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Warszawiacy pomagają przyjaciołom
z Ukrainy
Punkty informacyjne, infolinia, wolontariusze, setki ton zebranych darów,
tymczasowe miejsca noclegowe, darmowa komunikacja dla obywateli
Ukrainy – Warszawa staje na wysokości zadania.
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Jeszcze w piątek rano nie było pewności kiedy potrzebna będzie pomoc, jednak
w całym mieście powołano już sztaby kryzysowe. Sprawdził się najczarniejszy scenariusz
i organizacja pomocy ruszyła jeszcze wieczorem. – Jako pierwsze powstały punkty
recepcyjne na warszawskich dworcach. Organizację jednego z nich powierzono dzielnicy
Wola i Zarządowi Transportu Miejskiego – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.
W sobotę o 8.00 na miejscu stawili się pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola, wolskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, Ośrodka
Sportu i Rekreacji, wolontariusze i inni przedstawiciele miejskich instytucji. W tym samym
czasie Wolskie Centrum Kultury, w swoich siedzibach na ul. Działdowskiej i Obozowej,
rozpoczęło zbieranie darów dla poszkodowanych bestialską agresją Rosji. Przez weekend
udało się pomóc tysiącom uchodźców i zebrać setki ton darów.
JAK POMAGAĆ?
W godz. 8.00–18.00 czynny będzie w dni powszednie punkt w Sali Sesji Rady Dzielnicy
Wola (al. Solidarności 90). Dary trzeba przynosić od ul. Żelaznej (brama pomiędzy
Urzędem a Szpitalem).
Wolskie Centrum Kultury swoje zbiórki prowadzi:
• Współdzielnik, Wola Park, ul. Górczewska 124, środa-sobota w godz. 12.00–20.00
• Rodzinna Młynarska, ul. Młynarska 35 a, poniedziałek-piątek, w godz. 9.00–16.00
• Działdowska 6, poniedziałek-piątek, w godz. 10.00–19.00.
Parafia św. Jana Klimaka przy domu parafialnym (ul. Wolska 138/140) uruchomiła punkt
pomocy rzeczowej. Akcję pomocy można też wesprzeć przekazując darowizny na konto:
• Parafii:
PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904
• Stowarzyszenia:
BNP Paribas 26 2030 0045 1110 0000 0415 5990
W tytule przelewu prosimy wpisać „Pomoc osobom dotkniętym wojną”.
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji organizuje zbiórkę rzeczową przy ul.
Okopowej 59, najbliższy tydzień od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00

KURIER WOLSKI nr 191/492, 1 marca 2022 r. | 2

POMOC MIESZKANIOWA
Zachęcamy do dołączenia do działań realizowanych przez miasto i włączenia się w pomoc
m.in. w zakresie udostępnienia lokalu przybyłym do Warszawy obywatelom Ukrainy.
Często zmuszeni są oni do poszukiwania miejsc, w których będą mogli się zatrzymać
po przybyciu do Warszawy. Nierzadko są to matki z małymi dziećmi lub osoby starsze.
Formularz zgłoszenia można wypełnić na stronie ochotnicy.waw.pl/mieszkania. Również
na tej stronie można zgłosić się do miejskiego wolontariatu.
KONTAKT DLA OSÓB Z UKRAINY
Główny numer stołecznej informacji dla uchodźców to +48 505 700 701. Czynne są nadal
inne infolinie, np. Centrum Wielokulturowego przy Jagiellońskiej: 22 648 11 11 lub +48
604 932 969. Informacji udziela cały czas Miejskie Centrum Kontaktu 19115.
Wielu uchodźców zabiera ze sobą także swoje zwierzę. O psach i kotach pamięta
Schronisko na Paluchu i przypomina o obowiązkowym szczepieniu przeciwko
wściekliźnie, któremu na terenie Polski podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, u kotów
jest ono zalecane. Do schroniska można się zwrócić także po inną pomoc weterynaryjną,
np. jeśli konieczne jest natychmiastowe leczenie, zaczipowanie bądź karma. Czynne są
całodobowo numery tel.: +48 228681578 i 228681579.

Punkt recepcyjny na Dworcu Zachodnim
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Radni chcą, żeby w dzielnicy nie
wyznaczać Strefy Śródmiejskiej
Podczas sesji radni Woli poparli protest mieszkańców okolic ulicy
Chmielnej w sprawie wyznaczenia „Strefy śródmiejskiej”. Dopuszcza
ona zmniejszenie wymaganego nasłonecznienia mieszkań i odległości
pomiędzy budynkami. Samorządowcy chcą, by na Woli zrezygnować
z wyznaczania strefy.
– Na obszarze zabudowy śródmiejskiej dopuszcza się większe zagęszczenie budynków.
Pozwala to między innymi na zmniejszenie o połowę minimalnej odległości między
budynkami czy ograniczenie czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny dziennie w lokalu
mieszkalnym. Objęcie „strefą śródmiejską” oznacza też brak jakichkolwiek wymogów
dostępu do światła dziennego w mieszkaniach jednopokojowych – tłumaczy Kamil
Giemza, przewodniczący większościowego klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie
Dzielnicy Wola.

„Strefa śródmiejska” to brak wymogów dostępu do światła dziennego w mieszkaniach
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TO TYLKO FORMALNOŚĆ?
W trakcie sesji przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
którzy pracują nad nowym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego”, tłumaczyli wprowadzenie tych przepisów zmianami w prawie. Ich
zdaniem są one formalnością, ponieważ przenoszą zapisy istniejących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego do dokumentu ogólnego. Te tłumaczenia
jednak nie przekonały radnych Woli.
– Wyznaczony w nowym projekcie studium obszar zabudowy śródmiejskiej nie jest
w całości pokryty planami, co oznacza, że nie do końca jest to zabieg tylko formalny –
tłumaczy Giemza i dodaje, że trudno mu znaleźć jakiekolwiek korzyści dla mieszkańców
w takich zapisach.
OCHRONA WOLNEJ PRZESTRZENI
Jego zdanie podzieliła Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości, która kilka miesięcy
temu negatywnie opiniowała zmiany. – Nie ma uzasadnienia do objęcia dużej części
dzielnicy obszarem bardziej zwartej zabudowy, a już szczególnie dotyczy to miejsc
historycznych, takich jak Muranów czy rejon ulic Wolskiej i Płockiej – tłumaczy Adam
Matusik, jej przewodniczący. Jego zdaniem w dzielnicy jest wiele miejsc z zaplanowaną
wiele lat temu zabudową, która wraz z przestrzenią na zieleń i spacery, tworzą
kompozycyjną całość. Swoje miejsca odnalazły tutaj aktywne społeczności lokalne.
– Nie chcemy, żeby Wolanom żyło się gorzej, a zwarte zabudowywanie wszystkich
przestrzeni doprowadzi do pogorszenia standardu życia mieszkańców – dodaje Matusik.
To nie pierwszy raz, kiedy Rada Dzielnicy Wola zajmuje się sprawą „Strefy Śródmiejskiej”
w Studium. Rok temu przedstawiciele mieszkańców jednogłośnie, negatywnie
zaopiniowali zmiany w dokumencie. Dziś popierając protest mieszkańców ulicy
Chmielnej, zaapelowali o rezygnację z wyznaczania strefy na Woli.
red.
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Szanowni Państwo,
choć kalendarzowo mamy jeszcze zimę, na Woli czuje się już wiosnę. Sezon budowlany
zaczęły Tramwaje Warszawskie, rozstawiając zaplecze budowy jednej z najbardziej
wyczekiwanych inwestycji w dzielnicy. Tramwaj na ulicy Kasprzaka ułatwi dojazd do metra
przede wszystkim mieszkańcom Odolan, ale nie tylko im. To jednak nie wszystko. Kończy
się budowa szkoły nr 403 i już w marcu rozpocznie się do niej rekrutacja, aby ta nowa
placówka mogła od września przyjąć dzieci z rejonu do grup od 0 do 4.
W tym numerze znajdziemy również wzmiankę o wsparciu jakiego udzielili wolscy
radni protestującym przeciwko objęciu dzielnicy taką strefą zabudowy, która dopuszcza
większe – niż w pozostałych częściach miasta – ograniczenie nasłonecznienia
mieszkań. Nie zabrakło też informacji o inicjatywie dzielnicy i Zarządu Gospodarowania
Nieruchomościami, by wyposażyć wszystkie mieszkania komunalne z instalacją gazową
w czujniki czadu.
Nie omijamy również tematu, który porusza szczególnie mieszkańców okolic
skrzyżowania Wolskiej i Płockiej. Szykowany przez Biuro Architektury plan
zagospodarowania zakłada, że w przyszłości zamiast „Pasażu Wolskiego” będzie skwer.
Nie chcemy jednak dopuścić, by mieszkańcy stracili lubiane usługi, a przedsiębiorcy
chleb. Dlatego, choć na zmiany te poczekać trzeba będzie przynajmniej kilka lat, to
już dziś Urząd Dzielnicy, ZGN i Wolskie Centrum Kultury połączyły siły, by wypracować
mechanizm, który pozwoli zabezpieczyć te interesy.
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola
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Szanowni Mieszańcy,
bardzo mi miło poinformować, że po kilku latach nieobecności na teren dzielnicy
Wola wrócił Koszykarski Klub Sportowy Polonia. Klub jest spadkobiercą tradycji sekcji
koszykówki Klubu Sportowego Polonia Warszawa założonej w 1925 r..
Koszykarska Polonia to trzeci klub w Polsce (po Śląsku Wrocław i Lechu Poznań) oraz
pierwszy w Warszawie z największą liczbą rozegranych sezonów na najwyższym
szczeblu ligowym, dziesięciokrotny wicemistrz kraju. W Polonii Warszawa swoje kariery
rozpoczynali m.in. Ryszard Żochowski, Wojciech Jasiński czy Jerzy Bąk.
W 1959 r. koszykarze Polonii Warszawa zapewnili sobie pierwszy i jedyny jak dotąd tytuł
mistrzów Polski.
KKS Polonia kontynuuje te tradycje. Grając od października 2021 r. na wolskiej Hali Koło,
nie poniósł ani jednej porażki w meczach ligowych. Celem drużyny jest jak najszybszy
powrót do ekstraklasy. Obecnie zespół KKS Polonia opiera się m.in. na wieloletnim
zawodniku pierwszoligowym Adamie Linowskim czy zdobywcy Pucharu Polski Marcinie
Dutkiewiczu.
Mam nadzieję, że obok MOS Wola, KKS Polonia stanie się drugim filarem wolskiego sportu.
Zawodnikom życzę rychłego awansu do ekstraklasy, a wszystkich Państwa zapraszam
na mecze do Hali Koło. Pokażmy, że mieszkańcy Woli potrafią docenić koszykówkę
na wysokim poziomie. Obecność takiego zespołu jak KKS Polonia pokazuje, że dzięki
inwestycjom w infrastrukturę Wola jest atrakcyjnym miejscem dla sportu.
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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Na Woli będzie Skwer Karaimski
Skwer Karaimski – taką nazwę zyska odnowiony skwer na Ulrychowie.
Rada Warszawy jednogłośnie poparła stanowisko radnych Woli. Będzie
to pierwsze miejsce w Polsce, którym zostanie uhonorowana mniejszość
karaimska.
Pod koniec ubiegłego roku zakończyła się rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej.
Między ulicami Pustola, Redutową i Elekcyjną powstał zielony skwer, po którym można
spacerować nowymi alejkami i odpocząć na ławkach warszawskich. Obok znajduje się
Cmentarz Karaimski, który powstał w 1890 roku, a niedługo nazwę „Karaimski” zyska
skwer, ponieważ Rada Warszawy jednogłośnie poparła inicjatywę Rady Dzielnicy Wola.
Karaimi to najmniej liczna grupa etniczna uznawana przez Polskę, a która jest silnie
związana z Wolą – mówi Ewa Statkiewicz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola
i sprawozdawczyni projektu uchwały.
– Przedstawiciele Fundacji Karaimskie Dziedzictwo, Związku Karaimów Polskich
i Karaimskiego Związku Religijnego w RP złożyli wniosek, w którym proszą o nadanie
nazwy Skwer Karaimski terenowi między ulicami Redutową i Pustola a cmentarzami
Karaimskim i Prawosławnym. Wniosek ten spotkał się z przychylnością rady dzielnicy –
dodaje Adam Hać, zastępca burmistrza Woli.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie, kierując ją pod obrady Rady Warszawy.
W uzasadnieniu czytamy, że w Polsce nie istnieje nazwa obiektu miejskiego, który

Jedyny w Polsce cmentarz społeczności karaimskiej
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dawałby świadectwo zamieszkania w naszym kraju Karaimów. – Wszyscy radni zgodzili
się, że takie działanie jest odpowiednim oddaniem szacunku dla całej mniejszości,
obejmującym wszystkich członków społeczności karaimskiej w aspekcie historycznym
i współczesnym – mówi Ewa Statkiewicz.
HISTORIA KARAIMÓW
Polscy Karaimi są mniejszością etniczną pochodzenia tureckiego, którzy w średniowieczu
przybyli z Krymu na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Czerwonej. W okresie
rządów wielkiego księcia Witolda zostali osadzeni w obrębie pasa obronnego do odpierania
ataków przed Krzyżakami. Na Woli istnieje jedyny czynny cmentarz karaimski w Polsce.
W Polsce uznawane są również mniejszości etniczne: łemkowska, romska i tatarska.
red.

Plac zabaw w Parku Szymańskiego
zyskał nowe życie
Dwa place zabaw w Parku im. Edwarda Szymańskiego przeszły gruntowny
remont. Obiekty są teraz bezpieczniejsze i znacznie bardziej zachęcają do
korzystania z nich. Inwestycja doszła do skutku dzięki środkom z budżetu
obywatelskiego.
Park im. Edwarda Szymańskiego to jedno z najpopularniejszych miejsc na Woli. Na
liczącym ponad 20 hektarów terenie znajdują się kaskady wodne, fontanny, siłownie,
skate park, staw czy trasy rowerowe i piesze. Dzięki temu przez cały rok można natknąć się
tu na spacerowiczów czy osoby uprawiające sport i rekreację.
Park jest popularny również wśród mam, a ich pociechy mają do dyspozycji dwa place
zabaw we wschodniej części obiektu. Ostatnio oba przeszły gruntowny remont na
podstawie projektu zgłoszonego do tegorocznego budżetu obywatelskiego. – Na tym
właśnie to polega. Można zgłaszać nie tylko pomysły zakładające budowę czegoś od
nowa, ale także rewitalizacje czy remonty obiektów – mówi Robert Rafałowski, zastępca
burmistrza Woli. – Obu placom zabaw należało się już odnowienie i mam nadzieję, że
teraz będzie z nich korzystać jeszcze więcej dzieci – dodaje. – Wydatkowanie środków
z budżetu obywatelskiego na takie projekty jest dobrym przykładem jak można podnosić

jakość życia mieszkańców, także tych najmłodszych – podkreśla Magdalena Huszno,
radna Woli.
PLACE ZABAW PO REMONCIE
Odnowione place zabaw są teraz bezpieczniejsze i bardziej praktyczne. Wymieniono tu
piasek w polach piaskowych i piaskownicach, wyremontowano obiekty typu zamek czy
urządzenie ze zjeżdżalniami i dodano do nich dodatkowe funkcje.
Poza tym, na placu dla najmłodszych zainstalowano nowe trampoliny, a na placu dla
starszych dzieci pojawiły się huśtawki. Na obu zainstalowano nowe urządzenia zabawowe
przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Remont objął też uzupełnienie
powierzchni poliuretanowej, a także poprawił bezpieczeństwo poprzez zamontowanie
systemu monitoringu i lamp solarnych oraz odnowienie ogrodzenia.

Odnowiony plac zabaw w Parku Szymańskiego
OSIEM PLACÓW W TRAKCIE ODNAWIANIA
Obecnie na Woli kolejne osiem placów zabaw przechodzi metamorfozę. Już
niedługo będzie można korzystać ze wszystkich atrakcji. – Pomyśleliśmy nie tylko
o dostosowaniu zabawek do różnego wieku dzieci, ale także o ich dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami – mówi Robert Rafałowski, zastępca burmistrza Woli. Prace
prowadzone są na placach w rejonie budynków: Pustola 32AB, 36AB, Ringelbluma
3, Magistracka 24, Kacza 21, Piaskowa 9, Nowolipie 27, 27A, Ogrodowa 4. – Niedługo
poinformujemy także o zakończeniu tych inwestycji – dodaje.
Autorem projektu zrealizowanego w Parku im. Edwarda Szymańskiego jest Nikodem
Kaczprzak, a za jego realizacją opowiedziały się 1704 osoby.
red.
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Ogłoszenie
LOKALE NA PRACOWNIE TWÓRCZE DO WYNAJĘCIA
Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy informuje, że na stronach
internetowych wola.um.warszawa.pl oraz zgnwola.waw.pl są
zamieszczane wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
na pracownie twórcze. Informacje o lokalach można uzyskać
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wola przy
ulicy Józefa Bema 70 lub pod numerem telefonu 22 49 58 435, od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30.

Kody pomogą w rekrutacji
Informacje na stronie internetowej, elektroniczna rejestracja ulotki,
ale także kody QR pomogą rodzicom zapisać dzieci do wybranej szkoły
czy przedszkola. Ułatwienia dotyczą też zapisów do nowej szkoły
podstawowej na Odolanach.
Jak co roku, na początku marca wielu rodziców stanie przed wyborem, czy ich dziecko
będzie kontynuować naukę w zerówce przedszkolnej, czy zacznie adaptację w miejscu,
w którym może kontynuować naukę w kolejnych latach.
Władze Woli chcą ułatwić podjęcie takiej decyzji, zachwalając przyszkolne zerówki. –
Przygotowaliśmy ulotki i specjalne zakładki na naszej stronie internetowej, które pomogą
zapoznać się z ofertą wolskich placówek edukacyjnych – mówi Grażyna Orzechowska–Mikulska, zastępczyni burmistrza Woli.
W tym roku na Woli po raz pierwszy w rekrutacji użyto kodów QR. – Wiele osób
przychodzi do placówek pytać o system rekrutacyjny, który jest jednolity dla wszystkich,
dlatego na plakatach wywieszonych przy wejściu do placówek umieściliśmy kody,
dzięki którym zainteresowani trafiają prosto na odpowiednią podstronę – zaznacza
Orzechowska-Mikulska.
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Rekrutacja do zerówek odbędzie się

W zerówkach dzieci rozwijają

elektronicznie

zainteresowania

ZAPISY DO SZKOŁY PRZY KARLIŃSKIEGO
Ulotki i zakładka na stronie internetowej urzędu ułatwiąją też zapisy do nowej placówki
na Odolanach. Po wybraniu przez mieszkańców w konsultacjach obwodu szkoły
i przyjęciu przez radnych uchwały o założeniu placówki, dzielnica ma zielone światło do
kolejnych działań – rekrutacji i oczekiwania na pierwszy dzwonek we wrześniu 2022.
Zapisy do placówki rozpoczną się 1 marca i przebiegną dwutorowo. Rekrutacja do
zerówek i klas I odbędzie się przez system elektroniczny na stronie Biura Edukacji
edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja
Do klas II–IV mogą zostać przyjęte dzieci, które mieszkają w obwodzie szkoły. Podania
będzie można składać od 1 marca osobiście w Szkole Podstawowej nr 132 im. Sándora
Petőfiego przy ul. Grabowskiej 1.
Mapa obwodu szkoły, terminy i zasady rekrutacji znajdują się na stronie wola.
um.warszawa.pl/szkola-podstawowa-nr-403.
Wolska „zerówka” to wysokiej jakości opieka nad małym dzieckiem:
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna (dwóch wychowawców w grupie);
• wyrównanie szans edukacyjnych, wcześniejsze odkrywanie zdolności, wsparcie
rozwoju emocjonalnego i intelektualnego;
• specjaliści – pedagog, psycholog, logopeda;
• bardzo dobrze wyposażone sale i certyfikowane place zabaw;
• zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb najmłodszych.
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Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Zarząd Dzielnicy Wola przygotował
bogatą ofertę zajęć dodatkowych – bon sześciolatka:
• 2 razy w tygodniu – zajęcia z języka angielskiego;
• 2 razy w tygodniu – rytmika lub gimnastyka korekcyjna;
• raz w tygodniu – „Matematyka nie trudna dla smyka”;
• raz w tygodniu – zajęcia wspierające kreatywność dziecka, np. robotyka, szachy;
• raz w semestrze – wyjścia do kina, teatru lub muzeum;
• „zdrowa kanapka” w okresie zimowym – dla każdego dziecka.
Wszystkie grupy 6-latków na początku roku dostaną komplet materiałów plastycznych
i papierniczych.

Nie daj się oszukać fałszywemu
wnuczkowi
Niemal każdego dnia na policję w Warszawie trafia zgłoszenie
o wyłudzeniu metodą „na wnuczka/policjanta”. Apelujemy do wszystkich
mieszkanek i mieszkańców: przekażcie tę wiedzę waszym babciom,
dziadkom, starszym członkom rodziny.
Tylko w ubiegłym roku warszawska policja otrzymała 311 zgłoszeń o wyłudzeniu
metodą na wnuczka lub na policjanta, a także 65 zawiadomień o usiłowaniu wyłudzenia.
Poszkodowani stracili łącznie ponad 13 mln złotych. Oprócz pieniędzy łupem złodziei
padły także cenne kosztowności.
Oszuści zwykle podszywają się pod bliskie osoby z rodziny, proszą o dyskretną pożyczkę.
„Nie mogą” jej jednak odebrać osobiście, przysyłają więc „znajomego” albo proszą
o przesłanie pieniędzy na wskazany numer konta. Ale mechanizmów działania oszustów
jest znacznie więcej.
To właśnie Ty, dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i seniorami, możesz
przekazać im niezbędną wiedzę na ten temat i 3 podstawowe zasady: nie ufaj obcym
dzwoniącym do Ciebie, nie przekazuj cennych rzeczy nieznajomym i nie podawaj im
informacji na temat swoich danych osobowych.
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Ogłoszenie
PORADY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW
Mobilny Punkt Wsparcia Cyfrowego zaprasza seniorów z Woli
na bezpłatne porady.
Jeśli:
• potrzebujesz informacji o działaniu komputera lub smartfona,
• chcesz się dowiedzieć o możliwościach korzystania z Internetu,
• twój komputer ma awarię.
Zgłoś się do nas!
Porady odbywają się stacjonarnie – w miejscu wyznaczonym przez seniorów (także
w miejscu za-mieszkania) lub telefonicznie.
Zapisy: środy w godz. 10:00–14:00, tel. 519 622 372 (kontakt z konsultantami odbywa
się tylko za pośrednictwem podanego numeru telefonu).
Działanie realizowane przez Change4Good not-for-profit na zlecenie Urzędu
Dzielnicy Wola.

Najlepszy pączek Woli wybrany!
Na Woli mieści się wiele cukierni, które wytwarzają pączki od pokoleń, jak
również kilka nowych miejsc zajmujących się produkcją tych przysmaków.
Na dwa dni przed „tłustym czwartkiem” zorganizowaliśmy konkurs na najlepszego pączka
w dzielnicy, aby ułatwić mieszkańcom decyzję – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz
dzielnicy Wola.
Każdy z członków ośmioosobowego jury spróbował po sześć pączków z różnych
pracowni, nie wiedząc, z której pochodzi wypiek. Po dogłębnej analizie ich smaku
i burzliwej dyskusji, która trwała ponad 2 godziny, przyznano tytuł „Wolskiego Pączusia
2022” Cukierni „Jerzy Waldemar Zosicz” znajdującej się przy ulicy Żelaznej 64.
Serdeczne gratulacje dla zwycięzców, bo rywalizacja była wyjątkowo wyrównana i zacięta

KURIER WOLSKI nr 191/492, 1 marca 2022 r. | 18

Jerzy Waldemar Zosicz z zespołem smażącym najlepsze pączki na Woli
– komentuje Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępczyni burmistrza Woli. – Mamy
nadzieję, że tytuł „Wolskiego Pączusia” znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprzedaży
w „tłusty czwartek” oraz że wszyscy uczestnicy naszego konkursu będą mieli jutro ręce
pełne roboty – dodaje Orzechowska-Mikulska.
Jest na to szansa, bo już podczas obrad jury pączki zyskały kolejną miłośniczkę.
Do tej pory nie do końca rozumiałam miłość do pączków. Nie przepadałam za nimi, ale
dzięki temu spotkaniu zmieniałam zdanie – mówi Urszula Kęcik-Staniszewska, zastępczyni
przewodniczącej Rady Dzielnicy Wola i członkini jury.
Kolejne miejsca przypadły: Cukierni Pawłowicz z ulicy Żelaznej 74 i Bakery Browary
Warszawskie z Grzybowskiej 56.
Każdy ma inny smak, inne kubki smakowe, jemy też oczami, ale niektóre pączki mnie
naprawdę ujęły – mówi Sylwia Tomaszkiewicz z cukierni „Zagoździnscy”.
Zanim przystąpiono do wyboru najlepszych pączków na Woli, jury przetestowało wypieki
oferowane w punktach handlowych piekarń, które oferują pieczywo i słodycze w różnych
częściach Woli, ale również w innych lokalizacjach. Największe uznanie zyskał pączki
z piekarni Grzybki, wyprzedzając te oferowane w punktach Putka, Lubaszka, Oskroba,
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SPC i Gromulski. Jury zgodnie jednak przyznało, że nie sposób porównywać masową
produkcję do wyrobów rzemieślniczych.
Cukiernia na Żelaznej 64 jest jednym z dwóch warszawskich zakładów wytwarzających
prawdziwe ciastka. Zakład funkcjonuje na rogu Żelaznej i Krochmalnej od 1959
roku i specjalizuje się w wytwarzaniu pączków, a także innych słodkich przysmaków,
produkowanych z wykorzystaniem naturalnych składników.
W ubiegłym roku jurorzy długo debatowali nad smakiem, zapachem, kształtem
i innymi walorami wypieków. Ostatecznie zwyciężyła pracownia „Zagoździńscy”
z ul. Górczewskiej 15.
Konkurs „Wolski Pączuś” organizowany jest od kilku lat z okazji „tłustego czwartku”
przez Urząd Dzielnicy Wola. Zawody polegały na zjedzeniu w jak najkrótszym czasie 5
pączków, a zwycięzcy otrzymywali tytuł „Wolskiego Pączusia”. Rekord wynosi 72 sekundy,
jednak na jego pobicie musimy jeszcze poczekać przynajmniej rok w związku z sytuacją
pandemiczną. Zamiast tego dzielnica zdecydowała się wspomóc przedsiębiorców
i zorganizować konkurs na najsmaczniejszego pączka, którego można było kupić
w ramach „tłustego czwartku”.
red.

Budowa tramwaju na Kasprzaka
coraz bliżej
Siedem firm stanęło do walki o kontrakt na budowę linii tramwajowej,
która ma skrócić czas przejazdu do metra z Odolan do 15 minut. Wybór
wykonawcy to ostatnia prosta przed rozpoczęciem budowy. Tramwaje
Warszawskie zakładają, że tory na Kasprzaka powstaną kosztem 240
milionów złotych już w 2023 r.
Do przetargu na budowę i modernizację torowiska na ulicy Kasprzaka zgłosiło się siedem
firm. Sześć z nich złożyło oferty zbliżone do zaplanowanego budżetu, który wynosi
ponad 240 mln złotych. Teraz prowadząca inwestycję miejska spółka musi sprawdzić,
czy propozycje spełniają założenia projektu. Potencjalni wykonawcy przystąpią potem
do aukcji elektronicznej, co pozwoli na obniżenie zaproponowanych cen. – Oferty nieco
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przekraczają zaplanowany budżet, ale
jestem pewien, że dzięki aukcji internetowej
uda się wynegocjować lepsze warunki,
a przynajmniej na tyle obniżyć stawkę, by
Rada Warszawy mogła przyznać dodatkowe
środki na tę ważną dla tysięcy mieszkańców
inwestycję – mówi Wojciech Lesiuk, zastępca
burmistrza Woli.
Prace w terenie ruszą po rozstrzygnięciu
przetargu i podpisaniu umowy z wybranym
wykonawcą.
Nowe torowisko na ulicy Kasprzaka
przebiegnie między ul. Skierniewicką
a Redutową. Powstaną trzy pary przystanków:
przy Płockiej, przy przystanku kolejowym
Warszawa Wola i przy Ordona. – To doskonała wiadomość dla mieszkańców Czystego
i rozbudowujących się Odolan – cieszy się radny Krystian Wilk. – Mieszkańcy zyskają od
dawna oczekiwany, szybki dojazd do metra czy stacji kolejowej – dodaje.
O INWESTYCJI
Długość trasy wyniesie ok. 3,5 km. W ramach przetargu zostanie wybudowane ok. 2,3 km
nowej trasy tramwajowej w ul. Kasprzaka. Jednocześnie zostanie przebudowane ok.
1,2 km torowiska wzdłuż ul. Kasprzaka i Wolskiej. Wszystkie torowiska będą obsadzone
zielenią.
Budowa trasy zgodnie z planem ma się zakończyć w 2023 roku. Wykonawca, po
podpisaniu umowy, na realizację zadania będzie miał 20 miesięcy. Nie będą do tego czasu
wliczane 3-miesięczne okresy zimowe od połowy grudnia do połowy marca. Ale jeśli
pogoda pozwoli, będzie mógł pracować także w tym okresie.
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Projektant kościoła św. Wojciecha
Ponad 120 lat temu wolscy fabrykanci i inni darczyńcy zebrali 30 tysięcy
rubli na budowę niezwykłej katedry. Jej styl miał nawiązywać do polskiej
kultury, a strzelistość przypominać o korzeniach warszawiaków. Zadanie
powierzono projektantowi praskiego kościoła św. Floriana
Pomysłodawcą budowy świątyni przy Wolskiej był ks. Władysław Siewierski, a jako
projektanta zatrudniono jednego z najlepszych w tym czasie architektów – Józefa
Piusa Dziekońskiego. „Wybór projektanta tak doświadczonego jak Dziekoński świadczy
o prestiżowym charakterze przedsięwzięcia” – pisze o powstaniu kościoła św. Stanisława
(zwanego potocznie św. Wojciechem od imienia patrona parafii) Jerzy S. Majewski.
Józef Dziekoński był już wtedy autorem projektu słynnego kościoła św. Floriana na
Pradze. Świątynia stała się wzorcem neogotyku nadwiślańsko-bałtyckiego, stylu, który
w czasie zaborów miał być esencją polskiej tradycji. Architekt projektował też kamienice,
fabryki i budowle użyteczności publicznej, m.in. kompleks szpitala Dzieciątka Jezus
przy Nowowiejskiej czy neogotycką kamienicę Władysława Ławrynowicza przy Al.
Ujazdowskich 22.
Świątynia dla robotniczej Woli również przybrała formę neogotycką. Budowa katedry
przy Wolskiej 76 rozpoczęła się w 1898 r. Najpierw miała być większym kościołem parafii
św. Stanisława przy Bema, ale napływ mieszkańców spowodował utworzenie nowej
parafii. Jak podaje Jerzy S. Majewski, Dziekoński
stworzył przy jej projektowaniu setki rysunków detali
architektonicznych.
„Patrząc na koronkową fasadę z cegły, warto
zwrócić uwagę na portal głównego wejścia: niczym
na średniowiecznych budowlach spoglądają
na nas z niego straszliwe stwory. Wśród nich
pół wilki, pół diabły z wytrzeszczonymi oczami
i rozdziawionymi pyskami. (...) Elewacje, jak i wnętrza
pełne są motywów znanych z polskich zabytków.
Do najbardziej efektownych należą dekoracje
Józef Pius Dziekoński

kryształkowe u podstawy filarów międzynawowych.
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(...) Architekt skopiował je z kamiennych, kryształkowych dekoracji z krużganków
Collegium Maius w Krakowie”1.
Józef Dziekoński był współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości,
współpracownikiem Komisji do Badań Historii Sztuki w Polsce i pierwszym dziekanem
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zmarł 4 lutego 1927 roku, spoczywa na
cmentarzu Powązkowskim.
JR
1

„Katedra robotniczego przedmieścia. Miała być wyższa od cerkwi”, Jerzy S. Majewski,

warszawa.wyborcza.pl, [dostęp]: 21.02.2022

Konkurs „Wolska piosenka”
rozstrzygnięty
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów zaprosił mieszkańców Woli do udziału w kolejnym
konkursie artystycznym. Tym razem zadaniem seniorek i seniorów było napisanie tekstu
piosenki o Woli. Uczestnicy składali swoje prace mailowo lub przez sms, a jury w składzie
przedstawicielek Biblioteki Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzielnicowego
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia obradowało zdalnie. Wpłynęło dziewięć prac,
spośród których jury nagrodziło trzy. Oto autorki nagrodzonych piosenek:
•

I nagroda – Pani Teresa Długoborska-Garlikowska – „Dziewczyna z Woli”,

•

II nagroda –Pani Joanna Wadowska – „Dla Woli”,

•

III nagroda – Pani Anna Boros – „Wola – moja dzielnica”.

Jury postanowiło też jednogłośnie wyróżnić pracę Pana Antoniego Blocha pt. „Epitafium”.
Ze względu na pandemię nie odbyła się tradycyjna uroczystość wręczenia nagród.
Nagrody i dyplomy zawieźli seniorom wolontariusze z wolskiego Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego.
Wszystkie prace konkursowe zamieszczono w folderze wydanym przez Ośrodek Wsparcia
dla Seniorów OPS Wola, który jest dostępny na stronie ops-wola.waw.pl.
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OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW

•

Punkt informacyjny

•

Pobyt dzienny

•

Program „Aktywny senior”

•

Klub „Kłębuszek”

•

Klub plastyczny

•

Klub podróżnika

•

Klub gier

ul. Zawiszy 5, tel. 22 631 26 90, tel. 519 833 027
www.ops-wola.waw.pl, ows@ops-wola.waw.pl

Serdecznie zapraszamy seniorów z Woli
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Lokale komunalne będą
bezpieczniejsze
Prawie 400 lokali komunalnych na Woli zostanie wyposażonych w czujniki
czadu. Dzielnica zachęca również osoby prywatne, by instalowały takie
urządzenia w lokalach, gdzie używany jest gaz. Niewielkim kosztem
można znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa.
Wystarczy pół procenta zawartości tlenku węgla w powietrzu i dwie minuty, by człowiek
stracił przytomność. 20 minut w takim otoczeniu bez pomocy może skończyć się już
śmiercią.
Choć we wszystkich lokalach komunalnych na Woli, posiadających instalację gazową,
przeprowadzane są okresowe kontrole jej szczelności i prawidłowego podłączenia
do piecyków, jednak nie ma urządzeń ani instalacji, które są w 100 proc. odporne na
uszkodzenia. Dlatego dzielnica przekazuje mieszkańcom wolnostojące czujnik czadu,
które służą do monitorowania obecności tlenku węgla w powietrzu oraz wykrywania
i alarmowania o przekroczeniu bezpiecznego stężenia tego gazu. Wyposażenie jednego
lokalu w czujnik tlenku węgla będzie kosztowało około 80 złotych.
Władze Woli namawiają również posiadaczy prywatnych lokali, by instalowali detektory
wszędzie tam, gdzie korzystają z urządzeń grzewczych spalających paliwa.
Przyczyną kilku tysięcy rocznie incydentów związanych z „czadem” w Polsce jest, zdaniem
strażaków, często nadmierne uszczelnianie mieszkań, zaklejanie kratek wentylacyjnych
czy też wady lub awarie urządzeń ogrzewających wodę czy lokale. Już niewielka ilość
tlenku węgla w otaczającym nas powietrzu potrafi negatywnie oddziaływać na organizm,
doprowadzając najpierw do zawrotów głowy, utraty przytomności, a w konsekwencji
do śmierci.
red.
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Kalendarium
WOLSKIE CENTRUM KULTURY
4, 11.03, godz. 17.00–20.00
Warsztat naprawczy – konsultacje dotyczące zepsutego sprzętu, drobnego AGD,
spotkanie z wolontariuszem „złotą rączką”. Współdzielnik, Wola Park, ul. Górczewska 124.
Zapisy: wspoldzielnik@wck-wola.pl
5.03, godz. 13.00
Upcykling – nowoczesny wystrój wnętrz ze starych przedmiotów (warsztaty). Zapisy:
strefazajec.pl od piątku w tygodniu przed wydarzeniem. Współdzielnik, Wola Park, ul.
Górczewska 124.
8.03, godz. 18.00
Jak zmieniło się Twoje osiedle? – warsztat przy Mikro_wystawie#6_Przekształcenia.
Uczestnicy przyjrzą się zmianom na Kole. Powstanie mapa 3D, która połączy przeszłość,
przyszłość i teraźniejszość osiedla. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85.
Zapisy: ludzie@wck-wola.pl
10.03, godz. 19.00–20.15
Retro Czwartek: Tylko mnie poproś do tańca / Anna Maria Adamiak. Piosenki Anny Jantar
i Ireny Jarockiej. Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6.
Zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl
12.03, godz.16.00
Potańcówka na Obozowej: wieczór z muzyką i tańcami poprowadzą DJ-e Teresa i Andrzej.
Bilety 15 zł w kasach przy ul. Działdowskiej 6 i ul. Obozowej 85. Dom Społeczny, ul.
Obozowa 85.
12.03, godz. 15.00
„Życie śmiecia” – panel dyskusyjny o powstawaniu, roli i zagospodarowaniu odpadów
w Warszawie. Monika Michalska, blogerka znana jako Pani od odpadów i Kuba Turowicz
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Współdzielnik, Wola Park, ul. Górczewska
124.
17.03, godz. 17.00,
Akademia Sztuki Młodego Człowieka – poznawanie świata przez sztukę i zabawę dla
dzieci w wieku 4–6 lat. Warsztaty plastyczne, muzyczne, techniki teatralne. Otwarta
Kolonia, ul. Górczewska 15. Zapisy: m.arszennik@wck-wola.pl, 22 114 17 69.
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18.03, godz. 18.00–18.45
Teatr pod Orzełkiem / spektakl „Opowieści Starego Kredensu”. Muzykę do spektaklu
napisała Agnieszka Glińska. Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6. Bilety 10 zł dzieci
i dorośli.
19.03, godz. 18.00–19.00
Scena dla wszystkich: Miłość i polityka, sztuka według Pierre’a Sauvilla / Teatr Beznazwy.
Dom Społeczny, ul. Obozowa 85. Zapisy: wejsciowki@wck-wola.pl
23.03, godz. 19.00
Blok urbanistyczny. Rozmowa o książce Aleksandry Stepień-Dąbrowskiej „Jakby
luksusowo. Przewodnik po architekturze Warszawy lat 90.”. Rozmowę poprowadzi Xawery
Stańczyk. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85. Wstęp wolny oraz transmisja online.
BIBLIOTEKA NA WOLI
8.03, godz. 13.00
Dyskusyjny Klub Książki: „Snoby” Juliana Fellowsa. Zapisy: 22 836 77 44,
mail: w80@bpwola.waw.pl. Liczba miejsc ograniczona. Wypożyczalnia nr 80,
ul. Redutowa 48.
9.03, godz. 17.00
„Kolorowe środy” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 6–13 roku lat. Zapisy
tel. 22 836 06 83. Liczba miejsc ograniczona. Wypożyczalnia nr 11, ul. E. Ciołka 20.
10.03, godz. 17.00
Joga dla dzieci połączona z kreatywnym czytaniem (dla dzieci w wieku 6–12 lat). Zapisy:
22 631 63 45 lub w73@bpwola.waw.pl. Liczba miejsc ograniczona. Biblioteka nr 25, ul.
Żytnia 64.
14.03–18.03, godz. 17.30
Warsztaty twórcze z elementami arteterapii – spotkania stacjonarne. Zapisy:
w14@bpwola.waw.pl, 22 632 09 86. Wypożyczalnia nr 14, ul. Młynarska 35A.
18.03, godz. 12.00–17.00
Badanie stężenia glukozy we krwi, mierzenie ciśnienia i saturacji przez studentów
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wypożyczalnia nr 11, ul. E. Ciołka 20.
24.03, godz. 17.00
„Wolskie adresy literatów cz. 1” – prelekcja Aldony Szpejn. Wypożyczalnia nr 10,
ul. Wolska 75.
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25.03, godz. 17.00
„Wyprawa w świat nauki” – zajęcia literackie dla dzieci w wieku 5–10 lat. Zapisy: 22 620 97
83. Liczba miejsc ograniczona. Biblioteka nr 32, ul. Twarda 64.
29.03, godz. 13.00
„Wolskie murale” – prelekcja Ewy Andrzejewskiej, varsavianistki. Zapisy: tel. 22 836
77 44, mail: w80@bpwola.waw.pl. Liczba miejsc ograniczona. Wypożyczalnia nr 80,
ul. Redutowa 48.
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Bezpłatna siłownia dla seniorów
Hala Koło, ul. Obozowa 60 – wtorek, godz. 8:00–12:00, 22 877 38 06
Hala Reduta, ul. Redutowa 37 – wtorek, czwartek godz. 8:00–12:00
22 836 59 44
STACJA MUZEUM
13.03, godz. 10.00–14.00
Giełda Modeli Kolejowych, ul. Towarowa 3. Tego dnia wstęp do Muzeum wynosi tylko 9 zł.
Dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny.
26.03, godz. 10.00–12.00
Klub miłośników Stacji Muzeum. Zajęcia dla młodych pasjonatów pociągów i wszystkiego
co związane z koleją,
ul. Towarowa 3. Informacje: 22 620 04 80 wew. 106 lub edukacja@stacjamuzeum.pl
27.03, godz. 9.00–17.00
Otwarcie Wnętrza Pługa Odśnieżnego typu 414S; ul. Towarowa 3. Wstęp do muzeum: bilet
normalny 18 zł; bilet ulgowy 9 zł. Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny.
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