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Impreza była okazją do wspólnej zabawy rodziców z dziećmi i zawarcia nowych
znajomości

Oby Polacy w Katarze doszli tak
daleko jak na Woli
W sobotę 23 kwietnia rozegrano na Woli zawody w grze w piłkarzyki
– II Rodzinny Mini Mundial. Zawodnicy podzieleni na drużyny, które
zakwalifikowały się do Mundialu w Katarze, rywalizowali o Mistrzostwo
Świata. W finale Stany Zjednoczone pokonały Polskę, która zajęła drugie
miejsce.
Drużyna reprezentująca Stany Zjednoczone w grze w piłkarzyki – po kilkugodzinnych
rozgrywkach w hali sportowej szkoły przy Deotymy – pokonała dzielnie walczących
Polaków i wywalczyła mistrzostwo. Liczyliśmy na Polaków, ale Stany Zjednoczone
zasłużenie wywalczyły tytuł. Teraz wszyscy liczą, że sukces uda się Polakom powtórzyć
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na mundialu w Katarze. To już druga edycja odbywającej się na Woli imprezy. W tym
roku losowanie grupowe przeprowadziła Urszula Kęcik-Staniszewska, zastępczyni
przewodniczącej Rady Dzielnicy Wola, a Piotr Halicki z onet.pl prowadził imprezę.
Do dyspozycji drużyny miały 4 stoły do piłkarzyków, przygotowano atrakcje dla
dzieci, a najważniejsze etapy rozgrywek transmitowane były na żywo w mediach
społecznościowych dzielnicy. Zwycięzcy otrzymali gogle wirtualnej rzeczywistości,
zdobywcom drugiego miejsca przypadła konsola XBOX, a trzeciego aparat fotograficzny.

Początek sezonu fontannowego
Woda znów wypłynie z wolskich fontann. Od maja do końca września przy
wodotryskach będzie można się ochłodzić w upalne dni, a od czerwca
oglądać pokazy dźwięku i wody.

Od początku maja mieszkańców będą cieszyć fontanny na Woli.
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Przy wodotrysku w parku Szymańskiego spacerowicze będą mogli obejrzeć pokaz
w rytmie repertuaru muzyki klasycznej. Na wodnym ekranie z mgły rozproszonej nad
wodą zostanie wyświetlona animowana opowieść. Będą jej towarzyszyły światła laserów
i ruch słupów wody wznoszących się w rytmie dźwięków. Pokazy w parku Szymańskiego
będzie można oglądać od czerwca.

Nabór do najlepszych klas
matematycznych
Trwa nabór do klas matematycznych w Szkole Podstawowej nr 221.
Uczniowie objęci autorskim programem nauczania osiągają imponujące
wyniki i są laureatami wielu konkursów matematycznych.
Twórcą autorskiego programu nauczania matematyki w Szkole Podstawowej nr 221 jest
dr hab. Wojciech Guzicki – matematyk, dydaktyk i wieloletni wykładowca Uniwersytetu
Warszawskiego. Klasy eksperymentalne działają w placówce od 2017 roku. Co je wyróżnia?
Uczniowie uczęszczający do klas matematycznych odnoszą wybitne sukcesy, biorą
udział w kołach przedmiotowych z nauk ścisłych i wyjazdach matematycznych. Patronat
naukowy nad przedsięwzięciem sprawuje Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego.
JAK DOŁĄCZYĆ DO KLAS MATEMATYCZNYCH ?
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 221 im. Barbary Bronisławy
Czarnowskiej prowadzi nabór na kolejny rok szkolny. Do 20 czerwca można składać
wnioski o przyjęcie do klasy VII w roku szkolnym 2022/2023.
Rodzice mogą składać podpisane wnioski o przyjęcie do klasy matematycznej
w sekretariacie szkoły przy ul. Żelaznej 71 lub przesyłać skany na adres:
sp221@edu.um.warszawa.pl
Wniosek i zasady rekrutacji są dostępne na stronie internetowej placówki:
sp221.edu.pl
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KLASY MATEMATYCZNE W SP 221:
• 6 godzin matematyki w tygodniu,
• podział na grupy w zależności od możliwości
i umiejętności,
• zaangażowana kadra z doświadczeniem
akademickim,
• indywidualne podejście do ucznia,
• koła zainteresowań,
• wyjazdy matematyczne,
• współpraca z Uniwersytetem Warszawskim.

Parkowanie na kolejnych wolskich
podwórkach tylko z identyfikatorem
Dwa obszary na Woli dołączą do dzielnicowego programu parkowania.
To kolejne lokalizacje, o które zabiegali kierowcy mający problemy ze
znalezieniem miejsca parkingowego w swojej okolicy.

Podwórka osiedlowe, na których jeszcze wiosną będzie można parkować tylko
z identyfikatorem ZGN, to okolice Esperanto 16A i Sokołowskiej 10. Ten drugi obszar
obejmie też budynki przy ulicy Syreny: 9, 11,13,13A i 13B.
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– Do programu dołączyły na razie 34 podwórka. Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami, który zajmuje się wydawaniem identyfikatorów, cały czas otrzymuje
nowe zgłoszenia – mówi burmistrz Krzysztof Strzałkowski. – Każdy wniosek weryfikujemy
i oceniamy pod względem faktycznych potrzeb i możliwości – dodaje dyrektor ZGN Wola
Mateusz Matejewski.
Problem braku miejsc parkingowych narasta wraz z poszerzaniem Strefy Płatnego
Parkowania Niestrzeżonego i otwieraniem kolejnych stacji metra. – Wielu dojeżdżających
na Wolę kierowców, w obliczu konieczności uiszczenia opłaty w SPPN, wybiera
parkowanie na podwórkach, często w miejscach zupełnie do tego nieprzystosowanych,
jak chodniki czy tereny zielone – mówi radny Adam Matusik. – Zdarza się, że samochody
blokują wyjazd z garaży czy drogę pożarową. Dlatego na osiedlach objętych programem
pojawiają się wyznaczone miejsca postojowe dostępne tylko dla osób z identyfikatorem –
dodaje.
Pilotaż programu rozpoczął się w 2018 r., kiedy zarząd dzielnicy podjął pierwszą uchwałę
w tej sprawie. W kolejnym roku dołączyło 5 obszarów, w 2020 – 17, a 2021 rok zamknięto
z 6 nowymi lokalizacjami. Także inne dzielnice zaczęły stosować tego typu rozwiązanie.
Program identyfikatorów dla mieszkańców
Identyfikator mogą otrzymać osoby, które m.in.:
• posiadają meldunek w obrębie danego podwórka,
• posiadają tytuł prawny do nieruchomości w obrębie danego podwórka,
• prowadzą działalność gospodarczą i posiadające tytuł prawny do lokalu.
Wydanie identyfikatora jest nieodpłatne. Wnioski można składać w ZGN przy ulicy Bema
70 lub właściwym terytorialnie Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców:
ul. Ogrodowa 28/30, ul. Nowolipki 16,
ul. Wawelberga 15 lub ul. Ciołka 33.
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OGŁOSZENIE

Wolski Korowód 2022

Przegląd ofert pomocowych, profilaktycznych i ciekawe pomysły na zdrowy
styl życia to atrakcje Wolskiego Korowodu, na którym zaprezentują się
organizacje z Woli.
W niedzielę 12 czerwca 2022 r. w Parku im. gen. Józefa Sowińskiego stanie
miasteczko namiotowe. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertę
pomocową i kulturalną organizacji pozarządowych, placówek ochrony zdrowia
i samorządowych. Dla mieszkańców zostaną przygotowane punkty konsultacji
i porad. Organizatorzy zapewniają liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży, seniorów
i rodzin.
W programie przewidziano:
 porady profilaktyczne,
 konsultacje specjalistyczne,
 prezentacje ciekawych inicjatyw społecznych i prozdrowotnych,
 wiele atrakcji i zabaw.
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Szanowni Państwo,
rozpoczęcie drugiego kwartału roku to czas, kiedy zaczyna się realizacja
bardzo wielu projektów. Do wolskich parków trafią nowe ławki. Ponad 100
tak zwanych ławek „warszawskich” zastąpi te najbardziej wyeksploatowane. Dodatkowo
zamontujemy także ławki z możliwością bujania, a to nie koniec zmian na terenach
rekreacyjnych. W Parku Sowińskiego lada moment rozpocznie się remont boiska.
Powstanie tam nowoczesny, bezpieczny i ogólnodostępny obiekt sportowo-rekreacyjny.
Pod koniec kwietnia uruchomiona została także zmodernizowana Jadłodzielnia przy ul.
Działdowskiej 6.
Udało nam się przekonać władze Warszawy, by wystąpić do sądu o zwrot działki, na
której mieściło się historyczne boisko „Sarmaty” i przekonać planistów, by teren ten został
w Miejscowym Planie Zagospodarowania przeznaczony na sport. Zwróciliśmy się także
do Zarządu Dróg Miejskich, by w 120. rocznicę urodzin Hanki Ordonówny – na rogu
Chłodnej i Żelaznej, gdzie mieszkała – powstała pamiątkowa tablica. Będziemy też w tym
roku kontynuować akcje ograniczające parkowanie samochodów na dzielnicowych
podwórkach przez osoby niemieszkające w ich obrębie. Planujemy także zazieleniać
dziedzińce. Systematycznie będziemy demontować asfaltowe wylewki pomiędzy
blokami, siać trawę kwiaty i sadzić krzewy.
Pomagamy nadal uchodźcom z Ukrainy. W ostatnim czasie uruchomiliśmy na ulicy
Młynarskiej dodatkowy punkt wydawania numerów PESEL, dzięki czemu udało się
usprawnić obsługę mieszkańców w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola. Uruchomiliśmy
również Polsko-Ukraińskie Centrum Wolska, gdzie będziemy doradzać uchodźcom
jak wchodzić na polski rynek pracy, a mieszkańcom pomagać kierować swoich
podopiecznych do właściwych instytucji.
Na koniec chciałbym przekazać Państwu informację o zmianach, jakie czekają Kurier
Wolski. Wiemy, że coraz więcej z Was korzysta z internetu i uważa go za najwygodniejszą
formę komunikacji. Dlatego już niedługo, mam nadzieję, podstawą wydania będzie
wydanie internetowe, które śledzić będzie można pod adresem www.kurierwolski.pl. Nie
zrezygnujemy jednak z wydawania Kuriera na papierze. Będzie on dostępny w ponad
100 punktach dzielnicy, które chcielibyśmy wybrać razem z Państwem. Redakcja czeka na
Państwa uwagi i propozycje.
Krzysztof Strzałkowski
Burmistrz Dzielnicy Wola
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Szanowni Państwo,
trzeci miesiąc rosyjskiej agresji na Ukrainę powoduje, że do Warszawy
docierają kolejne fale uchodźców. U naszych sąsiadów trwa największa od 1945 r.
wojna w Europie. W obliczu tych strasznych wydarzeń Polki i Polacy, w tym szczególnie
Warszawianki i Warszawiacy, wspaniale zdają obywatelski egzamin ze współczucia i chęci
niesienia pomocy. Każdego dnia tysiące osób angażują się w pomoc kobietom i dzieciom,
które zostały zmuszone opuścić swoje domy, uciekając przed rosyjską agresją. Niektórzy
nie zdążyli – jak dziesiątki cywilnych ofiar ataku rakietowego 8 kwietnia na dworzec
kolejowy w Kramatorsku.
Na Woli działają 2 ośrodki pomocy: na ul. Kasprzaka 22 oraz w budynku Atrium w al. Jana
Pawła II 25. Przebywa w nich obecnie ok 600 kobiet z dziećmi. Zachęcam Państwa do
przekazywania pomocy w postaci ubrań, środków czystości, środków higieny osobistej,
żywności trwałej, zabawek.
W niedzielę 24 kwietnia zorganizowano dla uchodźców śniadanie wielkanocne. Dla
naszych gości były to pierwsze święta na obczyźnie, mamy nadzieję, że wszyscy
uchodźcy wkrótce będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów. Pragnę jeszcze raz
podziękować za pomoc – wolontariuszom, darczyńcom, pracownikom urzędu, ZGN i OPS.
Warto podkreślić, że Wolę od stuleci budują przedstawiciele wielu religii i kultur, i na tym
polega nasza siła. Dziś wspólnie wykorzystujemy tę siłę, aby pomagać uchodźcom.
Na zakończenie informuję, że zbliżają się wybory do kolejnej kadencji wolskiej Rady
Seniorów. Na pierwszym etapie wyborów – od 4 maja do 17 maja 2022 roku – zbierane
będą zgłoszenia kandydatów. Serdecznie zachęcam do udziału w wyborach. Zasady
wyborów będą podane do wiadomości publicznej, wszelkich informacji udzielą również
pracownicy Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych pod numerem telefonu
(22) 4435790.
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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Skwer Gwary Warszawskiej coraz
bliżej
Przebudowa Skweru Gwary Warszawskiej ma ruszyć na przełomie 2022
i 2023 roku. Obecnie trwają ostatnie prace nad projektami budowlanymi
i wykonawczymi, a po ich odebraniu będzie można rozpisać przetarg.
Budżet projektu wynosi 5 milionów złotych.

Skwer Gwary Warszawskiej nosi swoją nazwę od 2017 roku dzięki inicjatywie
Stowarzyszenia „Gwara Warszawska”. Projekt rewitalizacji to efekt współpracy
mieszkańców, socjologów z Fundacji „Na Miejscu”, projektantów, Zarządu Zieleni
i dzielnicy. Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie urządzenia skweru odbyło się
w 2017 roku, a lokalna społeczność od samego początku zaangażowała się w projekt.
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Odnowienie Skweru Gwary Warszawskiej to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez
mieszkańców inwestycji. Plac między ulicami Leszno, Młynarską i al. „Solidarności” – tak jak
dawniej – ma stać się miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzić wolny czas.
– Plac był umownym centrum tej okolicy i ważnym punktem spotkań. Znajdował się tu
lunapark „Wenecja”, modernistyczny bar o tej samej nazwie, kino W-Z czy dom handlowy
PDT – wylicza burmistrz Krzysztof Strzałkowski. – Później to miejsce zaniedbano, ale mam
nadzieję, że w tym roku ruszymy z remontem, a w przyszłym zakończymy prace – dodaje.
Przebudowę skweru, na którą Rada Miasta przeznaczyła 5 milionów złotych,
koordynuje Zarząd Zieleni. Obok dawnego Pedetu powstanie kameralny zakątek, gdzie
spacerowicze będą mogli odpocząć wśród drzew i krzewów. Staną tu mała scena, ścianka
wspinaczkowa, siłownia, plac zabaw, kino plenerowe i kawiarnia. Skwer będzie oświetlony
i monitorowany.
– Obecnie toczą się prace nad projektami, a ich odebranie ze wszystkimi uzgodnieniami
i pozwoleniami planowane jest na sierpień. Później pozostaje ogłosić przetarg i wyłonić
wykonawcę – mówi radny Kamil Giemza. – Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to
ekipa budowlana wejdzie na skwer pod koniec tego roku – dodaje.

Miasto rozwiązuje umowę dotyczącą
terenu dawnego stadionu RKS
„Sarmata”
Władze Warszawy podjęły decyzję, by odzyskać przestrzeń dawnego
boiska Robotniczego Klubu Sportowego „Sarmata”. Teren przy ul.
Wolskiej 77 od dawna popada w ruinę.

Dawny teren „Sarmaty" od lat
popada w ruinę
– Od kilkunastu lat nie zaobserwowaliśmy tu żadnych działań, które miałyby służyć
przywróceniu i utrzymaniu funkcji sportowej, a taki jest cel umowy użytkowania
wieczystego dla tej nieruchomości – tłumaczy zastępca burmistrza Adam Hać.
W związku z tym jakiś czas temu władze dzielnicy podjęły inicjatywę, by sądownie
rozwiązać tę umowę. Po przygotowaniu opinii prawnych, zdanie dzielnicy podzieliły
władze Warszawy. Pod koniec marca podjęto decyzję o skierowaniu powództwa
sądowego przeciwko użytkownikowi wieczystemu.
– Od dawna uważaliśmy, że miejsce dawnego stadionu „Sarmaty” powinno pełnić – jak
dawniej – funkcję sportową dla mieszkańców. To pierwszy krok na drodze do odzyskania
tej nieruchomości – podkreśla wiceburmistrz Hać.
Wcześniej miejscy planiści w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przeznaczyli obszar przy Wolskiej na usługi sportu i rekreacji, a mazowiecki konserwator
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zabytków na wniosek dzielnicy wpisał teren do gminnej ewidencji zabytków. – Od lat
radni i społeczność lokalna zabiegają o powrót sportu na teren dawnego RKS „Sarmata”.
Dlatego wszelkie działania, które mogą nas do tego przybliżyć, to dobry kierunek, który
będziemy wspierać – mówi radny Krystian Wilk.
Na działce przy Wolskiej 77 klub RKS „Sarmata” działał od 1965 r. Zawodnikami klubu
byli m.in. lekkoatleta Janusz Kusociński, siatkarz Wojciech Drzyzga, łyżwiarka Elwira
Seroczyńska oraz kolarz Stanisław Królak.

Polsko-ukraińskie miejsce
aktywności lokalnej na Woli otwarte
W samo południe 12 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie PolskoUkraińskiego Centrum „Wolska” przy ulicy Wolskiej 46/48. Wsparcie
w tym Centrum znajdą nie tylko uchodźcy dotknięci wojną w Ukrainie.
Powstało nowe miejsce nastawione na współpracę polsko-ukraińską. Miejsce otwarte
dla uchodźców, ale i dla wszystkich mieszkańców Woli niezależnie od pochodzenia czy
statusu społecznego. Program Centrum realizuje Wolskie Centrum Kultury przy wsparciu
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
– Nasze Miejsce Aktywności Lokalnej działa jako punkt informacyjny. Mieszkańcy
i uchodźcy mogą realizować tutaj także własne pomysły i brać udział w bezpłatnych
zajęciach artystycznych. Dostępne są sale zabaw i miejsce na warsztaty dla kucharzy

Polsko-Ukraińskie Centrum przy Wolskiej
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amatorów – informuje dyrektor Wolskiego Centrum Kultury, Krzysztof Mikołajewski. Jego
działalność obejmuje również:
•	pomoc językową,
•	pomoc w tłumaczeniu dokumentów,
•	pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
•	pomoc w wyszukiwaniu kontaktu do instytucji pomocowych i charytatywnych,
•	udostępnianie stanowisk komputerowych z językiem ukraińskim,
•	dyżury prawne i psychologiczne,
•	działania animacyjne dla dzieci i zajęcia dla dorosłych.
– Goście mają do dyspozycji kafejkę internetową oraz kąt do pracy biurowej. Wszystko
to ze wsparciem językowym zatrudnionych pracowników, którzy pomagają wypełnić
dokumenty czy wyszukać odpowiednie instytucje świadczące pomoc – mówi Krzysztof
Strzałkowski, burmistrz Woli.
– Do Centrum zapraszamy wszystkich od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00–
17:00 – mówi radna Magdalena Huszno. – Miejsce Aktywności Lokalnej przy Wolskiej
udostępnia także w tym czasie przestrzeń organizacjom pozarządowym, które pomagają
osobom dotkniętym wojną w Ukrainie – dodaje radna.
Polsko-Ukraińskie Centrum Wolska
ul. Wolska 46/48
Czynne: poniedziałek–sobota, 9:00–17:00
Kontakt: dlaukrainy@wck-wola.pl
Centrum powstało dzięki Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wyposażenie pomieszczeń
zapewniły: IKEA, Castorama, Wola Park oraz Miasto Stołeczne Warszawa.
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W wolskich szkołach uczy się ponad
tysiąc ukraińskich dzieci
Dyrektorzy szkół znaleźli 1166 miejsc dla
dzieci uchodźców, wnioski można składać
w każdej szkole. Niestety w wielu trafiają już
na listy rezerwowe. Potrzebne są rządowe
rozwiązania – uważają władze dzielnicy.
Od ataku Rosji na Ukrainę do warszawskich szkół przyjęto już ponad 10 tys. uczniów
z ogarniętego działaniami wojennymi kraju. – Na Woli udało się dla nich znaleźć 1166 miejsc,
ale to jest prawie kres możliwości naszych szkół – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska,
zastępca burmistrza Woli. Do kwietnia udało się znaleźć 279 miejsc w przedszkolach,
801 w podstawówkach, 300 w Oddziałach Przygotowawczych dla Cudzoziemców i 86
w szkołach ponadpodstawowych. – Dalsze zwiększanie tej liczby będzie powodowało
obniżenie jakości oferty edukacyjnej – zaznacza Orzechowska-Mikulska. Dlatego, choć
wnioski o przyjęcie do szkoły przyjmowane są we wszystkich placówkach edukacyjnych
dzielnicy, część z nich trafia na listę rezerwową z braku miejsc. System edukacji potrzebuje
dużego wsparcia – na to władze Woli zwracały uwagę już od początku wojny w Ukrainie.
– Potrzebne są przede wszystkim dodatkowe środki i zmiany w przepisach pozwalające
zwiększyć liczbę nauczycieli i ich pomocy, umożliwienie prowadzenia lekcji w budynkach
komercyjnych lub budowa szkół kontenerowych przez spółki skarbu państwa – mówi
Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. Zamiast tego ministerstwo edukacji przygotowało
zmiany w liczebności klas. – To rozwiązanie skrajnie polityczne. Z jednej strony powoduje, że
odpowiedzialność za znalezienie miejsc dla uchodźców spada na samorządy, z drugiej zaś
wymusza obniżenie jakości kształcenia – uważa Strzałkowski.
Główną barierą w przyjmowaniu ukraińskich uczniów do polskich szkół pozostaje
znajomość języka. Dlatego konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które sprawią, że
system edukacji dla uczniów z Ukrainy będzie efektywny. Warszawa proponuje wdrożenie
trzech filarów:
• wsparcie dla tych, którzy chcą kontynuacji edukacji w systemie ukraińskim, w trybie
zdalnym,
• rozwijanie szkół ukraińskich w Warszawie – m.in. przy Ambasadzie Ukrainy,
• przyjmowanie ukraińskich uczniów do polskich szkół.
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OGŁOSZENIE

Dołącz do Wolskiej
Rady Seniorów
Mieszkańcy Woli, którzy ukończyli 60 lat, mogą kandydować
do Rady Seniorów.
Rada działa od 2015 roku, a jej trzecia kadencja rozpocznie się 7 lipca 2022 r.
i będzie trwała trzy lata. Kandydat musi wypełnić formularz i zebrać co najmniej 15
podpisów na liście poparcia. Zgłoszenia będą odbywały się od 4 do 17 maja 2022 r.
w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych przy al. „Solidarności” 90,
w godz. 8.00–16:00.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać w:
•	Wydziale Obsługi Mieszkańców, al. „Solidarności” 90
• CAM „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25B
• Wolskim Centrum Kultury ul. Działdowska 6
• Na stronie wola.um.warszawa.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Obsługi Rady
Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych: tel. 22 4435790; e-mail: wola.wor@um.warszawa.pl.
Do zadań Rady Seniorów należy:
• monitorowanie polityki senioralnej w dzielnicy,
• doradzanie władzom dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów,
• podejmowanie wspólnych inicjatyw,
• przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów,
• współpraca z Warszawską Radą Seniorów.
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Pamiątkowa tablica dla wybitnej
artystki
W sierpniu przypada 120. rocznica urodzin Hanki Ordonówny. Dzielnica
Wola wystąpiła z tej okazji z prośbą do ZDM o wykonanie pamiątkowej
tablicy w pobliżu dawnego domu artystki.
Hanka Ordonówna jest ikoną międzywojennej Polski i jedną z najsłynniejszych
mieszkanek Woli. W 1990 roku na Powązki trafiła urna z prochami artystki, a w 2017 r.
na Woli powstał mural upamiętniający jej twórczość. Dziś społecznicy i samorządowcy
chcą uczcić 120. rocznicę urodzin Ordonówny tablicą pamiątkową usytuowaną przy ulicy
Żelaznej 68.
Hanka Ordonówna, a właściwie Maria Anna Tyszkiewicz z domu Pietruszyńska, urodziła
się 4 sierpnia 1902 roku na Woli. Słynna piosenkarka i tancerka całą młodość mieszkała
w kamienicy przy ul. Żelaznej 68 i już jako nastolatka debiutowała na stołecznych
scenach. Sławę przyniosła jej piosenka „Miłość ci wszystko wybaczy”, dzięki której
zyskała status międzynarodowej gwiazdy, występowała m.in. w USA, Niemczech czy
we Francji. W czasie II wojny światowej artystka angażowała się w działalność społeczną

Domu, w którym mieszkała Hanka Ordonówna już nie ma. W jego miejscu stoi
restauracja
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i patriotyczną. Pomysł przygotowania tablicy upamiętniającej artystkę – w ramach
Miejskiego Systemu Informacji – to inicjatywa Anny Marii Adamiak, śpiewaczki operowej
i znawczyni twórczości Hanki Ordonówny. Popierają ją pasjonaci sztuki dwudziestolecia
międzywojennego, sympatycy Ogólnopolskiego Festiwalu Retro im. Mieczysława Fogga
i radni. – Wiemy, że mieszkańcom zależy na takim upamiętnieniu, dlatego Komisja Kultury
Rady Dzielnicy Wola popiera ten projekt – mówi radna Ewa Widenka, jej przewodnicząca.
– Hanka Ordonówna jak mało kto zasługuje na uhonorowanie, a adres przy Żelaznej 68
stanie się ciekawym przystankiem na historycznej mapie Woli – dodaje. Domu, w którym
mieszkała Hanka Ordonówna, już niestety nie ma, w jego miejscu stoi restauracja. Stąd też
pomysł, by pamięć o śpiewaczce uwiecznić w formie tablicy umieszczonej na ul. Żelaznej.
Dzielnica złożyła do ZDM-u pismo w tej sprawie.
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85 lat Obozowej 85
Dom Społeczny przy ul. Obozowej 85 to najdłużej działający dom kultury
w Warszawie. Placówka obchodzi w tym roku swoje 85-lecie.

Fot. z archiwum WCK
Dom Kultury pod adresem Obozowa 85 powstał w 1937 r. jako Dom Społeczny.
W czasie okupacji mieściła się tu prowadząca charytatywną działalność Rada Główna
Opiekuńcza, która zajmowała się mieszkańcami Koła. Zaraz po wojnie placówka
została przemianowana na Osiedlowy Dom Kultury, a w 1967 r. jej nazwę zmieniono na
Dzielnicowy Dom Kultury – od tego czasu koordynował on prace innych placówek.
W 1984 roku Ośrodkowi nadano imię Stefana Żeromskiego, wtedy też przed budynkiem
zbudowano pomnik pisarza. Od 2015 r. wszystkie instytucje kulturalne w dzielnicy
zostały połączone w Wolskie Centrum Kultury. Od początku naszej działalności aktywnie
kreujemy życie kulturalne na Woli.
13.05 piątek, 17:00
Tablica wspomnień
Odsłonięcie mikro wystawy
Z okazji 85-lecia przygotowujemy Tablicę Wspomnień. Kto według Was powinien być
umieszczony? Kto swoją pracą, pasją i twórczością przyczynił się do rozwoju tego miejsca,
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tworzył jego tożsamość i historię? Jeśli macie w pamięci wyjątkowych instruktorów,
artystów, lokalnych działaczy, którzy część swojego serca oddali tej instytucji – piszcie
i dzwońcie, z ochotą usłyszymy te wyjątkowe – zwyczajne historie.
Czekamy na Wasze wspomnienia!
Kontakt: k.jedynak@wck-wola.pl
22.05 niedziela, 17:00
Koncert „Czas tanga, czas fokstrota”
W repertuarze znajdą się utwory z lat 20. i 30. XX wieku: tanga polskie i zagraniczne,
slowfoksy, fokstroty i walce. Wokalistka opowie o historii miejsca i o historii muzyki tego
okresu. Po koncercie odbędzie się lekcja podstawowych kroków tanga, a na zakończenie
wieczoru – potańcówka do muzyki mechanicznej.
Wstęp wolny
Projekt Fundacji Partytura współfinansowany przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy
4.06 sobota, 16:00
Koncert „Pazy czar”
Jubileuszowy koncert w towarzystwie laureatów różnych edycji Przeglądów Amatorskich
Zespołów Artystycznych PAZA. W sumie odbyło się kilkadziesiąt edycji przeglądów.
11.06 sobota, 18:00
Jubileuszowy Dancing na Kole
Do tańca zagra Mała Orkiestra Dancingowa, która przeniesie nas w klimat lat 20. i 30.
XX w. Szykuje się nam wieczór przywołujący historię i klimat tego miejsca, pełen
wspomnień i muzycznych szlagierów starej Warszawy. Mała Orkiestra Dancingowa gra
wczesny polski pop, bez nostalgii rekonstruując dźwięki ukryte pod szumem starej płyty.
Dwunastoosobowy skład wykonuje muzykę dwudziestolecia międzywojennego zgodnie
z duchem czasów, z której pochodzi.
Wstęp z zaproszeniami (więcej informacji wkrótce)
Wolskie Centrum Kultury
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Spacery z przewodnikiem

Widok z lotu ptaka na osiedle Za Żelazną
Bramą i pałac Lubomirskich po obróceniu
go wiosną 1970 roku. Fot. Antoni Śpiewak
zbiory Agnieszki Sternickiej, źródło:
Społeczne Archiwum Warszawy

PO WOLI DO WOLI – 12. EDYCJA
Gdzie powstało pierwsze osiedle społeczne w Warszawie, co Le Corbusier ma wspólnego
z Wolą i gdzie na Woli znajdziemy Picassa, sery i uśmiech Heleny? Odpowiedzi na te
pytania znajdziecie podczas spacerów „Po Woli do Woli” Stowarzyszenia Masław.
Wycieczki będą się odbywały w wybrane soboty i czwartki. Częścią cyklu jest gra miejska,
której tematem będą osiedla na Kole „Budujemy nowy dom”.
07.05, godz. 11.00
Osiedle Pańska na „dzikim zachodzie”
Miejsce zbiórki: Ilmet, al. Jana Pawła II 15
14.05, godz. 11.00
Osiedla Wawelbergów – społeczny eksperyment
Miejsce zbiórki: ul. Ludwiki 1
21.05, godz. 11.00
Wolskie M4: Mirów, Muranów, Młynów, Mszczonowska
Miejsce zbiórki: al. Jana Pawła II 29
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28.05, godz. 11.00
„Żelazne” osiedla Woli
Miejsce zbiórki: Muzeum Woli, ul. Srebrna 12
2.06, godz. 18.00
Maszyny do mieszkania. Osiedle Za Żelazną Bramą
Miejsce zbiórki: ul. Chłodna 25
11.06, godz. 11.00
Socrealistyczny Młynów
Miejsce zbiórki: przy PDT Wola, ul. Młynarska 8/12
23.06, godz. 11.00
Cud-bud. Osiedla lat 90.
Miejsce zbiórki: róg ulic Towarowej i Łuckiej
2.07, godz. 11.00
Koło i Jelonki, czyli domek swój mały (wycieczka rowerowa)
Miejsce zbiórki: róg ul. Obozowej i al. Prymasa Tysiąclecia
9.07, godz. 11.00
Od 19. dzielnicy do Browarów Warszawskich
Miejsce zbiórki: skwer przy ul. Kolejowej 47
23.07, godz. 11.00
Kolejowe osiedla Woli (wycieczka rowerowa)
Miejsce zbiórki: ul. Chmielna 73A
20.08, godz. 11.00
Co po Syrkusach? Koło Zachód
Miejsce zbiórki: ul. Górczewska 80/Deotymy
25.08, godz. 18.00
Domy na pokaz i do mieszkania. Osiedle BGK
Miejsce zbiórki: róg ulic Dalibora i Dobrogniewa
1.09, godz. 18.00
Picasso, sery i uśmiech Heleny. WSM Koło
Miejsce zbiórki: Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
10.09, godz. 11.00
„Budujemy nowy dom” (gra miejska)
Miejsce zbiórki: Dom Społeczny, ul. Obozowa 85
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17.09, godz. 11.00
„Pięciochatki” i inne robotnicze osiedla Woli
Miejsce zbiórki: EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14
24.09, godz. 11.00

Muranowska mozaika. Przegląd architektury PRL-u
Miejsce zbiórki: Klubokawiarnia Jaś i Małgosia, al. Jana Pawła II 57
01.10, godz. 11.00

„Ogórkiem po Woli”. Od Pekinu do Hongkongu (wycieczka autobusowa). Miejsce zbiórki:
parking przy Stacji Muzeum, ul. Towarowa 3
8.10, godz. 11.00
Osiedla z prefabrykatów
Miejsce zbiórki: OSiR Delfin, ul. Kasprzaka 1/3
15.10, godz. 11.00
Odolany w nowej roli. Mieszkania zamiast fabryk
Miejsce zbiórki: róg ulic Kasprzaka i Ordona
Na wycieczkę autobusową oraz grę miejską obowiązują zapisy mailowe (na dwa tygodnie
przed wydarzeniem) – zapisy.maslaw@gmail.com
WOLĘ PÓJŚĆ NA WOLĘ – TAJEMNICE WOLSKICH ULIC
Dziewiąta edycja projektu Fundacji Hereditas odsłoni przed uczestnikami tajniki wolskich
ulic. Podczas dwudziestu spacerów przemierzymy te znane i duże arterie dzielnicy.
Odwiedzimy także mniejsze uliczki, z pozoru mniej zasobne w elementy kulturowego
dziedzictwa. Wspólnie odkryjemy ich bogatą historię, tradycję i zwyczaje. Sprawdzimy,
gdzie klasyka łączy się z nowoczesnością, a historia z teraźniejszością.
8.05, godz.15.00
Ulica Redutowa, miejsce zbiórki: ul. Redutowa, róg ul. Wolskiej (przystanek autobusowy
w stronę Koła)
14.05, godz.15.00

Ulica Ciepła, miejsce zbiórki: Rondo ONZ (wyjście z metra od ul. Prostej w stronę Woli)
29.05, godz.15.00
Ulice Bolecha, Długomiła, Dobrogniewa, Dahlbergera
Miejsce zbiórki: ul. Obozowa, róg ul. Ciołka
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3.06, godz.15.00
Ulica Elekcyjna
Miejsce zbiórki: ul. Elekcyjna, róg ul. Górczewskiej
11.06, godz.15.00
Ulice Wolność i Kacza
Miejsce zbiórki: ul. Wolność, róg ul. Żytniej
26.06, godz.15.00
Ulica Płocka
Miejsce zbiórki: ul. Płocka 13 (przed Narodowym Centrum Kultury)
3.07, godz.15.00
Ulica Deotymy, Czorsztyńska i nieistniejące ulice w Parku Moczydło
Miejsce zbiórki: ul. Górczewska, róg ul. Deotymy
13.07, godz. 15.00

Ulica Skierniewicka
Miejsce zbiórki: ul. Skierniewicka, róg ul. Wolskiej
16.07, godz. 15.00

Ulica Żytnia
Miejsce zbiórki: ul. Żytnia, przy Skwerze kard. Wyszyńskiego
27.07, godz. 15.00

Ulice Bema i Ludwiki
Miejsce zbiórki: ul. Bema, róg ul. Wolskiej
5.08, godz. 15.00
Ulice Hrubieszowska i Przyokopowa
Miejsce zbiórki: ul. Karolkowa, róg ul. Hrubieszowskiej
20.08, godz. 15.00
Ulica Syreny
Miejsce zbiórki: ul. Wolska, róg ul. Syreny
24.08, godz. 15.00
Ulica Armatnia
Miejsce zbiórki: al. Prymasa Tysiąclecia (przystanek „Armatnia 01” w stronę Ochoty)
7.09, godz. 15.00
Ulica Twarda
Miejsce zbiórki: Rondo ONZ (wyjście z metra od ul. Prostej w stronę Woli)
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18.09, godz. 15.00
Ulice Znana, Człuchowska, Szulborska
Miejsce zbiórki: ul. J. Olbrachta; pętla autobusowa „Znana”
21.09, godz. 15.00
Ulica Karolkowa
Miejsce zbiórki: ul. Karolkowa, róg ul. Mireckiego
30.09, godz.14.00
Ulica hr. Tyszkiewicza
Miejsce zbiórki: ul. Górczewska, róg ul. Tyszkiewicza
8.10, godz. 14.00
Ulica Esperanto
Miejsce zbiórki: ul. Esperanto, róg ul. Pawiej
22.10, godz. 14.00
Ulica Ostroroga
Miejsce zbiórki: ul. Ostroroga, róg ul. Obozowej
Udział w spacerach i wycieczkach jest bezpłatny
Projekty są współfinansowane ze środków Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Kalendarium
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 10.05, godz. 17.00
Biblioteczne relaksacje
Ćwiczenia fizyczne, muzyka, rozmowy o książkach. Wydarzenie w ramach Tygodnia
Bibliotek. Wypożyczalnia nr 11 „Na Kole”, ul. E. Ciołka 20.
11.05, godz. 17.30
Warsztat psychologiczny dla dorosłych
Spotkanie na temat radzenia sobie ze stresem.
Zapisy: zapisy@bpwola.waw.pl. Wypożyczalnia nr 83 „Odolanka”, ul. J. K. Ordona 12F.
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11.05, godz. 17.50
Chatty Group
Otwarte spotkania w ramach klubu dyskusyjnego w języku angielskim. Wypożyczalnia
nr 115 „Poliglotka”, ul. Nowolipki 21.
12.05, godz. 17.00
Spotkanie poetyckie
Jolanta Grotte i Tomasz Rudnicki w ramach Tygodnia Bibliotek. Wypożyczalnia nr 11
„Na Kole”, ul. E. Ciołka 20.
13.05 godz. 17.00
„Wyższy poziom”
Spotkania dla młodzieży w wieku 15+. Planszówki, rozmowy, kreatywne spędzanie czasu.
Zapisy: bd21@bpwola.waw.pl lub
22 529 09 40. Biblioteka 21 „Komiksowo”, al. Solidarności 90.
13.05, godz. 17.30
Czytanie performatywne
Performance z książką w roli głównej. Spotkanie dla do osób wieku 16+ w ramach
Tygodnia Bibliotek.
Zapisy: 22 632 09 86. Wypożyczalnia nr 14 „Fantasmagoria”, ul. Młynarska 35A.
17.05, godz. 13.00
Dyskusyjny Klub Książki
„Z kim tak ci będzie źle jak ze mną. Historia Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata”, Remigiusz
Grzela.
Zapisy: 22 836 77 44, w80@bpwola.waw.pl. Wypożyczalnia nr 80, ul. Redutowa 48.
19.05, godz. 17.00
„Wolskie adresy literatów cz. 2”
Otwarta prelekcja Aldony Szpejn. Wypożyczalnia nr 10, ul. Wolska 75.
24.05, godz. 17.00
„Opowieści dla marzycieli”
Zajęcia literacko-plastyczne Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”; tłumacz języka
migowego. Wiek uczestników: 5–10 lat.
Zapisy: kontakt@myszkanorka.pl.
Biblioteka nr 21 „Komiksowo”, al. Solidarności 90.
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26.05, godz. 18.00
Klub Podróżnika
„Na poboczu Ameryk. Pieszo z Panamy do Kanady” – prelekcja Arkadiusza Winiatorskiego
i Oli Synowiec. Wypożyczalnia nr 51, ul. M. Bielskiego 3.
WOLSKIE CENTRUM KULTURY
 wtorki: 10, 17.05;
środy: 4, 11, 18.05;
czwartki: 5, 12, 19.05
Masaż twarzy
Nauka gimnastyki mięśni i wykonywania masażu limfatycznego twarzy.
Zapisy: d.porowska@wck-wola.pl, 22 114 17 69; wtorki: 16.00 (ul. Młynarska 35A); środy:
16.00, czwartki: 12.00 (ul. Działdowska 6).
11, 18.05, godz. 17.00
Pilates #poSąsiedzku
Warsztaty ruchowe dla osób w każdym wieku. Rodzinna Młynarska,
ul. Młynarska 35a.
Zapisy: d.porowska@wck-wola.pl, 22 114 17 69.
 12, 19, 26.05,
godz. 16.00-17.00
Warsztaty pszczelarskie
Zajęcia dla wszystkich ciekawych, co robią pszczoły w Parku Księcia Janusza. Prosimy
o założenie ubrania z długimi rękawami i nogawkami oraz krytych butów. Park Księcia
Janusza. Wstęp wolny
14.05, godz. 16.00
Potańcówka na Obozowej
Imprezę poprowadzą DJ-e Teresa i Andrzej. Bilety dostępne w kasach przy ul.
Działdowskiej 6 i ul. Obozowej 85. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85.
Wstęp 15 zł
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14.05, godz. 20.00
Noc Muzeów
Kolonia Wawelberga – spacer historyczny. Prowadzenie: Andrzej Chybowski ze
Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga. Otwarta Kolonia, ul.
Górczewska 15.
Zapisy: otwartakolonia@wck-wola.pl, 22 114 17 69
14.05, godz. 20.00
Noc Muzeów
Koło lat 90. Spacer, pokazy wirtualnej rzeczywistości i gra miejska, w czasie której
odkryjemy, jakie przedmioty były luksusem w czasach transformacji. Dom Społeczny, ul.
Obozowa 85. Wstęp wolny
17.05, godz. 19.00
Blok urbanistyczny
Inspiracją dla spotkania będzie książka Urszuli Jabłońskiej „Światy wzniesiemy nowe”.
Rozmowę z autorką poprowadzi Xawery Stańczyk. Dom Społeczny, ul. Obozowa 85. Wstęp
wolny
19.05, godz. 17.30
Roślinne konsultacje
Przynieś swoją roślinę lub jej zdjęcie i dowiedz się, jak o nią dbać. Prowadzenie: Agnieszka
Keller – florystka i architektka krajobrazu.
Zapisy: wspoldzielnik@wck-wola.pl. Współdzielnik. Wola Park, ul. Górczewska 124
29.05, godz. 14.00–21.00
Festiwal Hipolita i Ludwiki 2022
Tematem wydarzenia będą działania na rzecz ochrony zabytków. W programie:
• wystawa „Śladami Zbyszka Siemaszki” – opowieść o wybitnym fotografie
i dokumentaliście odbudowy Warszawy;
• spektakl „Tu kiedyś była Azja...! Rzecz o Kercelaku”;
• występy Marcin Wasilewski Trio i Marita Albán Juárez Quartet.
Inicjatywa Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga przy wsparciu
i pod patronatem m.st. Warszawy. Wstęp wolny
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