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Warszawa, miasto pokoju
Z Wandą Traczyk-Stawską pseudonim „Pączek” – mieszkanką Woli,
sanitariuszką, weteranką Powstania Warszawskiego – spotkaliśmy się
w szczególnym miejscu i czasie – 1 listopada na Cmentarzu Powstańców
Warszawskich, o którego otoczenie odpowiednią opieką od lat zabiega
Warszawianka Roku 2021.
Wanda Traczyk-Stawska: Leżą tu 104 tysiące ludzi. To cmentarz wojenny. Jedyny taki
w Europie, a może i na świecie. Leżą razem żołnierze i cywile. 80 tysięcy cywili i 10 tysięcy
żołnierzy. Spoczęli tu oprócz Polaków Niemcy, żołnierze radzieccy, są tu prochy wielu
żydów. Mieszkańcy Woli mają skarb. To jest miejsce, które tak jak Hiroszima, wypromuje
Warszawę jako miasto pokoju, ale musicie mi w tym pomóc.
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Artur Rola: Ci ludzie nie mogli liczyć na gwiazdy Dawida na macewach, krzyże, ani
nawet na imię i nazwisko na nagrobku. Pani walczy, by nie byli anonimowi.
Ja muszę wykonać rozkaz. W 1947 roku, kiedy wróciliśmy z obozów jenieckich do
Warszawy, nasz dowódca najpierw zarządził mszę za poległych, a potem zebrał nas
w wypalonej kawiarni na Marszałkowskiej, gdzie wyznaczył plut. podchorążego Andrzeja
Koryckiego ps.,,Sokół” i mnie, abyśmy ustalili, gdzie pochowano, a w zasadzie dokąd
przeniesiono, szczątki poległych powstańców z okolicy naszej kwatery na rogu ul.
Sienkiewicza 1 i Boduena 2. Jako dyspozycyjni gen. Chruściela „Montera” walczyliśmy
w różnych częściach miasta, gdzie trzeba było podeprzeć łamiący się front lub atakować,
by zająć większy teren miasta. To była bliska Wola, Powiśle, dzielnica Warszawa Południe,
gdzie wzmacnialiśmy walki. Po powrocie nie odnaleźliśmy naszych kolegów tam, gdzie
pierwotnie ich chowaliśmy, to znaczy w trawnikach, przy chodnikach.
Co się z nimi stało?
Część z nich zabrały rodziny, a części nikt nie zabrał. Prosiliśmy o pomoc Polski Czerwony
Krzyż, który miał wielkie zasługi, jeśli chodzi o pamięć o poległych w czasie powstania.
Oni też notowali, kto poległ i gdzie leży pochowany. Rozkaz brzmiał tak, że mam odnaleźć
miejsca pochówku naszych kolegów, umieścić na nagrobkach ich nazwiska i pseudonimy
i sprawić, by te miejsca były godne ich walki i śmierci.
Ci, którzy nazywają się narodowcami, noszą na rękawach kotwicę Polski Walczącej. Święty
znak, który kosztował życie najmłodszych harcerzy Szarych Szeregów w akcjach małego
sabotażu. Nie godzimy się na to.

Z historii wiemy, że nie tylko wojenna zawierucha utrudniała imienny pochówek.
Dla mnie najważniejszym i najbardziej wstrząsającym dokumentem, tego jak to się
działo, było to, że pochowaliśmy naszego najlepszego kolegę i strzelca oddziału
Zdziśka ,,Wronę” Mroczkowskiego ze zniszczoną bronią i w mundurze. Od robotników
i PCK dowiedzieliśmy się, że jego zwłoki zostały przeniesione tutaj. Po wielu latach
dowiedzieliśmy się o dokumentach poświadczających tożsamość powstańców. Wcześniej
nie było to możliwe, ponieważ władze PRL wydały zarządzenie, by chować powstańców,
nie wpisując tego do ksiąg cmentarnych.
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To miejsce się zmienia. Pomagają w tym władze miasta, Towarzystwo Przyjaciół
Woli, harcerze. Wiele środowisk skupia Pani, by ten rozkaz wypełnić jak najlepiej.
Tu spoczywa 104 tys. mieszkańców Warszawy. W tym kurhanie, na którym kiedyś stał
krzyż z zardzewiałych rur, a teraz jest rzeźba, leży ponad 50 tysięcy ludzi. 20 ton prochów
żołnierzy i ludności cywilnej. Jest tu także 177 mogił. To jest chyba największy wojenny
cmentarz w Europie.
Pani Wando, chciałbym teraz zapytać o to, co w przyszłości. Jest Pani jedną
z kandydatek do tytułu Warszawianki Roku 2021. Niebawem ogłoszenie wyników.
Są tam oprócz Pani pisarki, dziennikarki, działaczki społeczne, aktywistki. Jak
odbiera Pani ten plebiscyt. Są to dla Pani konkurentki, czy wspólnie robicie coś,
zgodnie z zasadami konkursu, by promować miasto, bronić praw człowieka, walczyć
o prawa kobiet?
Mogę szczerze powiedzieć?
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Tylko szczerze.
To powiem, że ja już mam od miasta stołek.
Jest pani Honorową Obywatelką Warszawy, Stołek jest od Gazety Stołecznej.
No tak. Bardzo potrzebuje, by nie głosowano na mnie, tylko na Babcię Kasię (Katarzynę
Augustynek – przyp. aut.)
Już zakończono głosowanie, ale rozumiem, że to Pani faworytka. Babcia Kasia.
Tak. Cenię jej zaangażowanie społeczne i bezkompromisowość.
Przed wojną dużym szacunkiem obdarzano powstańców styczniowych. To była
podobna relacja wiekowa, jak teraz wobec powstańców warszawskich.
Mieli oni specjalne mundury i opiekę państwa. W zaborze austriackim, już dwa lata
po powstaniu, w 1865 roku powstał fundusz obejmujący weteranów, żony i dzieci
powstańców. My do dziś tego nie mamy. Ta dla mnie to ogromna przykrość pomimo
upływu tylu lat.
Z czego wynikało takie potraktowanie Powstańców?
Zostaliśmy sprzedani Związkowi Radzieckiemu, który nas okupował. Społeczeństwo
zubożało. Nie wolno było nam się jednoczyć. My powstańcy byliśmy „zaplutym karłem
reakcji” i nie mogliśmy robić karier, studiować, bogacić się. Do dziś nie mamy swoich
mundurów. Jeden z pierwszych rozkazów Piłsudskiego obwieszczał, że powstańcy
styczniowi są starszymi braćmi i kolegami w wojsku. My na to samo liczyliśmy, gdy
kończyło się powstanie w 1944 roku. Przed wojną, gdy w swoim mundurze szedł
powstaniec styczniowy, to salutował mu żołnierz i oficer, a ja na własne oczy widziałam,
jak honory oddawał nawet listonosz.
Dzisiaj widzę, jak ci, którzy nazywają się narodowcami, noszą na rękawach kotwicę Polski
Walczącej. Święty znak, który kosztował życie najmłodszych harcerzy Szarych Szeregów
w akcjach małego sabotażu. Nie godzimy się na to. Nikt oprócz nas nie ma prawa do tego
znaku. Ale co mamy dziś robić? Procesować się?
To, co Pani mówi, nawiązuje do wychowania dzisiejszego pokolenia. Jak Pani
postrzega współczesną szkołę jako były nauczyciel i pedagog?
Taka jest przyszłość narodu, jakie młodzieży chowanie. To prawda, a nie frazes.
Po pierwsze szkoła musi być bezpartyjna. Podobnie zresztą jak wojsko.
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Mówi się o nowych formułach nauki historii. Pani była „zaplutym karłem reakcji”,
mnie uczono, że armia radziecka to był nasz sojusznik, a nie można było uczyć

o Katyniu i 17 września 1939 r. Nie boi się Pani, że niektóre fakty i osoby mogą
zostać ,,wygumkowane”?
Nie wierzę, że szkoły nie poradzą sobie. Jestem nauczycielką, która pracowała w szkole
specjalnej numer 6. Umieliśmy sobie poradzić nawet w czasach stalinizmu. Wierzę, że
współcześni nauczyciele też sobie poradzą. Trzeba tylko, by rodzice ich wsparli.
To teraz mam pytanie do Pani jako doświadczonego żołnierza. Jak powinni
zachowywać się ci, którzy współcześnie bronią naszych granic. Pytam oczywiście

o kryzys humanitarny na wschodzie.
Na świecie żołnierz nie ma walczyć i zabijać, ale być gotowym, by pomagać. Szczególnie
dzieciom, które potrzebują pomocy. Żołnierz ma obowiązek pomagać najsłabszym.
Rozmawiał Artur Rola.
Cała rozmowa z Wandą Traczyk-Stawską na www.wola.um.warszwawa.pl
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Szanowni Państwo,
Mamy to! Po wielu latach różnych perturbacji Tramwaje Warszawskie podpisały umowę na
budowę nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kasprzaka. Ta inwestycja, którą staraniem
władz miasta, miejskich i dzielnicowych radnych i zarządu dzielnicy udało się uchronić przed
budżetowymi cięciami, to ważny krok na drodze do wygodnego dojazdu z zachodnich
dzielnic do centrum miasta. Mieszkańcy Odolan, ale też Bemowa, unikając korków
ulicznych, zyskają szybsze i bardziej ekologiczne połączenie do Ronda Daszyńskiego, gdzie
będą mogli przesiąść się do metra. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, już w 2023 roku
wykonawca ma zakończyć prace na tym odcinku.
Trudno mi jednak cieszyć się z przebiegu innej inwestycji tramwajowej, czyli potrzebnej, ale
niekonsultowanej z mieszkańcami przebudowy przystanków na skrzyżowaniu ulic Wolskiej
i Płockiej. Zaowocuje ona likwidacją możliwości skrętu w lewo w Płocką z kierunku od strony
Kercelaka. Na szczęście po interwencji radnych i zarządu dzielnicy jadący w tym kierunku
zyskają zawrotkę na wysokości ul. Sokołowskiej. Żal jednak tylko, że przy tej okazji nie udało
się rozpocząć dyskusji o tym, jaki charakter ma mieć ta ulica w przyszłości. W okolicy wiele
się buduje i trzeba zacząć się zastanawiać, czy nie staje się ona coraz bardziej lokalna.
Muszę jednak przyznać, że już niedługo warszawiacy mogą się znaleźć w znacznie
trudniejszej sytuacji. Możemy mieć różne zdanie na temat inwestycji, ale nie da się pominąć
tego, że wiele z nich jest w toku. Jeśli zaś dojdzie do wdrożenia Polskiego Ładu w formie
proponowanej przez rząd, mogą zniknąć te wszystkie inwestycje i finansowane przez
samorząd usługi. Warszawiacy zaś nic nie zyskają, ponieważ średnio zarabiający mieszkaniec
Warszawy nie odczuje poprawy w portfelu ze względu na zmiany podatkowe.
Na koniec, w czasach coraz bardziej nachalnego relatywizowania postaw patriotycznych
i dzielenia bohaterów wojennych w imię doraźnych interesów, zachęcam do lektury
rozmowy z Wandą Traczyk-Stawską ps. „Pączek”. Bohaterka brała udział w powstaniu
warszawskim jako strzelec i łączniczka Oddziałów Osłonowych Wojskowych Zakładów
Wydawniczych Biura Informacji i Propagandy KG AK.
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola

MiejskaWola

KURIER WOLSKI nr 186/487, 18 października 2021 r. | 6

Szanowni Państwo,
po rocznej przerwie spowodowanej pandemią reaktywowała się Młodzieżowa
Rada Dzielnicy Wola. Na uroczystym spotkaniu 21 października 2021 r. w sali sesji
odbyło się ślubowanie młodzieżowych radnych, w którym uczestniczyłam wraz
z wiceprzewodniczącą Rady Urszulą Kęcik-Staniszewską, zastępcą burmistrza Woli
Robertem Rafałowskim i radnym Wojciechem Bartnikiem. Po złożeniu ślubowania
młodzieżowi radni wybrali spośród siebie prezydium oraz delegata do Młodzieżowej
Rady Warszawy.
Także 21 października odbyło się spotkanie z autorkami i autorami szesnastu zwycięskich
projektów budżetu obywatelskiego na rok 2022. Dla projektodawców była to okazja do
ponownego spotkania i wymiany doświadczeń z koordynatorkami budżetu.
Na spotkaniu nie zabrakło symbolicznego poczęstunku i listów gratulacyjnych, które
wręczałam razem z wiceprzewodniczącą Rady Urszulą Kęcik-Staniszewską – inicjatorką
tych spotkań – i zastępcą burmistrza Wojciechem Lesiukiem. Serdecznie gratulujemy
autorom zwycięskich projektów, a wszystkim pozostałym dziękujemy za zaangażowanie
i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji, która startuje już w grudniu.
Z radością informuję, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców Odolan oraz zabiegom
radnych, zarządu i urzędników, jesteśmy coraz bliżej uruchomienia nowej szkoły dla
naszych drogich, najmłodszych mieszkańców Woli. 9 listopada br. na XXXIV Sesji Rada
Dzielnicy Wola opiniowała projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej
nr 403 przy ulicy Karlińskiego 6. Liczymy, że już wkrótce nowa, tak potrzebna
i wyczekiwana szkoła otworzy swoje podwoje dla uczniów.
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@ adni.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 Woli stabilny, ale trudny
Wstępny projekt budżetu zakłada wzrost wydatków o 3% w stosunku do
roku bieżącego i wygląda stabilnie. Jednak przez silny wzrost cen, inflację
i zmiany wprowadzane przez rząd, dzielnicowa kasa trzeszczy.
Co więcej, na horyzoncie jest Polski Ład, którego wdrożenie w pierwotnej
wersji może wymusić na samorządach drastyczne cięcia. Zagrożone jest
m.in. dofinansowanie miejsc w żłobkach czy godzin świetlicowych.
Ostatni kwartał to okres intensywnej pracy nad nowym budżetem dzielnicy. Wola ma już
wstępny projekt, który zakłada ogólne wydatki na poziomie 894 918 910 zł, a to oznacza
wzrost w stosunku do bieżącego roku.
PODWYŻKI WPŁYNĄ NA BUDŻETY LOKALNE
Największa część tej kwoty zostanie przeznaczona na oświatę, która pochłonie blisko
427 mln zł, czyli o 30 mln więcej niż w 2021 r. Niemal tyle samo dzielnica planuje
wydać na zadania pozaedukacyjne, co daje wynik o 3 mln zł mniejszy niż obecnie.
– Planowanie budżetu w obecnych czasach to zadanie arcytrudne. Samorządy czeka blisko
60-procentowa podwyżka cen energii elektrycznej, do tego szalejąca inflacja i wzrost
kosztów usług, spowodowany pandemią – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.
– Jakby tego było mało, rząd planuje wprowadzenie programu Polski Ład, przez który
samorządy stracą ogromną część dochodów – dodaje.
Projekt budżetu zakłada także znaczne zwiększenie środków na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska, spowodowane wszechobecnymi podwyżkami. – Zimowe
oczyszczanie ulic będzie droższe o 75% w stosunku do bieżącego roku, letnie – o 48%,
a utrzymanie i konserwacja zieleni pójdą w górę o 31% – wylicza zastępca burmistrza
Adam Hać. Ta zmiana stanowi wzrost wydatków o dwa miliony złotych.
DODATKOWE WYZWANIA W CZASIE PANDEMII
Edukacja, na którą wydatki pochłaniają niemal 50% całego budżetu, zawsze była
priorytetem. Również teraz, kiedy w czasach niepewności ekonomicznej, trzeba znaleźć
środki m.in. na nauczanie zdalne. – Na 2022 rok udało nam się opracować rozsądny plan
finans wy, który zapewnia nie tylko kontynuację remontów szkół i przedszkoli, ale też
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inwestycji – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępczyni burmistrza. – W pandemii
jak w soczewce zobaczyliśmy co się stało, kiedy dzieci „wróciły” do domów, bo opieka
instytucjonalna była niedostępna. Wiele przedsiębiorstw ograniczyło wydajność, gdy
ich pracownicy musieli zająć się opieką nad dziećmi – dodaje radna Joanna TraczŁaptaszyńska, przewodnicząca komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej. Jak twierdzą
radni, tajemnicą poliszynela jest to, że najbardziej straciły na tym kobiety, które wzięły ten
ciężar na siebie.
POLSKI ŁAD ZAGRAŻA USŁUGOM
PUBLICZNYM

BUDŻET NA ROK 2022
WSTĘPNY PROJEKT

Tymczasem na horyzoncie jest jeszcze
Polski Ład, który według założeń tylko
dla Warszawy oznaczać będzie ponad
miliardowy ubytek w budżecie.

2021 rok

103%

Ogółem wydatki bieżące

826 345 267 zł

ZMIANA

854 207 400 zł

ZADANIA BUDŻETOWE

ZADANIA BUDŻETOWE

100%

– Jeśliby do tego doszło, konieczne będzie
ograniczenie dopłat np. do żłobków,

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA
NIERUCHOMOŚCIAMI

147 541 593 zł

146 938 815 zł

świetlic czy komunikacji miejskiej
– tłumaczy burmistrz Strzałkowski.

138%
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

6 747 946 zł

9 326 897 zł

Jego zdaniem warszawiacy zostaną
poszkodowani podwójnie. – Zgodnie

108%
EDUKACJA

EDUKACJA

395 990 069 zł

426 866 173 zł

z wyliczeniami przedstawianymi przez rząd,
poziom średnich zarobków w Warszawie

102%
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA

REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA

13 802 960 zł

14 098 263 zł

sprawi, że na nowej ordynacji podatkowej

NAJWIĘKSZE WZROSTY

mało kto zyska, a na cięciach budżetowych
stracą wszyscy – podsumowuje.

2022 rok

Ogółem wydatki bieżące

175%
ZIMOWE OCZYSZCZANIE ULIC

ZIMOWE OCZYSZCZANIE ULIC

970 000 zł

1 700 000 zł

153%

red.

PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW
ORAZ SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWO
SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW
ORAZ SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWO
SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY

398 150 zł

610 356 zł

131%

MiejskaWola

TERENY ZIELONE - UTRZYMANIE I KONSERWACJA
ZIELENI, PARKÓW, PLACÓW ZABAW

TERENY ZIELONE - UTRZYMANIE I KONSERWACJA
ZIELENI, PARKÓW, PLACÓW ZABAW

3 354 446 zł

4 395 573 zł
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Kolejny etap rewitalizacji terenu
obok Reduty Wolskiej
Zarząd Zieleni kontynuuje prace w sąsiedztwie Reduty Wolskiej.
Pomiędzy ulicą Redutową a Cmentarzem Wolskim Prawosławnym
wśród zieleni powstaną oświetlone alejki i siłownia. To efekt projektu
zgłoszonego do budżetu obywatelskiego.
Jeszcze nie tak dawno teren wokół Reduty Wolskiej nie zachęcał do spacerów. Sąsiedztwo
historycznych zabudowań już teraz wygląda zgoła inaczej, a do końca roku zmieni się nie
do poznania. – Wszystko dzięki mieszkańcom, którzy w ramach budżetu obywatelskiego
zgłosili pomysł na rewitalizację. Reduta od północy i wschodu będzie otoczona terenami
rekreacyjnymi. We wrześniu od strony ulicy Pustola powstał skwer, a teraz przyszedł czas
na rejon Redutowej – mówi Robert Rafałowski, zastępca burmistrza. Prace mają potrwać
do połowy grudnia i kosztować 901 126 zł. Powstaną tu oświetlone alejki z przyjaznej dla
środowiska nawierzchni mineralnej, ławki i siłownia plenerowa. Wszystko to z poszanowaniem
przyrody – alejki zaprojektowano tak, aby współgrały z żyjącymi tu drzewami, a 600 m2
skweru będzie obsadzone roślinnością. Przy okazji przebudowano też wejścia na Cmentarz
Wolski Prawosławny, żeby nie trzeba było pokonywać schodów.

MiejskaWola
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To nie jedyne zmiany przy ul. Pustola. W ostatnim czasie zlikwidowano tu parking, który
cieszył się zainteresowaniem kierowców, ale był niezgodny z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania.– Udało się jednak znaleźć rozwiązanie. Zorganizowaliśmy spotkanie
mieszkańców z przedstawicielami Miejskich Zakładów Autobusowych, które zgodziły się
wydzierżawić mieszkańcom część terenu nieczynnej zajezdni – mówi Ewa Statkiewicz,
przewodnicząca rady dzielnicy.
red.

Współdzielnik – jedyne takie miejsce
w Polsce
Darmowy sklep, jadłodzielnia, warsztat naprawczy czy sanatorium dla roślin –
to tylko kilka atrakcji, z których można korzystać, odwiedzając Współdzielnik
w Centrum Handlowym Wola Park, jedyne w swoim rodzaju ekologiczne Miejsce
Aktywności Lokalnej.
Współdzielnik działa na pierwszym piętrze CH Wola Park. Można tu odpocząć i poszerzyć
umiejętności życia w duchu świadomej konsumpcji i zero waste. W darmowym sklepie
zostawimy nieużywane już przedmioty (np. ubrania, sprzęt AGD czy książki), a do domu
zabierzemy te, które z kolei nam przydadzą się w życiu codziennym. Do dyspozycji jest
jadłodzielnia, która zachęca do dzielenia się żywnością i ratowania produktów przed
zmarnowaniem. Znajdziemy tu również warsztat z narzędziami, działający w myśl
zasady „napraw zamiast wyrzucać”, gdzie można zreperować krzesło czy usunąć usterkę
w mikserze kuchennym. Do dyspozycji odwiedzających są poza tym sala warsztatowa,
sanatorium dla roślin i strefa relaksu.
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– W trosce o nasze otoczenie powinniśmy myśleć nie tylko o tym, gdzie trafiają odpad ,
ale przede wszystkim, jak produkować ich jak najmniej. Wspieramy wszystkie inicjatywy,
które promują naprawianie zamiast kupowania, dzielenie się zamiast wyrzucania jedzenia
czy przywracanie dobrego zwyczaju zużywania produktów spożywczych do końca – mówi
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.
– Cieszymy się, że Wola Park stał się siedzibą tak wyjątkowego na skalę kraju i bliskiego
naszym wartościom projektu, który mamy przyjemność realizować z Wolskim Centrum
Kultury. Współdzielnik wpisuje się w misję Ingka Centres, której fila em jest tworzenie
miejsc spotkań, będących sercem lokalnych społeczności. Chcemy, by nowo otwarta
przestrzeń była właśnie takim miejscem dla mieszkańców Warszawy. Jestem pewna,
że Współdzielnik zainspiruje ich do dokonywania lepszych i bardziej zrównoważonych
wyborów – mówi Anna Bozhenko, dyrektor CH Wola Park.
OTWARCIE NOWEJ PRZESTRZENI
Proekologiczne podejście do życia przestaje być fanaberią. Globalne ocieplenie
spowodowane emisją gazów cieplarnianych, wzrastające poziomy wód, nieprzebrane
ilości marnującego się jedzenia czy setki ton produkowanych śmieci to nasza
codzienność, która wyniszcza planetę. Dlatego im szybciej wyrobimy w sobie dobre
nawyki, tym lepiej dla nas wszystkich. To właśnie idea powstania Współdzielnika,
ekologicznego Miejsca Aktywności Lokalnej, które zostało powołane do życia przez
Wolskie Centrum Kultury i Centrum Handlowe Wola Park.
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Globalne ocieplenie spowodowane emisją gazów cieplarnianych, wzrastające poziomy
wód, nieprzebrane ilości marnującego się jedzenia czy setki ton produkowanych śmieci to
nasza codzienność, która wyniszcza planetę. Im szybciej wyrobimy w sobie dobre nawyki,
tym lepiej dla nas wszystkich. To idea powstania Współdzielnika, ekologicznego Miejsca
Aktywności Lokalnej

3 listopada na spotkaniu inaugurującym Współdzielnik obecne były osoby reprezentujące
instytucje kultury oraz przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta, w tym zastępczyni
prezydenta Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego
rozwoju i zieleni Justyna Glusman i burmistrz Krzysztof Strzałkowski. W panelu dyskusyjnym
udział wziął dyrektor WCK Krzysztof Mikołajewski, koordynatorka projektu Współdzielnik
Anna Niedziałkowska, Community Engagement Leader w CH Wola Park Katarzyna Olesińska
i Krzysiek Rzyman – dziennikarz, twórca „Zielonego Podcastu”, współautor przewodnika
„Less Waste Polska”. Rozmowę poprowadziła Dominika Klimek – dziennikarka i autorka
podcastu #ważne.
red.

Jaki plan miejscowy dla rejonu placu
Grzybowskiego?
Trwają prace nad planem miejscowym dla rejonu placu Grzybowskiego.
Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu. Został on
wyłożony do publicznego wglądu, a do 22 grudnia 2021 r. można zgłaszać
propozycje zmian do dokumentu.
Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę
okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane
i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać
urządzone tereny zieleni.
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Obszar objęty planem rejonu placu Grzybowskiego ma powierzchnię ok. 22,9 ha.
Ograniczają go ulice:
• Marszałkowska (główna ulica handlowa z linią metra M2),
• Świętokrzyska (ulica handlowa z linią metra M1),
• al. Jana Pawła II (zachodnia część al. Jana Pawła II z działką e nr 2/2 z obrębu 60106,

dzielnica Wola),
• ciąg ulic Królewskiej i Grzybowskiej.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH
Uwagi można zgłosić na piśmie lub podczas spotkania online. Z tekstem projektu planu
(który stanowi treść uchwały rady miasta) i rysunkiem planu (który jest ilustracją do
tekstu) można zapoznać się na stronie architektura.um.warszawa.pl, w Biurze Architektury
i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.–pt., w godz. 8.00–16.00 lub na
wystawie plenerowej przy pl. Grzybowskim.
16 listopada (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się dyskusja online: na YouTube i na
platformie ZOOM – można zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Aby skorzystać z tej opcji,
należy napisać na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcja
zostanie przesłana w mailu zwrotnym.
Można również zgłosić się na dyżur telefoniczny projektanta planu w poniedziałki 15, 22
i 29 listopada w godzinach 13.00–16.00, pod numerem 22 325 81 08.
Formularz do składania uwag do projektu planu do 22 grudnia 2021 r. znajduje się na
stronie: warszawa19115.pl.
Źródło: UM
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Pierwsze różowe skrzyneczki w szkołach

W listopadzie w trzech wolskich podstawówkach pojawią się różowe
skrzyneczki. Jednocześnie położne ze Szpitala Specjalistycznego św. Zofii
będą prowadziły zajęcia edukacyjne dla dziewcząt i spotkania online
z rodzicami dotyczące problemów menstruacyjnych. Burmistrz myśli
również o zajęciach dla chłopców.
W szkolnych toaletach wybranych podstawówek pojawiły się różowe pojemniki. Nastolatki
znajdą w nich bezpłatne środki do higieny osobistej na czas menstruacji. To reakcja na
problem, który dotyka kobiet w całej Polsce. – Z dostępnych badań wynika, że 39% kobiet
z ubogich domów musiało zrezygnować z zakupu środków higienicznych na rzecz innych
domowych wydatków, 4% kobiet w Polsce nie miało pieniędzy na ich zakup, a zaledwie
1% z nich zgłosiło się do jakiejś fundacji lub MOPS-u o pomoc w tej sprawie – mówi
Urszula Kęcik-Staniszewska, radna i pomysłodawczyni wprowadzenia takiego rozwiązania
w dzielnicy. – Ten 1% to jasny sygnał, że menstruacja to nadal temat tabu. Aby go przełamać
i zapobiec narastaniu problemu, skierowałam interpelację z prośbą o zamontowanie
w szkołach „Różowych skrzyneczek” – dodaje. Urząd Dzielnicy Wola zdecydował się na
realizację projektu , który zainicjowała fundacja „Różowa skrzyneczka”.
W każdej z trzech szkół zawisną dwie skrzyneczki dostępne dla dziewcząt, które znajdą
w środku bezpłatne tampony i podpaski. Pojemniki trafią do Szkoły odstawowej nr
148 im. Hugona Kołłątaja, SP nr 132 im. Sandora Petofiego o az SP nr 234 im. Juliana
Tuwima. Poza tym w placówkach odbyły się już spotkania online położnych ze Szpitala
Specjalistycznego św. Zofii z rodzicami, a niebawem zajęcia odbędą dziewczęta z klas 4–8,
których rodzice wyrazili pisemną zgodę na udział w programie. – Położne rozmawiają
z najmłodszymi, a także z ich rodzicami, na tematy związane z miesiączką, m.in. jak radzić
sobie z bólem i odpowiednio dbać o higienę osobistą w tym niekomfortowym czasie –
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mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępczyni burmistrza. – Spotkania informacyjnoedukacyjne mają także na celu budowanie akceptacji środowiska szkolnego dla tego
projektu – dodaje.
Obecnie najczęstszym źródłem informacji, z którego korzystają nastolatki, stał się internet,
którego zaletą jest anonimowość i dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy – niestety
często niesprawdzonej i udostępnianej przez osoby nieposiadające odpowiedniego
wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji.

BEZPIECZNY DOSTĘP DO RZETELNEJ WIEDZY
W pierwszym etapie zajęcia przeznaczone są dla dziewcząt, ale władze dzielnicy już dziś
myślą o rozszerzeniu programu dla chłopców. – Każdy z nich może kiedyś zostać mężem,
ojcem lub jednym i drugim. Dlatego uważam, że powinien posiadać odpowiednią wiedzę
w tym zakresie – mówi burmistrz Krzysztof Strzałkowski.
Dlaczego to tak ważne? – Spotkania dla chłopców byłyby formą poszerzenia edukacji
o zdrowiu i dojrzewaniu poza zakres wiadomości uzyskanych w szkole. Obecnie
najczęstszym źródłem informacji, z którego korzystają nastolatki, stał się internet, którego
zaletą jest anonimowość i dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy – niestety
często niesprawdzonej i udostępnianej przez osoby nieposiadające odpowiedniego
wykształcenia, doświadczenia i kwalifi acji. Warto więc zapewnić dorastającym chłopcom
dostęp do rzetelnych wiadomości, prezentowanych z punktu widzenia profesjonalistów
– medyków – wyjaśnia Joanna Kusy, kierownik Ośrodka Edukacji w szpitalu św.
Zofii. – Spot ania mogłyby odbywać się w klasach IV–VIII, w grupach, podobnie jak
w przypadku spotkań dla dziewcząt, niekoedukacyjnych. Tematyka zajęć dla chłopców
powinna obejmować zagadnienia związane ze zdrowiem (m.in. dojrzewanie, zmiany
w wyglądzie, zmiany hormonalne), kształtowaniem prawidłowych codziennych nawyków
oraz edukacją dotyczącą najważniejszych badań profilak ycznych. Jeśli pojawiłoby się
zainteresowanie, w starszych wiekowo klasach można podjąć również tematy dotyczące
fizjolo ii dziewcząt, aby „odczarować” wśród chłopców tematy, które dotyczą przecież
połowy populacji – dodaje.
red.
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Dyżury Rady Seniorów
Rada Seniorów Dzielnicy Wola
wznowiła po przerwie czwartkowe dyżury
w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
przy ul. Nowolipie 25B, II piętro
w godz.14.00–16.00.

Zapraszamy do kontaktu.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy i Rada
Seniorów
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią reaktywowała się Młodzieżowa Rada
Dzielnicy Wola. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 21 października br. w sali sesji
Urzędu Dzielnicy Wola przy al. „Solidarności” 90. W spotkaniu uczestniczyła młodzież,
przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola – Ewa Statkiewicz, wiceprzewodnicząca Rady –
Urszula Kęcik-Staniszewska, zastępca burmistrza dzielnicy Wola – Robert Rafałowski
i radny – Wojciech Bartnik. Po złożeniu ślubowania młodzieżowi radni wybrali spośród
siebie Prezydium MRD Wola oraz delegata do Młodzieżowej Rady Warszawy.
Prezydium MRD Wola
• przewodnicząca – Nina Warczakoska
• wiceprzewodniczący – Jan Lipiński
• sekretarz – Amelia Choromańska

Delegat do Młodzieżowej Rady Warszawy
• Igor Mięsiak
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Także 21 października odbyło się dziewiętnaste posiedzenie drugiej kadencji Rady
Seniorów Dzielnicy Wola. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady, przedstawiciele
Zarządu Dzielnicy i Rady Miasta oraz Warszawskiej Rady Seniorów.

Młodzieżowi radni obradowali w sali sesji

Kalendarium
Do 23.12
„Moja Wola. Jerzy Lassota – rysunki i akwarele: 1961–1964”.
Jerzy Lassota mieszka i tworzy na Woli. Przełomowym momentem w życiu artysty były
nielegalne wystawy na murach Barbakanu. W 1969 r. z Mirosławem Długoszem „Mironem”
i Romualdem Dąbrowskim „Naldkiem” założył „Warszawską Grupę Malarzy Niezależni’69”.
Partner wystawy: Fundacja Artbarbakan. Czynne: poniedziałek–piątek, godz. 11.00–19.00.
Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15. Wstęp wolny.
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Do 28.02
Wystawa czasowa pt. „Stacja Zakopane. Z mroku dolin ku słońcu szczytów” z okazji
85. rocznicy otwarcia kolei linowej na Kasprowy Wierch.
Wystawa ukazuje historię powstania dwóch głównych projektów turystyczno-sportowych
Zakopanego i mało znane, unikalne dzieła sztuki mieszczące się we wnętrzach obiektów
na trasach kolejek oraz hotelu, restauracji. Na wystawie użyto m.in. eksponatów
z polskiego pawilonu wystawy „Sztuka i Technika w Życiu Codziennym” w Paryżu w 1937 r.
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3. Wstęp biletowany
14.11, godz. 14.00
Spacer z cyklu Wolskie Małe Ojczyzny „Ulica Krochmalna”
organizowany przez Fundację „Hereditas”. Zbiórka: al. Jana Pawła II, róg ul. Krochmalnej.
Wstęp wolny (z dotacji Dzielnicy Wola).
16, 23, 30.11, godz. 16.00–17.00
„Zachowaj twarz” – nauka gimnastyki mięśni i masażu limfatycznego twarzy.
Techniki pozwalające zachować skórę w dobrej kondycji, usprawniające motorykę ciała
i integrację sensoryczną. Wolskie Centrum Kultury – Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15.
Zapisy: 22 114 17 69, otwartakolonia@wck-wola.pl
16, 23, 30.11, godz. 17.15–19.15
Taniec hawajski dla seniorów.
Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35a. Zapisy: 792 767 863.
16.11, godz. 18.00–20.00
Cykl „Hip-Hop szansą”
– rozmowa z legendami polskiego rapu, ikonami muzyki hip-hop, właścicielami wytwórni
rapowych, DJ-ami i uznanymi na świecie artystami sceny graffiti. Bibli eka „Komikso wo”,
„al. Solidarności 90”. Liczba miejsc ograniczona, zapisy: zapisy@bpwola.waw.pl
17.11, godz. 17.00–18.00
Ćwicz z Dorotą – pilates #PoSąsiedzku.
Wolskie Centrum Kultury – Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15. Zapisy: 22 631 30 51,
otwartakolonia@wck-wola.pl
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18.11, godz. 15.00
Film, kino i kabaret w okresie XX-lecia międzywojennego
– wykład o rozwoju kina, filmu i kabaretu, prezentacja wybranych przykładów.
Prowadzenie: Anna Maria Adamiak. Projekt w ramach Stypendium Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wolskie Centrum Kultury – Otwarta Kolonia, ul.
Górczewska 15. Wstęp wolny.
18.11, godz. 17.00
Teatrzyk online „Dziadek do orzechów”
Teatru Piasku Tetiany Galitsyny finans wany z budżetu obywatelskiego. Wypożyczalnia
dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Redutowa 48.
18.11, godz. 17.00–20.00
Tworzenie domowych środków ochrony roślin i pielęgnacja roślin w sezonie
grzewczym. Wolskie Centrum Kultury – Współdzielnik, Wola Park. Wstęp wolny.
19.11, godz. 18.00
Przedstawienie „Czarownica Próchnica”
– dzieci wraz z aktorami wyruszają w niezwykłą podróż w poszukiwaniu czarownicy
i są angażowane do zadań powierzanych im przez aktorów. W przedstawieniu
wykorzystywane są też lalki, maski i muzyka „na żywo”. Wolskie Centrum Kultury,
ul. Działdowska 6. Bilety: 10 zł.
20.11, godz. 13.30
Spacer z cyklu Wolskie Małe Ojczyzny „Ulica Sowińskiego”
organizowany przez Fundację „Hereditas”. Zbiórka: ul. Sowińskiego,
róg ul. Jana Kazimierza. Wstęp wolny (z dotacji Dzielnicy Wola).
20.11. godz. 17.00
Jak mniej szkodzić sobie i środowisku?
Zero waste – sposoby na chemię gospodarczą. Wolskie Centrum Kultury – Współdzielnik,
Wola Park. Wstęp wolny.
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21.11, godz. 13.30
Spacer z cyklu Wolskie Małe Ojczyzny „Ulica Księcia Janusza”
organizowany przez Fundację „Hereditas”. Zbiórka: ul. Księcia Janusza, róg ul. Obozowej.
Wstęp wolny (z dotacji Dzielnicy Wola).
23.11, godz. 19.00
Cykl „Blok urbanistyczny” – design dla roślin i zwierząt.
Spotkanie z Agatą Szydłowską, współredaktorką książki „ZOEpolis. Budując wspólnotę
ludzko-nie-ludzką”. Rozmowę poprowadzi Xawery Stańczyk. Wolskie Centrum Kultury –
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85. Wstęp wolny.
25.11, godz. 15.00
Hanka Ordonówna, dziewczyna z Woli
– wykład o ikonie XX-lecia międzywojennego. Prowadzenie: Anna Maria Adamiak.
Projekt w ramach Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Wolskie Centrum Kultury, Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15. Wstęp wolny.
25.11, godz. 17.00
Przedstawienie online „Janosik i Dobry Pasterz”
– spektakl w wykonaniu Teatru Dobrego Serca. Transmisja na facebookowym profilu
Biblioteki „Odolanka”. Projekt z budżetu obywatelskiego.
25.11, godz. 17.00
Spotkanie autorskie online z Ewą Woydyłło-Osiatyńską.
Wydarzenie finans wane z budżetu obywatelskiego z projektu „Na Woli czytamy do woli”.
Transmisja na facebookowym profilu Biblio eki „Na Redutowej”.
25.11, godz. 18.00
„Podróże z pazurem” – Piotr i Iza Miklaszewscy – prelekcja podróżnicza.
Spotkanie finans wane ze środków z budżetu obywatelskiego. Biblioteka „Klub
Podróżnika”, ul. M. Bielskiego 3. Wstęp wolny.
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26.11, godz. 17.30
Black Friday – okazja czy pułapka?
O konsumpcji z różnych perspektyw. Wolskie Centrum Kultury – Współdzielnik, Wola Park.
Wstęp wolny.
26.11, godz. 17.30
„Sufler–Poliglota” – życie Wiesława Gołasa.
Prelekcja dla dorosłych. Liczba miejsc na spotkanie stacjonarne ograniczona. Obowiązują
zapisy: 22 620 97 83 lub w106@bpwola.waw.pl. Relacja online na żywo na profilu Biblio eki
„Na Twardej” na facebooku.
26.11, godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki „Zaksiążkowani”
dla osób w różnym wieku, które lubią czytać i chcą dzielić się refleksjami po p zeczytanej
lekturze. Temat: powieść „Quichotte” Salmana Rushdiego. Gospodyniami są tworzące
międzypokoleniowy tandem wolontariuszki: Alicja Ziółek i Grażyna Kucharska. Wolskie
Centrum Kultury – Otwarta Kolonia, ul. Górczewska 15. Wstęp wolny.
27.11, godz. 13.30
Spacer z cyklu Wolskie Małe Ojczyzny „Ulica Wronia”
organizowany przez Fundację „Hereditas”. Zbiórka: ul. Wronia, róg ul. Ogrodowej.
Wstęp wolny (z dotacji Dzielnicy Wola).
28.11, godz. 13.30
Spacer z cyklu Wolskie Małe Ojczyzny „Ulica Ożarowska”
organizowany przez Fundację „Hereditas”. Zbiórka: ul. Ożarowska, róg Deotymy. Wstęp
wolny (z dotacji Dzielnicy Wola).
29.11, godz. 17.00
Zabawa andrzejkowa – spotkanie dla dzieci i młodzieży w wieku 6–10 lat.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy tel. 22 836 06 83. Biblioteka „Na Kole”, ul. E. Ciołka 20.
W przypadku pogorszenia sytuacji pandemicznej organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość odwołania zajęć.
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wystawa
16.06–28.11.2021

Projekty
Aliny Scholtz

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

PATRONI MEDIALNI:
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