nawet drobne umiejętności remontowe mogą pomóc osobom,
które ze względu na wiek czy sytuację finansową nie mogą wykonać niektórych prac
remontowo-domowych. Wolontariat w projekcie „Nowy Dom” Klubu Alternatywnego
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej to na przykład gruntowanie i malowanie ścian, mycie
okien, pranie zasłon i firan, sprzątanie balkonów czy naprawy hydrauliczne.
Ciekawą propozycję dla seniorów ma Biblioteka Publiczna na Pradze Południe. Zadanie
polega na czytaniu i nagraniu bajek i innych historii dla dzieci. Każdy posiadacz
przyjemnego głosu może nagrać opowieść z myślą o najmłodszych, którym głos „babci”
czy „dziadka” umili zimowy czas. Nagrane bajki wystarczy przesłać do biblioteki.
Źródło: UM

Na Nowolipkach świat w zasięgu ręki
Już niedługo Poliglotka – filia wolskiej biblioteki – zmieni miejsce.
W nowej lokalizacji trwa właśnie remont, który ma się zakończyć jeszcze
w tym roku. W nowym lokalu placówka urośnie prawie trzy razy.
Przy Nowolipki 21, nieopodal kościoła św. Augustyna, robotnicy uwijają się jak mrówki.
Wywożą na taczkach ogromne ilości gruzu, a kłęby kurzu wydobywają się z właśnie
zamontowanych okien. To nie plac budowy na podwaliny kolejnego wysokościowca, a prace
nad nową siedzibą Poliglotki, filii wolskiej biblioteki. Już niedługo całość zbiorów, które
zajmują teraz niecałe 60 m2, zostanie przeniesiona do nowego, całkowicie przearanżowanego
i trzykrotnie większego lokalu. Podczas remontu 172-metrowego pomieszczenia trzeba było
w 6 kontenerach wywieźć 42 m3 gruzu, co w pełni zapełniłoby mały basen w pływalni Delfin.
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Przy ul. Nowolipki 21 powstaje nowa siedziba biblioteki Poliglotka
Prace przy nowej Poliglotce wymagały połączenia dwóch lokali, całkowitej wymiany
instalacji elektrycznej, wylewki podłogi, zamontowania nowych okien czy zrzucenia,
wzmocnienia i wymiany całego sufitu po dawnym zalaniu. Ściany w niektórych miejscach
odchodziły nawet na 7 centymetrów od poziomu, więc cały remont jest naprawdę dużym
wyzwaniem. Wchodzimy już jednak w jego decydującą fazę. Remont ma się zakończyć
jeszcze w tym roku, obecnie trwają prace wykończeniowe, takie jak szpachlowanie.
BOGATA OFERTA LITERATURY OBCOJĘZYCZNEJ
Zbiory obecnej Poliglotki znajdują przy ul. Nowolipie 20. Nowa siedziba będzie kilkaset
metrów dalej, naprzeciwko kościoła pw. Św. Augustyna przy Nowolipki 21. – W środku
znajdziemy zbiory literatury pięknej i popularnonaukowej w językach obcych: angielskim,
niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, szwedzkim, chińskim,
duńskim, norweskim, fińskim, ukraińskim oraz niderlandzkim – wymienia Grażyna
Orzechowska-Mikulska, zastępczyni burmistrza Woli.
To tylko niektóre z pozycji, jakie można odnaleźć już w placówce. W nowoczesnych
pomieszczeniach znajdzie się także wypożyczalnia, czytelnia, sala multimedialnokonferencyjna z 65-calowym telewizorem i dużo przestrzeni na spotkania literackie.
W obiekcie znajdzie się także toaleta dla niepełnosprawnych. Całość prac pochłonie blisko
1 mln złotych.
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BIBLIOTEKA SIĘ REMONTUJE
To w ostatnich pięciu latach czwarty już duży remont przeprowadzony w wolskich
bibliotekach. – W 2016 roku otworzyliśmy wyremontowaną Biblioteczną Strefę Gier
przy Staszica, we wrześniu 2018 roku nową przestrzeń zyskała Biblioteka na Kole przy
Ciołka, a na początku zeszłego roku zaprezentowaliśmy wyremontowaną Fantasmagorię
– z satysfakcją mówi Anna Grędzińska, dyrektorka Biblioteki Publicznej. – Od 2018 działa
także nowa filia na Odolanach, a jeszcze w tym roku zakończymy kolejną inwestycję,
przeniesiemy do trzykrotnie większego lokalu Wypożyczalnię Zbiorów Obcojęzycznych –
Poliglotka – dodaje.
red.

Szkoła Podstawowa nr 403 coraz bliżej
Formalne powołanie do życia Szkoły Podstawowej nr 403 zbliża się
wielkimi krokami. Rada Dzielnicy Wola skierowała pod obrady Rady
Warszawy uchwałę w sprawie założenia placówki przy ul. Karlińskiego.
Budynek przy ul. Karlińskiego 6 jest w fazie prac wykończeniowych, a dzielnica podjęła
kolejny krok w sprawie powołania do życia Szkoły Podstawowej nr 403.
– Najpierw, wraz z rodzicami ustaliliśmy kształt obwodu nowej placówki. Został on
wyłoniony w efekcie konsultacji społecznych, co jest pierwszym takim przypadkiem
w Warszawie – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Kolejnym etapem jest
wystąpienie do Rady Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie założenia Szkoły
Podstawowej nr 403, co właśnie zrobiliśmy – dodaje.
W tej sprawie stosowną uchwałę podjęła już Rada Dzielnicy, a wkrótce ma się
nią zająć Rada Warszawy. Przyjęcie uchwały da zielone światło do dalszych działań, m.in.
do rozpisania konkursu i wybrania dyrektora nowej placówki.
– Po wyborze dyrektora zacznie on oficjalnie organizować szkołę. Przeprowadzi
rekrutacje pracowników, zawrze niezbędne umowy, będzie koordynował zakup
wyposażenia czy pomocy dydaktycznych – wyjaśnia Grażyna Orzechowska-Mikulska,

KURIER WOLSKI nr 188/489, 1 grudnia 2021 r. | 17

Przy ul. Karlińskiego 6 powstanie nowa szkoła podstawowa
zastępczyni burmistrza Woli. – Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystko było gotowe
na pierwszy dzwonek roku szkolnego 2022/2023 – dodaje.
Szkoła Podstawowa nr 403 będzie placówką funkcjonalną i ekologiczną. Znajdą się w niej
m.in. 28 pełnowymiarowe sale dydaktyczne dla szkoły podstawowej, 4 sale dla oddziałów
przedszkolnych, 3 pracownie językowe, 3 świetlice, stołówka, biblioteka, plac zabaw
i boiska. Szkoła docelowo pomieści 28 oddziałów w systemie jednozmianowym, w tym 24
oddziały klas I–VIII dla 600 uczniów, oraz 4 oddziały przedszkolne dla 100 dzieci. Nowy rok
szkolny rozpoczną na Odolanach klasy I–IV.
Choć nowa szkoła znacznie poprawi warunki edukacyjne na Odolanach, to potrzeby
są znacznie większe. Wiosną burmistrz Woli zwrócił się w piśmie do Wojewody
Mazowieckiego, by ten przekazał na cele edukacyjne jedną z działek Skarbu Państwa
w tym rejonie.
red.
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Jaki plan miejscowy dla rejonu
Wolskiej i Płockiej?
Trwają konsultacje planu miejscowego, który określi, jak będzie można
urządzić ponad 120 hektarów terenu między ulicami Górczewską
i Kasprzaka. Projekt zakłada między innymi zachowanie i ochronę terenu
sportowego dawnego stadionu RKS „Sarmata”. Uwagi do planu można
składać do 7 stycznia 2022 r.
Obszar planu rejonu Wolskiej i Płockiej zajmuje około 123 ha pomiędzy ulicami
Górczewską, Leszno, Karolkową, Marcina Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia. To część
dzielnicy, która na przełomie XIX/XX wieku stała się zapleczem przemysłowym miasta,
a dziś fabryczne relikty wypiera zabudowa usługowa i mieszkaniowa.
W granicach planu znajdują się miejsca, które jak w soczewce odzwierciedlają przemiany
historyczno-urbanistyczne stolicy. Są tu m.in. trzy zespoły szpitalne, zajezdnia Tramwajów
Warszawskich przy ul. Siedmiogrodzkiej, teren dawnego stadionu Robotniczego Klubu
Sportowego „Sarmata” czy instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk przy ul. M.
Kasprzaka. Największe zmiany zaszły właśnie przy Kasprzaka, gdzie w miejscu dawnych
Zakładów Radiowych w latach 90. XX wieku powstały siedziby banków, a w ostatnim
okresie, do ulicy Giełdowej, budynki biurowo-usługowe. W obszarze objętym projektem
planu znajduje się też około 100 chronionych zabytków, m.in. neogotycki budynek
kościoła parafii św. Wojciecha, budynek liceum im. M. Kopernika, dawny PDT Wola i zespół
Pałacu Biernackich przy ul. Wolskiej.
ZAŁOŻENIA PLANU
Architekci i urbaniści przygotowali propozycję projektu planu, który określi, w jaki sposób
będzie można urządzić rejon Wolskiej/Płockiej, m.in. budować budynki, ulice, urządzać
parki i skwery. – Plan w przyszło-ści ma zagwarantować utrzymanie ładu przestrzennego,
tj. np. ilekroć inwestor wystąpi o pozwolenie na budowę na tym obszarze, będzie musiał
przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami dokumentu – mówi Adam
Hać, zastępca burmistrza Woli.
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Przyszły plan ma pozwolić m.in. na wykształcenie głównych przestrzeni reprezentacyjnych
w ważnych dla miasta komunikacyjnie ciągach ulic Wolska – al. „Solidarności” oraz ulicy
Górczewskiej.
Plan obejmuje bardzo duży obszar, warto jednak zwrócić uwagę, że zakłada on m.in.:
• zachowanie i ochronę terenu sportowego stadionu RKS „Sarmata”;
•p
 rzeznaczenie terenów obok liceum na Bema, przy przedszkolu i Ogródku

Jordanowskim na usługi oświaty i sportu;
•p
 rzeznaczenie do rozbiórki pawilonów handlowych przy ul. Wolskiej 50;
•z
 achowanie istniejących terenów zieleni urządzonej: parków, skwerów, zieleńców;
•z
 achowanie i ochronę obiektów i obszarów o wartościach historycznych wpisanych

do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
•u
 porządkowanie układu drogowego polegające na sprawdzeniu i dostosowaniu jego

parametrów tak, aby spełnić warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH
Z tekstem i rysunkiem planu, który jest nieodłączną ilustracją do tekstu, można zapoznać
się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy Marszałkowskiej 77/79,
– od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00 oraz na stronie
architektura.um.warszawa.pl,
– na dyżurze telefonicznym projektanta we czwartki 2 i 9 grudnia w godzinach
od 13.00 do 16.00, pod numerem 22 325 81 08.
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JAK ZŁOŻYĆ UWAGI DO PLANU
Można złożyć:
•m
 ailowo: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl;
•d
 rogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
•o
 sobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania

Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy.
UM/red.

Placówki wsparcia dziennego
Pomoc psychologa, w nauce i ciepły posiłek oferują dzieciom i młodzieży
wolskie placówki wsparcia dziennego.
Specjaliści z wolskich placówek wspierają rodziny przeżywające trudności opiekuńcze
i wychowawcze. Z oferty mogą korzystać codziennie od poniedziałku do piątku w
godz. 13.00–19.00 dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. Oprócz zjedzenia ciepłego
posiłku i odrobienia pracy domowej, można tam porozmawiać z psychologiem, zyskać
wsparcie logopedyczne czy socjoterapeutyczne. Pomoc mogą uzyskać również rodzice
i opiekunowie prawni. Wolskie placówki oferują wsparcie opiekuńcze, specjalistyczne
oraz pracę podwórkową z wychowawcą.
JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY
Pomoc w zakresie uzyskania wsparcia w placówce oferują: kadra placówki oświatowej
(wychowawca, pedagog, psycholog), Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownik socjalny,
asystent rodziny) bądź inna instytucja zajmująca się pomocą dziecku i rodzinie.
10 listopada 2021 r. prezydent Warszawy podpisał zarządzenie, dzięki któremu organizacje
pozarządowe od grudnia 2021 r. do listopada 2024 r. otrzymają na prowadzenie placówek
wsparcia dziennego ponad 4 mln 600 tys. zł. W porównaniu z poprzednim okresem
finansowania (lata 2018–2021) to wzrost o ponad milion złotych.
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PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
• Placówki Wsparcia Dziennego Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzone w formie
specjalistycznej:
– ul. Sokołowska 4, tel. 22 631 15 99, e-mail: swietlicasokolowska@caritasaw.pl;
– ul. Okopowa 29b, tel. 22 881 060 829, e-mail: swietlicaokopowa@caritasaw.pl
• Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki
prowadzone w formie opiekuńczej:
– ul. Obozowa 63/65, tel. 22 877 00 45, e-mail: sow.tpd.obozowa@gmail.com
– ul. Monte Cassino 6, tel. 22 877 35 52, e-mail: tpdsow-monte@wp.pl
• Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Gniazdo” prowadzona
w formie opiekuńczej:
– ul. Ożarowska 69, tel. 606 499 239, e-mail: spdgniazdo@onet.pl
• Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej
Praga Północ” w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę.
Tel. 880 860 220, mail: gpas@wp.pl

Czujniki jakości powietrza
Za cztery miesiące na Woli przybędzie pięć nowych czujników jakości
powietrza. Zainstaluje je wyłoniona w miejskim przetargu firma Airly.
Ich lokalizacja została wybrana po uzgodnieniach z dzielnicą.
Nowe urządzenia zostaną zainstalowane na:
• latarni przy Rondzie ONZ;
• budynku Zarządu Mienia Miasta Warszawy przy ul. Jana Kazimierza 62;
• latarni u zbiegu Jana Kazimierza i Ordona;
• latarni na rogu Anielewicza i Smoczej;
• budynku Szkoły przy Deotymy 37.
– Nowe czujniki będą mierzyć zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5,
a także – co jest nowością – PM1, czyli pyłami, których średnica nie przekracza 1
mikrometra – mówi Robert Rafałowski, zastępca burmistrza Woli.

KURIER WOLSKI nr 188/489, 1 grudnia 2021 r. | 22

Oprócz tego wszystkie czujniki będą mierzyły zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu,
a 12 urządzeń zlokalizowanych z dala od ulic dodatkowo ozonem. W sumie w ramach
tego postępowania zainstalowanych będzie 165 punktów pomiarowych – nie tylko
w Warszawie. Do projektu dołączyło 17 podwarszawskich gmin.
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Kalendarium
BIBLIOTEKA NA WOLI
8
 .12, godz. 12:00–19:00
„Puzzlomania w Bibliotecznej Strefie Gier” – zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy: tel. 22 632 27 52. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a.
9
 .12, godz. 17:00
„Rodzinne potyczki na kredki i nożyczki” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci w wieku
5–10 lat. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy: tel. 22 620 97 83. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32, ul. Twarda 64.
1
 0.12, godz. 17:00
„Piątkowe czytanie na dywanie” – głośne czytanie bajek dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku
życia. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy tel. 22 836 06 83. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 11, ul. E. Ciołka 20.
1
 1.12, godz. 11:00
„Opowieści dla marzycieli” – integracyjne zajęcia literacko-plastyczne prowadzone
przez Klub Myszki Norki w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Towarzyszenie
tłumaczki języka migowego. Wiek uczestników: 6–10 lat.
Zapisy: kontakt@myszkanorka.pl lub tel. 735 201 312.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, al. Solidarności 90.
1
 3.12, godz. 17:30
„Azyl Cmoktana” – cykliczne spotkanie stacjonarne dla zwolenników literackich działań,
gier planszowych, rozmów na wszelkie tematy i dobrej zabawy.
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14, ul. Młynarska 35A.
1
 4.12, godz. 17:00
Przedstawienie online „Bajkowa Szopka” – spektakl w wykonaniu Teatru Pod Orzełkiem.
Transmisja na facebookowym profilu Biblioteki Odolanka. W ramach projektu
„Na Woli czytamy do woli” z budżetu obywatelskiego.
15.12, godz. 17:00
„Ozdoby choinkowe z szyszek” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku
7–12 lat. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy tel. 22 836 77 44. Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Redutowa 48.
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15.12, godz. 17:00
„Kreatywna włóczka” – nauka szydełkowania i robienia na drutach.
Wykonywanie maskotek, czapek, szalików, sweterków w różnych formach i splotach.
Zajęcia dla uczestników w wieku 9–16 lat. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy: tel. 22 632 27 52. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13, ul. Staszica 5a.
WOLSKIE CENTRUM KULTURY
7
 , 14, 21, 28.12, godz. 16:00–17:00
„Zachowaj twarz” – nauka gimnastyki mięśni twarzy i samodzielnego wykonywania masażu
limfatycznego twarzy. Prowadzenie: Dorota Porowska. Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15.
Zapisy tel. 22 114 17 69 lub otwartakolonia@wck-wola.pl
8
 , 15, 22, 29.12, godz. 17:00–18:00
Pilates #PoSąsiedzku – kameralny trening ruchowy dla osób w różnym wieku; rozciąganie
i rozbudowa mięśni. Prowadzenie: Dorota Porowska. Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a.
Zapisy: tel. 22 631 30 51 lub otwartakolonia@wck-wola.pl
9
 .12, godz. 17:00
„Kleksy i plamki” – warsztaty akwarelowe dla dzieci w ramach wystawy „Moja Wola:
1961–1964. Jerzy Lassota – rysunki i akwarele”. W ramach spotkania odbędzie
się dziecięce oprowadzanie po wystawie. Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15.
Zapisy: tel. 22 114 17 69 lub otwartakolonia@wck-wola.pl
1
 1.12, godz. 17:00–20:00
Roślinne porady – przynieś swoją roślinę i dowiedz się, jak o nią dbać. Współdzielnik,
Wola Park, ul. Górczewska 124. Wstęp wolny
1
 1.12, godz. 20:00
Fala dźwięku 81 – Patryk Cannon. Artysta sceny niezależnej od końca lat 90. XX w.
Wokalista, animator, gitarzysta punkowych zespołów. Od kilku lat szuka drogi
w elektronice; przy użyciu komputera i syntezatorów miesza techno z punkową ekspresją.
Online: wck-wola.pl
1
 5.12, godz. 13:30
A w środę zrób ozdobę! Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze; wykonanie choinki
z papieru scrapowego. Otwarta Kolonia ul. Górczewska 15
Zapisy: tel. 22 114 17 69 lub otwartakolonia@wck-wola.pl
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1
 7.12, godz. 17:00
Koncert Studia Słowa i Piosenki. Wystąpią uczestniczki zajęć, które przeniosą słuchaczy
w magiczny czas świąt. Będzie wzruszająco i radośnie. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85.
Wstęp wolny
1
 8.12, godz. 12:00–15:00
Warsztat rodzinny „Świąteczna kokedama – uprawa roślin w kuli mchu”. Współdzielnik,
Wola Park, ul. Górczewska 124. Wstęp wolny.
SPACERY Z PRZEWODNIKIEM
5
 .12, godz. 13.30
Spacer Fundacji Hereditas „Ulica Smocza”. Opowieść m.in. o zakładach garbarskich Braci
Pfeiffer, społeczności żydowskiej, wydarzeniach z czasów II wojny światowej i getta.
Zbiórka: ul. Smocza, róg ul. Nowolipie. Wstęp wolny (z dotacji Dzielnicy Wola).
1
 1.12, godz. 13.30
Spacer Fundacji Hereditas „Ulica Jana Olbrachta”: nienaruszone tereny ogrodów
działkowych, inicjatywy z budżetu obywatelskiego, pozostałości Twierdzy Warszawa.
Zbiórka: ul. J. Olbrachta (wyjście ze stacji metra Księcia Janusza, po stronie pawilonów
handlowych przy ul. Górczewskiej). Wstęp wolny (z dotacji Dzielnicy Wola).
1
 2.12, godz. 13.30
Spacer Fundacji Hereditas „Ulica Szarych Szeregów, jej przecznice oraz ulica
Krzyżanowskiego”. Odwiedzimy m.in. Instytut Matki i Dziecka, Szpital Wolski,
Zespół Szkół im. M. Kasprzaka.
Zbiórka: ul. Krzyżanowskiego, róg ul. Kasprzaka. Wstęp wolny (z dotacji Dzielnicy Wola).
W przypadku pogorszenia sytuacji pandemicznej placówki zastrzegają możliwość
odwołania zajęć.
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