KURIER WOLSKI
Miesięcznik Informacyjny Dzielnicy – ISSN 1640-7636 – Nr 190/491
26 stycznia 2022 – wola.um.warszawa.pl

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS

Centrum ATTIS i Szpital Bródnowski
łączą siły
Połączenie wolskiego Centrum ATTIS i Mazowieckiego Szpitala
Bródnowskiego to nowe otwarcie dla Zakładu Onkologii Kobiecej.
Od 2017 roku, po remoncie za 8 mln złotych, łóżka szpitalne na Woli
nie mogły być wykorzystywane z powodu braku kontraktu z NFZ.
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Połączenie spółek to nowy początek dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego
i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. Po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali Narodowy Fundusz
Zdrowia przestał finansować przeprowadzane tam zabiegi, co niestety wpłynęło na
znaczne zmniejszenie oferowanych przez placówkę świadczeń, a mieszkańcy musieli
szukać pomocy poza najbliższym sąsiedztwem. Działalności nie mógł także rozpocząć
– utworzony z myślą o pacjentkach onkologicznych nowoczesny, w pełni wyposażony
i oferujący kompleksową opiekę – Zakład Onkologii Kobiecej, który wyremontowano
jeszcze w 2017 roku. – ATTIS od ponad 4 lat ma jeden z najnowocześniejszych w kraju
zakładów onkologii kobiecej, którego potencjał nie jest wykorzystywany. Niestety
decyzja mazowieckiego Oddziału NFZ o nieprzyznaniu kontraktu wolskiemu szpitalowi
odbijała się głównie na pacjentach onkologicznych i ginekologicznych – zauważa Blanka
Zienkiewicz, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
PACJENCI ZYSKAJĄ DOSTĘP DO NOWYCH ŚWIADCZEŃ
Pomimo braku wsparcia ze strony NFZ, dzięki wsparciu mazowieckiego samorządu,
możliwe będzie jednak otwarcie lecznicy. Samorząd ten zgodził się połączyć ATTIS ze
Szpitalem Bródnowskim. – Liczymy, że to rozwiązanie zakończy patową sytuację, która
trwa od kilku lat – mówi marszałek województwa, Adam Struzik. – Dzięki połączeniu
placówek centrum będzie mogło w końcu się rozwijać, a pacjenci zyskają dostęp
do leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, rehabilitacji medycznej
i podstawowej opieki zdrowotnej – dodaje radna Zienkiewicz.
– W zakładzie przygotowanych jest 28 łóżek chirurgii onkologicznej, 10 łóżek ginekologii
onkologicznej i 6 onkologii klinicznej i chemioterapii. Szpital Bródnowski ma podpisaną
umowę z MOW NFZ na położnictwo i ginekologię – hospitalizacja III poziom referencyjny
– pakiet onkologiczny – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Udzielanie
świadczeń w ramach części tego kontraktu w Centrum ATTIS pozwoli na poszerzenie ich
dostępności dla mieszkańców Woli i Bemowa oraz wykorzystanie infrastruktury Zakładu
Onkologii Kobiecej – dodaje burmistrz Woli.
ZALETY Z POŁĄCZENIA SPÓŁEK
Obecnie ATTIS, na podstawie kontraktu z MOW NFZ, świadczy leczenie szpitalne
w zakresie m.in.: chorób wewnętrznych – hospitalizacja, okulistyki – zespół chirurgii
jednego dnia, chirurgii ogólnej – zespół chirurgii jednego dnia. Do 30 czerwca
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Połączenie Centrum ATTIS i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego to nowe otwarcie
dla Zakładu Onkologii Kobiecej – podkreślano na konferencji prasowej

2022 r. szpital zawarł też kontrakty na: rehabilitację leczniczą, ambulatoryjną opiekę
specjalistyczną, leczenie stomatologiczne i profilaktyczne programy zdrowotne.
Połączenie spółek to dla Centrum zwiększenie wykorzystania potencjału medycznego,
głównie części zabiegowej, potencjału ambulatoryjnego do opieki nad pacjentem
przed i po zabiegu, a także pełne wykorzystanie oddziału rehabilitacji stacjonarnej.
Zyska także Szpital Bródnowski poprzez optymalizację bazy diagnostycznej, w tym:
Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Apteki Szpitalnej
czy Sterylizatorni. To także oszczędności z tytułu wspólnych zakupów usług czy leków
i wyrobów medycznych.
red.
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Nowe inwestycje na Woli za 27,5 mln
Przedszkole przy Burakowskiej, Liceum Ogólnokształcące przy Spokojnej,
rozbudowa szkoły przy ul. Grabowskiej, przebudowa ulicy Gibalskiego
i modernizacja oświetlenia – na te inwestycje znajdą się środki w nowym
budżecie Warszawy.
Nad zmianami w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej radni Warszawy głosowali
na ostatniej sesji ubiegłego roku. – Tym razem zmiany były bardzo korzystne dla Woli,
tylko na nowe inwestycje radni zdecydowali się przeznaczyć 27,5 miliona złotych –
relacjonuje Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Z tych środków będzie można
sfinansować budowę przedszkola w rejonie ulicy Burakowskiej. To dla mieszkańców
kluczowa inwestycja, bo powstanie w miejscu, które w szybkim tempie zmienia charakter
z pofabrycznego na mieszkaniowy – dodaje Robert Rafałowski, zastępca burmistrza.
Jest to też zapowiedź spełnienia postulatów wolskiego samorządu, by dochody ze

Szkoła przy Okopowej 55 właśnie przeszła gruntowną termomodernizację
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sprzedaży działki po „Czarnym Kocie” przeznaczyć na edukację. Wykonanie zajmie 4 lata
i będzie kosztować 14 milionów złotych. Dokapitalizowane będą też budowa budynku
TBS z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące przy Spokojnej i rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 132 przy ulicy Grabowskiej 1. – Inwestycje oświatowe są dla nas
priorytetem. Chcemy, żeby Wola była dzielnicą przyjazną rodzinom z dziećmi – mówi
Kamil Giemza, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej na Woli.
Samorządowcy nie zapomnieli o rozbudowie dróg. Trzy lata potrwa przebudowa
ulicy Gibalskiego i modernizacja oświetlenia drogowego. – Znalezienie środków na
te inwestycje w tak trudnym budżecie nie byłoby możliwe bez władz miasta i klubu
Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy – wylicza Krzysztof Strzałkowski. Zdaniem
burmistrza stało się tak dzięki racjonalnej polityce władz Warszawy, które trzymały
w ryzach zadłużenie miasta na wypadek kryzysu. – Szkoda tylko, że działania kryzysowe
w postaci wzrostu zadłużenia, który pozwoli miastu się rozwijać, trzeba uruchamiać nie
z powodu pandemii czy sytuacji gospodarczej na świecie, ale przez rząd, który chce karać
mieszkańców za decyzje przy urnach – rozkłada ręce Strzałkowski.
red.

Podział planu Odolan ma uratować
jego szybkie uchwalenie
By przyspieszyć uchwalenie planu zagospodarowania Odolan, Biuro
Architektury zaproponowało podział dokumentu na część miejską
i kolejową. Wolscy radni wydali pozytywną opinię dla tej propozycji.
– Autorzy planu, widząc zagrożenie wydłużenia prac nad częścią kolejową, postanowili
ją wydzielić, by przyspieszyć prace nad częścią mieszkaniową – mówi Adam Matusik,
przewodniczący komisji Ładu Przestrzennego i Nieruchomości. – Przedstawiciele Biura
Architektury problemy z częścią kolejową tłumaczą zmianą interpretacji przepisów przez
sądy i wojewodów – relacjonuje radny Matusik. Zdaniem władz Woli nie bez znaczenia
jest też fakt, że uwagi do planu wniósł podmiot przygotowujący budowę trasy kolejowej
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do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Argumentację tę podzieliła większość radnych
Woli, którzy pozytywnie zaopiniowali uchwałę. Podział planu miałby przebiegać od
wschodniej i centralnej części wzdłuż ulic Gniewkowskiej i Grodziskiej, a od wysokości
ul. Przyce przesuwać się na północ do linii ul. Jana Kazimierza na wysokości zachodniego
krańca przy ul. Dźwigowej. Ma to pozwolić na nową wersję planu wiosną tego roku.
Dyskusja nad wyłożonym ponownie planem miejscowym Odolan odbyła się rok
temu. Plan uwzględniał większość uwag mieszkańców i dzielnicy. – W porównaniu
do oprotestowanego przez nas projektu z 2015 roku, przewidziano więcej terenów
sportowo-rekreacyjnych i zieleni, w tym trzy parki we wschodniej, centralnej
i południowo-zachodniej części Odolan – wylicza Adam Hać, zastępca burmistrza Woli.
red.

KURIER WOLSKI nr 190/491, 26 stycznia 2022 r. | 6

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
w nowy rok weszliśmy z nową energią, niestety staraniami rządu jest to bardzo droga
energia. Mieszkańcy Woli w prezencie noworocznym otrzymali ponad 30-procentowe
podwyżki cen prądu, praktycznie wszyscy administratorzy budynków podnieśli również
pozostałe opłaty za dostarczane mieszkańcom media. Przy sklepowych kasach widzimy
efekty prawie 10-procentowej inflacji. Posiadacze kredytów hipotecznych na własnej
skórze przekonują się jak kosztowna jest dla nich wieloletnia ignorancja władz NBP, która
już w styczniu wymusiła wzrost rat kredytów. Na przykład ktoś, kto miał kredyt o wartości
300 tys. złotych, płacił dotychczas co miesiąc 1839 zł, a 5 stycznia RPP zdecydowała,
że będzie to minimum 2129 złotych. Analitycy zaś twierdzą, że to jeszcze nie koniec
podwyżek stóp procentowych.
Z nowym rokiem zwiększyły się również obciążenia dla pracujących. W związku
z wprowadzonymi przez rząd zmianami podatkowymi przynajmniej 20 procent wolskich
nauczycieli otrzymało mniejsze wynagrodzenia. Podobna sytuacja dotknęła policjantów,
urzędników i tych wszystkich, którzy nie znaleźli się w uprzywilejowanej grupie.
Na szczęście są też dobre wiadomości. Po kilku latach walki z Narodowym Funduszem
Zdrowia, żeby uruchomić ponownie zabiegowy oddział onkologiczny w szpitalu ATTIS,
udało się znaleźć rozwiązanie. Choć nie udało się przekonać NFZ do podpisania kontraktu,
to dzięki współpracy z Samorządem Mazowsza zabiegi wrócą. Placówka zostanie bowiem
włączona jako oddział Szpitala Bródnowskiego. Dzięki temu mieszkanki Woli nie będą
musiały na zabiegi wyjeżdżać poza dzielnicę. Uda się także wyeksponować kolejną
historyczną ciekawostkę. Dzięki współpracy dzielnicy i prywatnych inwestorów na swój
koszt wyeksponują oni w zatokach parkingowych historyczny bruk odkryty podczas
remontu ulicy Łuckiej.
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
witam serdecznie w nowym 2022 roku, w który wchodzimy z nadzieją, ale też pełni obaw
o zdrowie, a nawet życie własne i swoich najbliższych. Niestety do życia w pandemii
musimy się chyba przyzwyczaić i nauczyć się w miarę normalnie w niej funkcjonować.
Ten rok będzie również dla nas wszystkich trudny z oczywistych względów finansowych.
Wszyscy widzimy wzbierającą falę podwyżek cen i kosztów utrzymania. Na pewno
kłopoty finansowe nie ominą naszej dzielnicy, jednak będziemy robić wszystko, by
jak najmniej odczuli je mieszkańcy. Głęboko wierzę, że uda się zrealizować do końca
rozpoczęte inwestycje, zwłaszcza oświatowe.
Liczę również na Państwa wyrozumiałość i proszę o wzmożony kontakt z nami, radnymi
Dzielnicy Wola. Z powodu pandemii musieliśmy zrezygnować ze stałych dyżurów
w Urzędzie Dzielnicy, ale gorąco zachęcam do zgłaszania potrzeb czy problemów drogą
mailową lub telefoniczną. Nasze adresy mailowe i numery telefonów są publikowane
w Kurierze Wolskim i na stronie urzędu: wola.um.warszawa.pl/rada-dzielnicy-wola.
Czekam na wiadomości od Państwa, bardzo brakuje nam osobistych spotkań. Miejmy
nadzieję, że na wiosnę sytuacja się ustabilizuje i będziemy mogli porozmawiać
bezpośrednio, choćby na świeżym powietrzu, w wolskich parkach.
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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Bruk wróci na Łucką
Dzięki współpracy dzielnicy i inwestora fabryki Norblina na ulicy Łuckiej
zostanie wyeksponowana jej pierwotna brukowana nawierzchnia.
Popularne „kocie łby” zostaną wbudowane w miejsca postojowe.
Jeszcze niedawno biegnąca od Towarowej do Żelaznej uliczka pokryta była jak większość
miejskich dróg asfaltem. Jednak pod koniec października drogowcy, pracujący na
ulicy Łuckiej na zlecenie właściciela fabryki Norblina Grupy Capital Park, odsłonili
historyczną nawierzchnię tej ulicy. Wtedy zrodził się pomysł, by po remoncie nowa
nawierzchnia nawiązywała w jakiś sposób do jej dawnego kształtu. – Zwróciliśmy się do
inwestora z pomysłem, żeby poszukać rozwiązania pozwalającego wyeksponować użyte
w przeszłości kamienie polne – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.
Rewitalizująca fabryki Norblina spółka zgodziła się z władzami Woli i zdecydowała się
uwzględnić zmiany proponowane przez burmistrza. – Pomysł jest spójny z filozofią,
jaka przyświecała nam, kiedy restaurowaliśmy zabytkowe budynki i maszyny dawnych
zakładów Norblina – mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektorka operacyjna
Grupy Capital Park odpowiedzialna za rewitalizację fabryki Norblina. – Bardzo się cieszę,
że nasz pomysł zaakceptował również Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków –
dodaje Nowakowska.
Po dopełnieniu formalności, związanych ze zmianami
w pierwotnej dokumentacji przebudowy ulicy Łuckiej,
ruszą prace. Środek ulicy zostanie wyasfaltowany,
a miejsca parkingowe i zatoki, na które starczy
historycznego budulca, zostaną pokryte kocimi łbami.
– To bardzo rozsądny kompromis. Pokrycie całej ulicy
brukiem mogłoby spotkać się z chłodnym przyjęciem
przez mieszkańców ze względu na hałas, który
wywołują pojazdy jeżdżące po nierównej nawierzchni
i utrudnienia zwłaszcza w deszczu dla rowerzystów –
zauważa Blanka Zienkiewicz, wolska radna.
red.
Ulica Łucka
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Sposób na drobne elektroodpady
Pozbycie się domowych elektroodpadów może być łatwe i szybkie.
Wystarczy specjalne urządzenie dostępne dla wszystkich. Mieszkańcy
Woli już mogą korzystać z Miejskich Punktów Elektoodpadów w siedmiu
popularnych lokalizacjach.

Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami, by zachęcić do segregacji elektrośmieci,
pilotażowo postawił nowe typy pojemników. Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE)
są dostępne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Do koszy można wrzucać
elektrośmieci, z którymi zwykle mamy problem przy domowej segregacji odpadów, np.
zużyte żarówki, baterie, telefony komórkowe, płyty CD/DVD, tonery, kable.
GDZIE SZUKAĆ PUNKTÓW NA ELEKTROŚMIECI
Wolskie samoobsługowe pojemniki znajdują się w miejscach ogólnie dostępnych:
przed budynkiem ZGN Wola na ulicy Bema 70, przy ul. Płockiej 32, ul. Ciołka 33, ul.
Redutowej 48, ul. Piaskowej 7, ul. Krochmalnej 3 oraz na skwerze Sierpnia 1944 (ul. Wolska
róg Płockiej). Dodatkowy punkt znajduje się przy przedszkolu na ul. Boguszewskiej. Stanął
tam w ramach projektu do budżetu obywatelskiego.
Umożliwienie mieszkańcom Woli szybkiej i łatwo dostępnej zbiórki drobnych
elektroodpadów blisko domu, już spotkało się z pozytywnym odbiorem. Teraz idąc do

Miejski Punkt Elektoodpadów działa przez całą dobę

sklepu lub na spacer, można zabrać ze sobą zużyte czy niepotrzebne elektroodpady
i szybko się ich pozbyć, bez konieczności udawania się do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), które najczęściej usytuowane są na obrzeżach miasta.
– Wola zmienia się na naszych oczach. Chcemy, aby była nie tylko przyjazna dla jej
mieszkańców, ale też była wzorem dbałości o środowisko. Pojemniki na elektroodpady to
jeden ze sposobów, w jaki możemy świadomie zadbać o planetę – mówi Wojciech Lesiuk,
zastępca burmistrza Woli.
TO KOLEJNY POMYSŁ PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
Wcześniej przy placach zabaw ZGN postawił kosze edukacyjne zachęcająca do dbania
o czystość już od najmłodszych lat. Mija też rok od kiedy zamontowane zostały Wolskie
Serca, czyli kosze na plastikowe zakrętki. ZGN udostępnił mieszkańcom już dziewięć
takich lokalizacji. Pojemniki na elektroodpady to kolejny projekt, który w krótkim czasie
zyskał przychylność mieszkańców.
– Jestem przekonany, że wiele osób trzymających w szufladach stare żarówki czy baterie,
zdecyduje się na ich wyrzucenie w takim ogólnodostępnym pojemniku, a środowisko
na tym skorzysta – mówi Mateusz Matejewski, dyrektor ZGN Wola. – Zachęcamy
mieszkańców do korzystania z nich. Praktycznie każdego dnia można spotkać przy nich
kogoś, kto chce pozbyć się zalegających w domu drobnych elektrośmieci – dodaje.
Wszelkie działania przyczyniające się do zwiększania proekologicznej świadomości są
potrzebne. Niezbędne są jednak łatwo dostępne narzędzia zachęcające do selektywnej
zbiórki odpadów. Zapraszamy do korzystania z Miejskich Punktów Elektroodpadów.
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Wolskie pomysły na zimę w mieście
Od 31 stycznia rozpoczynają się dwutygodniowe ferie w województwie
mazowieckim. Na Woli zaplanowano wydarzenia kulturalne i sportowe,
które w ciekawy sposób umilą czas najmłodszym i seniorom, ale także
pozwolą spędzić czas w gronie rodzinnym.
WOLSKIE POMYSŁY NA ZIMĘ W MIEŚCIE
Przejmujący dźwięk budzika, skurcz żołądka i pośpiech – z tym często kojarzymy
poniedziałkowe poranki. Kiedy dodamy do tego ujemną temperaturę i szarówkę za
oknami, odechciewa się dosłownie wszystkiego. Jednak poniedziałek 31 stycznia
będzie pierwszym dniem ferii, co dla części osób oznacza więcej wolnego czasu. – Dla
najmłodszych jak co roku przygotowaliśmy akcję „Zima w Mieście” – mówi Anna RudziakTałałaj, wolska radna. – W czterech placówkach na tygodniowych turnusach zapewniliśmy
po 60 miejsc dla uczniów. Dzieciaki będą mogły zbudować most magnetyczny albo po
prostu spotkać się i pogadać przy grze w chińczyka – dodaje.
Program będzie różnorodny: wycieczki do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Warszawy,
Muzeum Polin czy wyjścia na basen, odwiedziny hal sportowych albo bibliotek. Zajęcia
będą też prowadzone w samych szkołach i Zespole Wolskich Placówek Edukacji
Kulturalnej.
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ZAJĘCIA W OŚRODKACH SPORTOWYCH
Ferie to doskonała okazja, aby rozpocząć aktywny tryb życia. Wolskie pływalnie zapraszają
w weekendy na nieodpłatne zajęcia aqua aerobiku i stretchingu. Będzie się można
przekonać, jak wygląda pozycja wielbłąda, ryby czy psa z głową do dołu, a wszystko to
na halach sportowych Reduta i Koło. Właśnie tam będą się odbywać pilates oraz zumba
dla rodzin i osób z niepełnosprawnościami. Seniorzy będą mogli pracować nad kondycją
podczas zajęć aqua fitnessu i gimnastyki.
ŁYŻWY NA MOCZYDLE
Podwójne toeloopy i poczwórne axele mogą skakać wszyscy entuzjaści łyżew na
lodowisku w Parku Wodnym Moczydło. Organizatorzy z Aktywnej Warszawy zapewnili
tam wypożyczalnię łyżew i szafki depozytowe. Lodowisko jest czynne w trzech turach od
poniedziałku do niedzieli od 9.00 do 21.00.

Lodowisko w Parku Wodnym Moczydło. Fot. Aktywna Warszawa
FERIE Z KULTURĄ
Aby wziąć udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych, nie trzeba wybierać się do
centrum miasta. W Wolskim Centrum Kultury 30 stycznia odbędzie się premiera nowego
pasma koncertowego. Osobowości polskiej sceny muzyki klasycznej w Domu Społecznym
na Obozowej 85 opowiedzą o swojej drodze do sukcesu. Wspólnie zastanowimy
się, czy w dzisiejszym świecie istnieją jeszcze „soliści” i porozmawiamy o społecznej
odpowiedzialności muzyki. Cykl otworzy koncert pianisty Tymoteusza Biesa.
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W Wolskim Centrum Kultury w czasie ferii odbywają się zajęcia kreatywne i kulinarne.
Fot. WCK
Specjalnie na ferie WCK w Klubokawiarni Sąsiedzkiej przy Działdowskiej 6 zorganizowało
dla uczniów warsztaty kreatywne i kulinarne, na których będzie można ozdobić kosmiczny
hełm czy przygotować kotlety z selera w sosie lawendowym. Młodzi artyści w wieku od 7
do 12 lat będą mogli wziąć udział w zajęciach Picasso Woli.
W pierwszy feryjny poniedziałek w Bibliotece przy ul. Chłodnej 11 od godz. 10.00
zaplanowano głośne czytanie bajek dla najmłodszych, a nieco starsi o 17.00 będą mogli
za pomocą rzutu kostką decydować o losach świata podczas rozgrywek planszowych
(Biblioteka „Na Kole”, ul. E. Ciołka 20).
Kalendarium Zimy w Mieście na Woli – s. 27.
red.
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Jaki plan miejscowy dla rejonu
Szpitala Wolskiego?
Trwają konsultacje planu miejscowego, który określi, jak będzie można
urządzić niemal 7 hektarów przy ulicy Kasprzaka. Projekt zakłada m.in.
możliwość rozbudowy Szpitala Wolskiego i Instytutu Matki i Dziecka
oraz ochronę zabytkowych budynków. Uwagi do planu można składać do
16 lutego 2022 r.
Plan obejmuje około 6,8 hektara przy ulicy Kasprzaka 17 i 17a. Teren objęty jest ochroną
konserwatorską jako historyczny układ urbanistyczny Zespołu Szpitala Starozakonnych
na Czystem. Historia tutejszych zabudowań sięga przełomu XIX i XX wieku, kiedy powstał
szpital urządzony przez Gminę Żydowską. Współcześnie działają tu Szpital Wolski oraz
Instytut Matki i Dziecka, które wymagają pilnej rozbudowy i remontów. Na tym terenie
obowiązuje już miejscowy plan rejonu Czyste – rejon ulicy Kolejowej, jednak jego
ustalenia uniemożliwiają rozwój działalności leczniczej na terenie Szpitala i Instytutu.
Przyszły plan ma wprowadzić nowe ustalenia, które umożliwią wykonanie planów
inwestycyjnych i zapewnią ochronę zabytkowych obiektów.
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.
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JAK ZŁOŻYĆ UWAGI DO PLANU?
• mailowo: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
• drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
• osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
• skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub z formularza na stronie
architektura.um.warszawa.pl
red.

Myślenie o roli i zadaniach szkoły
trzeba zmienić
Taki wniosek płynie z debaty „Jakiej szkoły chcemy, wolskie rozmowy
o edukacji przyszłości”, która odbyła się na Woli pod koniec 2021 roku.
Uczniowie, nauczyciele, decydenci, a także przedsiębiorcy i naukowcy
zgodzili się, że zmiany w szkole nie idą w dobrym kierunku.

Debata „Jakiej szkoły chcemy, wolskie rozmowy o edukacji przyszłości”
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Taki wniosek płynie z debaty „Jakiej szkoły chcemy, wolskie rozmowy o edukacji
przyszłości”, która odbyła się na Woli pod koniec 2021 roku. Uczniowie, nauczyciele,
decydenci, a także przedsiębiorcy i naukowcy zgodzili się, że zmiany w szkole nie idą
w dobrym kierunku.
– Wychodząc ze szkoły, umiemy napisać wspaniałą rozprawkę, ale nie potrafimy
porozumiewać się z innymi ludźmi. Nie wiemy, jak rozmawiać na przykład z szefem
o podwyżce – mówi Emilia Osęka, uczennica Zespołu Szkół nr 127. Jej zdaniem system
nauczania jest stworzony tak, że nie zakłada on możliwości dyskusji z nauczycielami.
Komunikacja głównie odbywa się w jedną stronę – bez możliwości ćwiczenia tego, co
w życiu jest najpotrzebniejsze, czyli dochodzenia do wspólnych wniosków. Na podobny
problem zwrócił uwagę Adam Daghman, uczeń Zespołu Szkół nr 7. Jego zdaniem
w szkole brakuje nauki umiejętności praktycznych. – Brakuje indywidualnego podejścia.
Korzystniejsza byłaby sytuacja, w której nauczyciel lepiej znałby ucznia i wiedział,
czego potrzebuje. Byłby w większym stopniu wychowawcą niż wyłącznie nauczycielem
przekazującym wiedzę z danego materiału – mówi Adam Daghman.
Podczas debaty okazało się, że choć nauczyciele patrzą z innej strony, to zgadzają się
z uczniami. Ich zdaniem podstawa programowa nie jest pomocą, ale kagańcem. –
Przeładowana podstawa sprawia, że jesteśmy w stanie realizować jedynie konkretne
wymagania teoretyczne, natomiast nie pozostaje czasu na to, by zadbać o rozwój
emocjonalny uczniów czy ich kompetencje miękkie – mówi Dorota Oleszczak,
nauczycielka z Zespołu Szkół nr 127.
Konieczność zmiany sposobu myślenia o roli szkoły widzą też przedstawiciele środowiska
akademickiego. Ich zdaniem ważniejsze od nauki suchych faktów jest nauczanie na
każdym etapie umiejętności korzystania z informacji. – Wnioskowanie, krytyczne
myślenie, odróżnianie informacji prawdziwej od fałszywej to tylko z pozoru bazowe
umiejętności – mówi prof. Konrad Janowski, rektor akademii Ekonomiczno–Humanistycznej. Zwraca on uwagę, że już dziś możemy zauważyć w społeczeństwie
deficyt tych umiejętności, a w przyszłości będą one jeszcze ważniejsze. – Jeśli uczniowie

Wychodząc ze szkoły, umiemy napisać wspaniałą rozprawkę, ale nie potrafimy
porozumiewać się z innymi ludźmi. Nie wiemy, jak rozmawiać na przykład z szefem
o podwyżce.
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dziś opanują te umiejętności, będą w stanie zmieniać swoje zawody, bo teraz po wiedzę
można sięgnąć w każdej chwili – zauważa rektor.
Akademicy zwracali uwagę, że obecny sposób myślenia o programie szkolnym pochodzi
z czasów, kiedy szkoła i podręczniki były konieczne, by dorobek nauki mógł trafić do
uczniów. Internet zmienił jednak sytuację diametralnie. – Dziś z komórki mamy dostęp
do niemalże każdej informacji wytworzonej na świecie – zwraca uwagę prof. Janowski.
Problemem jest nadmiar bodźców informacyjnych, które trafiają do uczniów. – Dlatego
tak ważne jest to, by uczyć ich tego, jak ocenić ich wartość i prawdziwość – dodaje
Janowski.
Z przebiegu debaty zadowoleni są jej organizatorzy. – Choć o problemach każda z grup
mówiła innym językiem, widać wspólny mianownik – mówi Grażyna OrzechowskaMikulska, zastępczyni burmistrza Woli. Jej zdaniem, z punktu widzenia osoby
zarządzającej oświatą, coraz lepiej widać jak wprowadzane przez ministerstwo zmiany
rozmijają się z potrzebami szkolnictwa. – Tworzone są coraz trudniejsze warunki pracy dla
nauczycieli, dodaje się nowe elementy podstawy programowej, a nikt nie zwraca uwagi
na to, że już dziś nauczyciele mają zbyt obszerny program, by móc odpowiednio dużo
czasu poświęcić podopiecznym – zauważa zastępczyni burmistrza.
W debacie wzięła udział również zastępczyni prezydenta Warszawy, Renata Kaznowska.
Zwróciła ona uwagę na to, że już dziś rządowa subwencja pokrywa mniej niż połowę
rzeczywistych kosztów edukacji w Warszawie. Wprowadzone przez Polski Ład
ograniczenia w dochodach samorządów mogą mieć destrukcyjny wpływ na szkolnictwo.
Dość powiedzieć, że dochody Warszawy spadną o ponad miliard złotych, a koszty
funkcjonowania placówek rosną dramatycznie. Tylko energia elektryczna zdrożała
w ostatnim roku o 60 proc.

KURIER WOLSKI nr 190/491, 26 stycznia 2022 r. | 22

Rozbiórka Czarnego Kota
W grudniu zeszłego roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę
ostatniego fragmentu budynku Czarnego Kota. Pierwotnie był to jednopiętrowy hotelik,
który z biegiem lat bardzo szybko się rozrastał. Mimo że umowa dzierżawy gruntu zawarta
w 1994 roku skończyła się w roku 2009, budynek hotelu rozrastał się tak, że zajmował
już grunt innego dzierżawcy. Właściciel dobudowywał nowe piętra i kondygnacje
architektonicznego potworka. Dziś po budynku – który jedni obrzucali określeniami „król
gargameli”, „najbrzydszy w Warszawie”, a inni doceniali z sentymentu do polskich marzeń
o luksusie lat 90. XX w. – nie ma już śladu. Po prawomocnym wyroku sądu właściciel
musiał zwrócić miastu nieruchomość. Teraz nieruchomość zostanie skomercjalizowana,
a ze środków zarząd dzielnicy chciałby sfinansować budowę placówki edukacyjnej dla
mieszkańców rejonu ulicy Burakowskiej.

Rozbiórka ostatniego fragmentu Czarnego Kota w grudniu 2021 roku
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Rodzinne Ogrody Działkowe Koło 2
– Przy pętli tramwajowej, między byłymi posiadłościami Ulrycha
a ulicą Ks. Janusza, powstały na 6 ha nieużytków ogródki działkowe.
W ten sposób około 100 rodzin zaczęło bawić się w ogrodników – historię
ROD Koło 2 wspominają bohaterowie mikro_wystawy „Działkowicze czy
działkowcy?” w Wolskim Centrum Kultury przy Obozowej 85.
– Kto nie kompostuje, ten na działkę nie zasługuje. Gdybym mogła, to napisałabym sobie
tak na domku. Kompostownik to podstawa każdej działki. Co trzeci dzień przywozimy
odpadki z domu na Ursynowie na Koło. Mąż kompost przesypuje przez sito i mamy
gotową ziemię – mówi Barbara Ożarowska. Wspólnie z mężem prowadzą ogród na
Woli od niemal 30 lat. Wybudowali domek według własnego projektu, a z odzyskanych
pojemników urządzili oczka wodne. – Działkę w tym ogrodzie miała moja mama od
1960 r. Dowiedziała się, że będą dzielić ziemię i tak tu się znaleźliśmy. Mieszkaliśmy na
Świerczewskiego, obok sądów, gdzie mama pracowała – wspomina. Ale zanim ROD Koło
2 rozrósł się do ponad 360 ogródków, teren przy Dywizjonu 303 pokrywały piach i gruz.
Pierwsze alejki wytyczali tu działkowcy niemal 70 lat temu.
WŁASNY SKRAWEK ZIELENI
Lata PRL-u to czas, kiedy mieszkańcy zyskali szeroki
dostęp do kawałka ziemi pod uprawy i wypoczynek.
Za spełnieniem przedwojennych idei poszła
centralizacja, bo towarzystwa prowadzące ogródki
przeszły pod zarząd związków zawodowych.
Powstały Pracownicze Ogrody Działkowe. Działkę
można było uzyskać przez zakład pracy, a na ten
cel gospodarowano nieużytki. Ziemię pod ogród
na Kole w 1952 roku przekazała Rada Narodowa
Dzielnicy Wola. „Około 100 rodzin otrzymało działki
po około 500 m2 każda” – czytamy w kronikach
ROD-u. Ogrodnicy prowadzili kroniki przez 50 lat,

Święto Działkowca na pl. Defilad,

ale dopiero niedawno archiwalia ujrzały światło

1978 rok. Fot. Kroniki ROD Koło 2
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Plac zabaw na wolskich działkach.
Fot. Kroniki ROD Koło 2

dzienne. – To ciekawy materiał historyczny i społecznościowy. Można tu prześledzić
etapy rozwoju ogrodu: zakładanie działek na jałowej ziemi, pierwsze pomidory,
wytyczanie alejek i samodzielna budowa całej infrastruktury – opowiada Ewelina Bartosik,
współkuratorka wystawy „Działkowicze czy działkowcy?” w Wolskim Centrum Kultury.
OTWORZYLIŚMY SZEROKO WROTA
Z kart kronik patrzą na nas główni bohaterowie życia na działkach. To ogrodnicy i osoby
związane z zarządem. Wśród nich był Stanisław Gaguła, wieloletni przewodniczący, który
na co dzień pracował w Walcowni Metali „Warszawa” przy Żelaznej. To on był jednym
z pomysłodawców wczasów na działkach dla seniorów i domu działkowca. – Dom pełnił
funkcję miejsca aktywności lokalnej. Obok ogrodnicy urządzili działkę społeczną, na
której uprawiali warzywa i owoce – wyjaśnia Ewelina Bartosik. W latach 70. Stanisław
Gaguła mówił w wywiadzie: „Świetlica służyła całej dzielnicy. Odbywały się w niej odczyty,
zebrania nauczycieli, spotkania z literatami, sylwestrowy bal! Powstały komisje Fachowa,
Porządkowa, Organizacyjna i Kobieca. (...) Otworzyliśmy szeroko wrota „Domu działkowca”
(...). W niedzielę można się tu napić kawy i zjeść ciastko – wszystko po cenach zakupu.
Dzieci mają tu ogródek jordanowski, a młodzież szkolna przychodzi na lekcje biologii.”
TYSIĄCE KANDYDATÓW
Życie działkowe miewało różne odsłony, ale początkowo głównym celem miejskiego
ogrodnictwa było pozyskiwanie żywności. (Powstanie pierwszych w Warszawie działek dla
robotników odnotował w 1909 r. „Ogrodnik polski”.) W ROD Koło 2 uprawiano warzywa,
owoce, zdarzały się zwierzęta hodowlane. Kronika relacjonowała: „W Warszawie czynne są
163 pracownicze ogrody działkowe (...). Szacunkowa średnia produkcja wynosi ponad
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5 milionów kg owoców i 6 milionów kg
warzyw. Zapotrzebowanie na działki jest tak
duże, że 8 tysięcy kandydatów na uprawianie
ogrodów czeka od lat.”
A Barbara Ożarowska wspomina: – Wiadomo,
jakie to były czasy. Działka dawała ludziom
pożywienie. Człowiek mógł dziecku dać maliny
czy świeże warzywa. Nasz sąsiad miał nawet
altankę wkopaną znacznie niżej w ziemię.
Dzięki temu mógł przechowywać tam plony.
Aby zbiory się nie marnowały, w sklepach przy
Anielewicza, Młynarskiej czy Ciołka można było
oddać nadwyżki z uprawy. Co roku odbywało

Barbara Ożarowska prowadzi ogród

się też święto działkowca, na którym ogrody

na Woli od 30 lat. Fot. Agnieszka

prezentowały swoje zbiory.

Dragon / Warszawscy Działkowcy

ZERO WASTE
Od lat 90. ROD Koło są już całkiem pokaźne. Widać rozbudowane uprawy szklarniowe,
wcześniej doprowadzono wodę i prąd. Ale właśnie w okresie transformacji ciągłość kronik
ustaje. Życie działkowe skupia się na rekreacji, a domowe archiwa można zamieścić
w Internecie. Boom powrócił w pandemii. Dziś miejski skrawek zieleni jest sposobem
na tani wypoczynek, osobistą pustelnią i przykładem, że zero waste zaczęło się wiele
lat temu .– Bardzo lubię oczka wodne. Ta beczka jest z 1942 roku. A w tym oczku mamy
kaczeńce, które wiosną bardzo ładnie kwitną. Tam mamy wkopaną tackę po malowaniu,
tu małą wannę, w której też rosną rośliny. Teraz ludzie boją się komarów, a kiedyś te
wodne ogródki były powszechne – mówi Barbara Ożarowska.
JR
Rozmowy z ogrodnikami można przeczytać na stronie inicjatywy Warszawscy
Działkowcy: warszawscydzialkowcy.pl
Kuratorkami mikro_wystawy „Działkowicze czy działkowcy?” w Domu Społecznym
na Obozowej 85 są Ewelina Bartosik i Agnieszka Dragon. Materiały z zakończonej już
ekspozycji: fb/muzeumszklanychdomow i www.wck-wola.pl
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Kalendarium
WOLSKIE CENTRUM KULTURY
3.02, godz. 17.00
Warsztat Ptaki w mieście – jak wspierać je zimą? Jak karmić ptaki i jakie rośliny mogą nas
w tym wspomóc? Współdzielnik, Wola Park, ul. Górczewska 124. Zapisy: strefazajec.pl.
7–11.02
Zimowa edycja Picasso Woli – warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 7–12 lat. W studio
plastycznym pod okiem artystów, instruktorów, dzieci poznają tajniki sztuk wizualnych.
Ćwiczenia będą powiązane z twórczością Pablo Picasso. Szczegóły i zapisy: www.wckwola.pl
8.02, godz. 18.00
Laboratorium VR – pokazy spacerów w technice 360° na wystawie „W poszukiwaniu idei
osiedla społecznego”. Nagrania miejsc ze wspomnień mieszkańców i mieszkanek Koła.
Autorem spacerów jest artysta sztuk wizualnych Mateusz Kowalczyk. Dom Społeczny, ul.
Obozowa 85. Wstęp wolny.
10.02, godz. 17.00
Warsztat „Szycie woreczków na zakupy”. Przynieś materiały, których nie potrzebujesz,
np. stare firanki, i uszyj z nich woreczki, które wykorzystasz zamiast foliowych torebek.
Współdzielnik, Wola Park, ul. Górczewska 124. Zapisy: strefazajec.pl.
14.02, godz. 19.00
Koncert walentynkowy „Po prostu miłość”. Piosenki o miłości, m.in.: „Wymyśliłam Cię”,
„Miłość w Portofino”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Na pierwszy znak”, „Lvie en rose”.
Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6. Zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl.
15.02, godz. 19.00
Blok urbanistyczny / Reklama i handel. Inspiracją dla spotkania będzie książka Katarzyny
Jasiołek „Opakowania, czyli perfumowanie śledzia. O grafice, reklamie i handlu w PRL-u”.
Rozmowę z autorką poprowadzi Xawery Stańczyk. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85. Wstęp
wolny.
16.02, godz. 13.30
A w środę zrób ozdobę! Międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze. Otwarta Kolonia ul.
Górczewska 15. Zapisy: 22 114 17 69, otwartakolonia@wck-wola.pl.
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18.02, godz. 18.00
Dobranocka: „Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja”/Teatr Katarynka. Musicalowa opowieść
dla dzieci od 3 lat z wątkami edukacyjnymi o bezpieczeństwie w czasie zimy. Wolskie
Centrum Kultury, ul. Działdowska 6. Wstęp: 10 zł (dzieci i dorośli na biletyna.pl).
22.02, godz. 18.00
Otwarcie mikrowystawy „Przekształcenia”. Na Kole wiele miejsc całkowicie zmieniło swoją
funkcję, np. spalarnia stała się łaźnią publiczną, by potem stać się ośrodkiem medytacji,
próby czasu nie wytrzymały suszarnie na osiedlu Syrkusów. Ze wspomnień mieszkańców
wyłania się wiele takich przykładów. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85. Wstęp wolny.
24.02, godz. 17.00 (czwartek)
Roślinne porady. Przynieś swoją roślinę lub jej zdjęcie i dowiedz się, jak o nią dbać.
Podczas dyżuru w godz. od 17.00 do 20.00 możesz skorzystać z porad Agnieszki Keller,
specjalistki od pielęgnacji roślin. Współdzielnik, Wola Park. Wstęp wolny.
BIBLIOTEKA NA WOLI
1.02, godz. 14.00
„Medytacje młodych Jedi” – jak zrozumieć własne emocje. Zajęcia literackie dla dzieci
w wieku 6–9 lat. Limit miejsc: 8, zapisy: bd21@bpwola.waw.pl lub 22 529 09 40. Biblioteka
„Komiksowo”, al. Solidarności 90.
3.02, godz. 14.00
„Hologramy z R2-D2” – nauka drukowania w 3D długopisami Kodak dla dzieci w wieku
7-11 lat. Limit miejsc: 8. Zapisy: bd21@bpwola.waw.pl lub 22 529 09 40. Biblioteka
„Komiksowo”, al. Solidarności 90.
4.02, godz. 17.00
„Smok wawelski” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 3–7 lat podczas.
Dzieci wysłuchają legendy o smoku wawelskim i wykonają pracę plastyczną. Zapisy:
bd46@bpwola.waw.pl. Liczba miejsc ograniczona. Biblioteka nr 46, ul. Chłodna 11.
7.02, godz. 14.00
„Strefa gier ruchowych” – Chińczyk 3D w Bibliotecznej Strefie Gier. Zajęcia dla dzieci
i dorosłych. Biblioteka nr 13, ul. Staszica 5a. Wstęp wolny.
8.02, godz. 10.00
„Ginące zawody” – warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 6–10 lat, których celem jest
przybliżenie ciekawych ginących już polskich zawodów. Zapisy: bd46@bpwola.waw.pl.
Liczba miejsc ograniczona. Biblioteka nr 46, ul. Chłodna 11.
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9.02, godz. 17.00
„Kółko szachowe” – spotkania poprowadzi Kamil Getka, który uzyskał certyfikat
ukończenia kursu instruktora szachowego PZSzach. Spotkania dla dzieci grających
w szachy w wieku 8–14 lat. Kurs składa się z 8 spotkań. Biblioteka „Komiksowo”,
al. Solidarności 90. Wstęp wolny.
10.02, godz. 16.15
„Escape Room: Rebelianci w Bibliotece” – pokój zagadek inspirowanych uniwersum Star
Wars dla dzieci i młodzieży w wieku 9–11 lat. Limit miejsc: 6, zapisy: bd21@bpwola.waw.pl
lub 22 529 09 40. Biblioteka „Komiksowo”, al. Solidarności 90.
10.02, godz. 17.00
Joga dla dzieci – warsztaty ruchowo-relaksacyjne połączone z czytaniem dla dzieci
w wieku 6–12 lat. Biblioteka 25, ul. Żytnia 64. Wstęp wolny
11.02, godz. 17.00
„Kalambury i quizy na zakończenie ferii” – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4–12 lat.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25, ul. Żytnia 64. Wstęp wolny.
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Aqua aerobik
Ćwiczenia w wodzie o umiarkowanej intensywności. Termin: soboty i niedziele lutego
2022 r. o godz. 13.00. Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3. Zapisy: tel. 573 347 454. Liczba
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Pilates
Ćwiczenia wzmacniająco-rozciągające. Hala Reduta, ul. Redutowa 37 – środy, godz. 14.45;
Hala Koło, ul. Obozowa 60 – czwartki, godz. 10.15. Luty 2022 r. Zapisy: tel. 573 347 454.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Stretching
Ćwiczenia rozciągające. Hala Reduta, ul. Redutowa 37 – poniedziałki, godz. 10.30; Hala
Koło, ul. Obozowa 60 – wtorki, godz. 10.15;
Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 – niedziele, godz. 12.00. Luty 2022 r.
Zapisy: tel. 573 347 454. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
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STACJA MUZEUM
31.01–11.02
Ferie z historią kolei linowych. Warsztaty na wystawie „Stacja Zakopane. Z mroku dolin ku
słońcu szczytów” o 85. rocznicy powstania 1. kolei linowej w Polsce na Kasprowy Wierch.
Start o 10.00 i 12.00. Oferta dla grup zorganizowanych (opiekunowie – wstęp bezpłatny).
Stacja Muzeum, ul. Towarowa 3. Zapisy: 22 620 04 80 wew.106; e-mail: edukacja@
stacjamuzeum.pl.
13.02, godz. 10.00–14.00
Giełda Modeli Kolejowych nie tylko dla miłośników modelarstwa – tego dnia wstęp do
Stacji Muzeum wynosi tylko 9 zł. Dzieci do lat 7 mają wstęp nieodpłatny. Stacja Muzeum,
ul. Towarowa 3.
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