
Historyczna umowa zo-
stała podpisana 15 listopada 
2018 roku. Na mocy umowy, 
konsorcjum Gülermak-Astal-
di, wydrąży tunel oraz wybu-
duje dwie stacje, które połączą 
ze sobą Wolę i Bemowo. Nato-
miast, już za 4 lata zakończy się 
budowa całej drugiej linii metra, 
dzięki której szybko i komforto-
wo, będziemy mogli przedostać 
się z Woli na Targówek. Umowa 

na budowę ostatnich 3 stacji, za-
mykających lewobrzeżny odci-
nek drugiej nitki metra, została 
podpisana wcześniej. Odcinek 
składający się z 4 km trasy, 3 
stacji (Lazurowa, Chrzanów 
i Karolin) i stacji techniczno-
-postojowej, również wybuduje 
konsorcjum Gülermak-Astaldi. 
Ma na to 48 miesięcy.

Umowa podpisana 15 listo-
pada, dotyczy budowy najkrót-

szego fragmentu II linii metra, 
składającego się z 2,5 km tune-
li, wentylatorni szlakowej oraz 
dwóch stacji – Ulrychów (C05) 
oraz Powstańców Śląskich 
(C04). Pierwsza z nich powsta-
nie pod ul. Górczewską, w re-
jonie Białowiejskiej, druga pod 
ul. Górczewską – po wschodniej 
stronie skrzyżowania z ul. Po-
wstańców Śląskich. Za tą stacją 
przewidziano komorę torów od-

stawczych. Po wprowadzonych 
korektach, wyjścia ze stacji będą 
prowadzić do wszystkich naroż-
ników skrzyżowania, a także na 
przystanki tramwajowe. W su-
mie wybudowanych zostanie 
prawie 300 tys. m3 podziemnej 
kubatury. Odcinek ten jest wart 
ponad 959 mln zł, a na jego re-
alizację konsorcjum ma 36 mie-
sięcy.

red.
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Serdecznie dziękuję, że po raz 
kolejny obdarzyliście mnie zaufa-
niem, oddając na mnie głos w wy-
borach samorządowych. Radną 
Dzielnicy Wola jestem czwartą ka-

dencję, a funkcję przewodniczącej 
Rady pełnię od 2012 roku. Dum-
na jestem z mieszkańców naszej 
dzielnicy, że tak licznie stawili się 
w lokalach wyborczych, bo fre-
kwencja była rekordowo wysoka. 

Nasza dzielnica zmienia się 
bardzo dynamicznie, nie za-
wsze można nadążyć z realiza-
cją nowych wyzwań. Kadencja 
2014–2018, była bardzo trudna, 
objęła wiele zadań, które wyko-
nywaliśmy dla pożytku i dobra 
mieszkańców Woli. Zmoderni-
zowaliśmy, ociepliliśmy i wy-
posażyliśmy budynki szkolne. 

Wyremontowaliśmy place zabaw 
w wolskich przedszkolach ku 
radości naszych najmłodszych. 
W parku Szymańskiego otwo-
rzyliśmy zespół multimedialnych 
fontann. 

Mam nadzieję, że radni nowej 
kadencji, choć wielu z nich repre-
zentuje Państwa po raz pierwszy, 
doskonale odnajdą się w tematy-
ce samorządowej i będą z chęcią 
nieść pomoc mieszkańcom dziel-
nicy w ważnych dla nich spra-
wach. 

Przypominam Państwu, że 
obecna kadencja będzie przełomo-

wa, pięcioletnia. Będziemy mieć 
zatem więcej czasu, by sprawić 
żeby nasza dzielnica stała się bar-
dziej zielona, bezpieczna i przyja-
zna dla mieszkańców. 

Udało się zrobić wiele i mam 
nadzieję, że uda się jeszcze wię-
cej. Dlatego też pragnę jeszcze raz 
serdecznie podziękować za odda-
ne głosy, a także życzyć Państwu 
pomyślności i sukcesów na przy-
szłość. 

Ewa Statkiewicz 
Przewodnicząca Rady 

Dzielnicy Wola

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy!

Ostatnia umOwa na metrO 
pOdpisana
To już pewne – przed 2023 rokiem będziemy 
mogli przejechać pociągiem II linii metra 
z Targówka na Wolę. Właśnie podpisana 
została ostatnia umowa na wydrążenie tuneli 
i wybudowanie dwóch stacji na styku Woli 
i Bemowa

WOLA W INTERNECIE:

FACEBOOK.COM/MIEJSKAWOLA
FACEBOOK.COM/KULTURALNA-WOLA

TWITTER.COM/MIEJSKAWOLA

INSTAGRAM.COM/MIEJSKAWOLA

Wizualizacje wyjść ze stacji Ulrychów
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Budżet Dzielnicy 
Wola zwiększa się re-
gularnie i bardzo dyna-
micznie. W tym roku 
znów będzie on rekor-
dowo wysoki i wyniesie 
ponad 690 mln zł. Warto 
przypomnieć, że jeszcze 
w 2014 roku, Wola dys-
ponowała budżetem rzędu 
447 mln zł. Zestawiając 
go z projektem obecnego 
budżetu, łatwo policzyć, 

że w ciągu zaledwie 5 lat, 
zwiększył się on o 243 mi-
liony, czyli prawie o 1/3.

W projekcie budże-
tu na rok 2019, najwięcej 
środków przeznaczono na 
edukację. Kwota ta jest 
o 50 mln zł większa, niż 
w ubiegłym roku i wy-
niesie blisko 350 mln zł. 
Kolejnym ważnym punk-
tem budżetu są wydatki 
na ład przestrzenny i go-

spodarowanie nierucho-
mościami, na które Wola 
przeznaczy 141 mln zł. Na 
ochronę zdrowia i pomoc 
społeczną, władze dziel-
nicy zabezpieczyły kwo-
tę wysokości 108 mln zł. 
Z kolei budżet inwestycyj-
ny to prawie 51,5 mln zł. 
Tu największe nakłady 
finansowe pochłoną inwe-
stycje w edukację (ponad 
30 mln zł.), a także w kul-
turę i ochronę dziedzictwa 
kulturowego.

Oświata i edukacja od 
zawsze były priorytetem 
dla dzielnicy, nie może 
zatem dziwić fakt, że to 
właśnie w tym obszarze 

Wola inwestuje najwięcej. 
Blisko 22 mln zł w nowym 
budżecie zabezpieczono 
na budowę nowej szkoły 
podstawowej na Odola-
nach. Jest to największa 
przyszłoroczna inwesty-
cja dzielnicy, a biorąc pod 
uwagę tempo rozrastania 
się tej części Woli, szkoła 
jest absolutnie niezbędna. 
Będzie to nowoczesny bu-
dynek zlokalizowany przy 
ul. Karlińskiego, wyposa-
żony w dwa wielofunkcyj-
ne boiska i plac zabaw dla 
dzieci. W przyszłym roku, 
Wola planuje również 
m.in. budowę boiska w Ze-
spole Szkół przy ul. Ogro-

dowej 16, modernizację 
boiska w LO przy ul. Obo-
zowej 60 oraz dalszą roz-
budowę Przedszkola nr 74 
przy ul. Wolskiej 79.

Innymi, ważnymi za-
daniami inwestycyjny-
mi na rok 2019, są m. in. 
modernizacja amfiteatru 
w parku Sowińskiego 
(1,9 mln zł), adaptacja 
budynku przy ul. Hru-
bieszowskiej 9 na dom 
wsparcia dla kombatantów 
(2,6 mln zł.), czy inwesty-
cje w infrastrukturę pie-
szo-rowerową. Na ten cel 
Wola przeznaczy prawie 
milion złotych.

red.

Projekt budżetu 
dzielnicy wOla na 2019 rOk

Budżet Woli znowu się powiększył i w przyszłym 
roku Dzielnica będzie miała do dyspozycji ponad 
690 mln zł. Na inwestycje zostanie przeznaczonych 
ponad 51 mln zł. Systematycznie wzrastają 
nakłady na edukację, które w przyszłym roku 
wyniosą prawie 350 mln zł
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Zakład Remontów 
i Konserwacji Dróg roz-
począł już prace moderni-
zacyjne, a roboty obejmują 
ul. Leszno na odcinku od 
ul. Okopowej do ul. Mły-
narskiej. Aby „dowiązać 
się” do istniejącej drogi dla 
rowerów, w zakres inwe-
stycji wchodzi też krótki 
fragment ul. Górczewskiej, 
biegnący od skrzyżowania 
z ul. Młynarską, do wy-
sokości ul. Tyszkiewicza. 
Inwestycja pozwoli na po-
łączenie dwóch dróg dla 
rowerów kończących się 
obecnie ślepo. W efekcie 
powstanie spójna trasa łą-
cząca Wolę z Bemowem.

W wyniku prac, liczba 
pasów ruchu ul. Leszno 
się nie zmieni. Po prze-
budowie, do dyspozycji 
kierowców wciąż będą 
dwa pasy ruchu. Aby wy-
gospodarować miejsce na 
wygodny chodnik oraz 
funkcjonalną trasę rowe-
rową, zostanie wykonana 
korekta przebiegu jezdni. 
Zostanie ona przesunięta 
bliżej południowej nitki, 
z wykorzystaniem istnie-
jącego szerokiego pasa 
porośniętego trawą. W ko-
ordynacji z tymi pracami, 
Zarząd Dróg Miejskich 
planuje również remont na-
wierzchni jezdni, która jest 

w fatalnym stanie.
Przeprowadzenie tak 

wielu prac jednocześnie, 
jest możliwe, dlatego że ze 
względu na budowę dru-
giej linii metra, cały czas 
nieprzejezdny jest dalszy 
odcinek ul. Górczewskiej. 
W związku z tym, natę-
żenie ruchu na ul. Leszno, 
jest obecnie zdecydowanie 
mniejsze, niż zazwyczaj. 
Dzięki temu utrudnienia 
w ruchu dotkną mniejszą 
liczbę mieszkańców, niż 
gdyby ciąg Leszno-Gór-
czewska pełnił swoją zwy-
czajową funkcję połącze-
nia międzydzielnicowego.

red.

Zakończyła się już re-
alizacja, wartego ponad 
30 tys. zł projektu, któ-
ry zakładał stworzenie 9 
stanowisk do gier plene-
rowych na terenie parku 
Moczydło. Place do ple-
nerowych gier są gotowe 
i można z nich korzystać. 
Stanowiska będą na pew-
no ciekawym uzupełnie-
niem spacerów po parku 
Moczydło.

Pomysłodawcą budowy 
placów do plenerowych 
gier jest mieszkanka Woli, 
która zgłosiła swój projekt 
do realizacji w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego 
2018 i zebrała odpowied-
nią ilość głosów popar-
cia. Dzięki temu, w parku 
Moczydło pojawiło się aż 
9 stanowisk do gier, z któ-
rych można korzystać bez 
ograniczeń i przez prawie 
cały rok. Dzieci, młodzież 
i dorośli, mają do dyspo-

zycji place do gier w Kla-
sy, Klasy „Dni Tygodnia”, 
Twistera 24, Pajęczynę, 
Węża i Drabinę, Labirynt, 
„Naśladuj mnie”, Kotka 
oraz Znaki Drogowe. Gry 
rozmieszczone są w całym 
parku Moczydło i samo 
odnalezienie ich wszyst-
kich jest fajną zabawą. To 
gry, które wszyscy dobrze 
znamy, bo graliśmy w nie 
na podwórkach, gdy byli-
śmy młodsi. Teraz może-
my zagrać w nie w parku, 
na świeżym powietrzu 
i całkowicie za darmo.

Co ważne, place do 
gier zostały wykonane bar-
dzo bezpieczną techniką, 
polegającą na naniesieniu 
specjalnego materiału na 
utwardzoną nawierzchnię 
i podgrzaniu jej. Dzięki 
temu otrzymaliśmy duże, 
kolorowe plansze gotowe do 
gry przez prawie cały rok.

red.

Uroczysta inaugura-
cja działalności Centrum 
Edukacji Historycznej od-
była się w przeddzień 100. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Po-
wołanie do życia Centrum 
Edukacji Historycznej 
przy ul. Wolskiej 46/48, 
jest kolejnym elementem 
tego typu działań. To miej-
sce spotkań kombatantów, 
weteranów i młodzie-
ży. CEH jest wyjątkową 
przestrzenią do spotkań 

i wymiany myśli, wiedzy 
i doświadczenia między 
starszymi i młodszymi 
pokoleniami warszawia-
ków. Otwarcie Centrum 
Edukacji Historycznej jest 
kolejnym etapem realizacji 
„senioralnej” polityki na 
Woli. W tym roku otwar-
te zostało już Centrum 
Aktywności Międzypo-
koleniowej „Nowolipie”, 
a także Dom Wsparcia dla 
Powstańców Warszaw-
skich.

Otwarciu Centrum to-
warzyszy wystawa foto-
grafii Seweryna Sołtysa 
„Tobie Ojczyzno”. Autor 
jest fotografem i operato-
rem kamery, który towa-
rzyszył polskim żołnie-
rzom w trakcie wielu misji 
i operacji pokojowych. 
Wystawa zakończyła się 
licytacją, z której dochód 
został przekazany na rzecz 
jednego z weteranów.

red.

pOdwórkOwe gry 
w Parku Moczydło

drOga rOwerOwa 
z beMowa na wolę

centrum edukacji 
Historycznej już otwarte

W Parku Moczydło jest 9 
stanowisk do gier podwórkowych

Wzdłuż ul. Leszno i Górczewskiej 
powstaje droga dla rowerów. Fot. ZDMW parku Moczydło stworzono plenerowe 

stanowiska do popularnych gier podwórkowych. 
Dzieci, młodzież i dorośli, mają do dyspozycji 
aż 9 stanowisk rozsianych po całym parku. 
Projekt powstał dzięki funduszom pochodzącym 
z dzielnicowego budżetu partycypacyjnego

Rozpoczęła się kompleksowa przebudowa północnej jezdni ul. Leszno. 
Jednym z głównych punktów inwestycji jest budowa nowej infrastruktury 
rowerowej, dzięki czemu rowerzyści będą mogli pojechać z Bemowa 
na Wolę bez opuszczania drogi dla cyklistów

Przy ul. Wolskiej 46/48 działa już Centrum Edukacji Historycznej. To 
miejsce spotkań kombatantów, weteranów i młodzieży. Otwarcie połączone 
jest z wystawą fotografii Seweryna Sołtysa „Tobie Ojczyzno"

Jednym ze stanowisk jest gra 
Znaki Drogowe
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Prezentujemy skład nowej Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
rada dzielnicy wOla 
Klub Radnych Koalicja Obywatelska

Od urodzenia związa-
ny z Wolą. Absolwent SP 
nr 221 im. Barbary Czar-

nowskiej i III L.O. im. gen. Sowińskiego. Doktor nauk 
o polityce publicznej na Wydziale Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu War-
szawskiego.Główne zainteresowania, jako radnego, 
obejmują problematykę polityki transportowej i inwe-
stycyjnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technolo-
gii oraz rozwój sportu i edukacji na Woli.

W Radzie Dzielnicy Wola od 2010 roku. W pra-
cy radnego angażuje się w sprawy związane z oświatą 
i kulturą oraz inwestycjami  związanymi w tworze-
niu przyjaznej przestrzeni miejskiej. Aktywnie działa 
w Towarzystwie Przyjaciół Woli. Wspiera siatkarski 
klub MOS Wola. Społecznie pracuje w radzie Woje-
wódzkiego Szpitala Zakaźnego.

57 lat, urodził się na 
Woli i mieszka tam do 
dziś. Ma wykształcenie 
wyższe i jest absolwentem 
Master of Business Ad-
ministration. Był radnym 

kadencji 2014–2018, w trakcie której złożył ponad 30 
interpelacji, kilkanaście wniosków i zapytań, a także 
był pomysłodawcą i inicjatorem projektu rewitalizacji 
skweru Apfelbauma. W obecnej kadencji skupi się na 
renowacji muranowskich podwórek oraz na uporząd-
kowaniu sytuacji z parkowaniem aut wewnątrz osiedli. 
Prywatnie mąż, ojciec oraz dziadek.

Mieszkająca na Woli, 
absolwentka Wydziału 
Marketingu i Zarządzania 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W Radzie Dzielnicy 
Wola zasiada nieprzerwa-

nie od 2002 roku. W latach 2002–2014 pracowała m.in. 
w komisjach Oświaty, Gospodarki Komunalnej, Inwesty-
cji, Budżetu oraz Planowania Przestrzennego. W ostat-
niej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej Komisji 
Edukacji i Infrastruktury Oświatowej. Doświadczenie 
zawodowe zdobywała pracując w prywatnych i państwo-
wych spółkach. Prywatnie mężatka, mama dwójki dzieci.

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Radna 
z Młynowa w kadencji 2014–2018. Wspierała rozwój 
Wolskiego Centrum Kultury i powstanie nowych filii. 
Działa w Towarzystwie Przyjaciół Woli. Zaangażowa-
na w ochronę wolskich zabytków, w tym terenu Sar-
maty przed zabudową.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuję 
się w prawie administracyjnym i podatkowym. Kon-
tynuje naukę w ramach studiów Executive Master of 
Business Administration. Od 2014 r. radny Dzielnicy 
Wola. W pracach rady angażuje się w tematykę plano-
wania przestrzennego oraz promocji kultury i sportu. 
W obecnej kadencji wiceprzewodniczący rady.

Urodzona 1.05.1988 r., 
mieszkanka Woli. Akty-
wistka i działaczka spo-
łeczna. Współautorka 

programu „Młodzi i cyfryzacja“. Absolwentka SGGW 
w Warszawie, obecnie w trakcie doktoratu. Ukończy-
ła też studia Zarządzanie Projektami na SGH, EMBA 
w Wyższej Szkole Menadżerskiej oraz Prawo Zamó-
wień Publicznych na UW. Zawodowo związana z IT. 
Udziela korepetycji dzieciom w MOPS. Wolontariuszka 
Szlachetnej Paczki.

Należy do klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. 
Z zawodu ekonomistka. Prowadzi własną działal-
ność gospodarczą.W ostatniej kadencji Rady Dziel-
nicy Wola, sprawowała funkcję wiceprzewodniczącej 
Dzielnicy, była członkiem Komisji Budżetu i Inwesty-
cji, Ładu Przestrzennego i Komisji Kultury.

Warszawianka od poko-
leń. Urodzona i wychowana 
na wolskim Kole.Ukończyła 
Wyższą Szkołę Ekonomicz-
ną na Wydziale Turystyki 

i Rekreacji. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe 
w organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.Miło-
śniczka zwierząt, sportów wodnych i zimowych, instruk-
torka jazdy konnej. Ważne jest dla niej wspieranie seniorów 
oraz rozwój kultury i przestrzeni sportowych.O swojej dzia-
łalności w Radzie Dzielnicy będzie informować na bieżąco 
na www.facebook.com/UrszulaKecikStaniszewska.

35 lat, wychowany na 
Woli w kamienicy przy ul. Grzybowskiej 46. Absolwent 
III L.O. im. gen. Sowińskiego, mgr polityki społecznej 
i mgr stosunków międzynarodowych na UW, ukończył 
studia podyplomowe jako analityk finansowy na Akade-
mii L. Koźmińskiego. Przedsiębiorca – własna działalność 
gospodarcza od 2011 r. Zajmuje się doradztwem finanso-
wym, specjalizacja: finansowanie nieruchomości i działal-
ności małych firm.

Mieszkanka Woli, ab-
solwentka Wydziału Mar-
ketingu i Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego. 
W Radzie Dzielnicy Wola 
zasiada nieprzerwanie od 

2002 r. W ostatniej kadencji pełniła funkcję przewodniczą-
cej Komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej. Doświad-
czenie zawodowe zdobywała pracując w Mazowieckiej Jed-
nostce Wdrażania Programów Unijnych oraz firmie Trade 
Trans sp. z o.o. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora 
Projektu Inwestycyjnego w spółce „Koleje Mazowieckie-
-KM” sp. z o.o. Prywatnie mężatka, mama dwójki dzieci.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie. Radny kadencji 2014–2018, podczas której 
przewodniczył Komisji Ładu Przestrzennego i Nieru-
chomości oraz był członkiem Komisji Kultury, Komi-
sji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej oraz Komisji 
Rewizyjnej.

Kamil 
Giemza

Tomasz 
Kruszyński

Dariusz 
Puścian

Ewa 
Statkiewicz

Magdalena 
Huszno

Bartłomiej 
Kubicki

Anna 
Rudziak

Ewa 
Widenka

Urszula 
Kęcik-
Staniszewska

Adam 
Matusik

Joanna Tracz-
Łaptaszyńska

Krystian 
Wilk
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w kadencji 2018-2023

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Radni niezrzeszeniKlub Radnych Koalicja Obywatelska

Urodzona, wychowana 
i zamieszkująca na Woli, 
absolwentka politologii 
na Wydziale Nauk Histo-
rycznych i Społecznych 
Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. Była radną Dzielnicy Wola 
w kadencjach 2010–2014 i 2014–2018, w trakcie któ-
rych pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej. W swojej pracy na rzecz miesz-
kańców, skupia się m.in. na profilaktyce prozdrowotnej 
i prorodzinnej, pomocy najuboższym, a także na socja-
lizacji seniorów i osób niepełnosprawnych.

Urodził się w Warszawie, tu się wychował i roz-
począł działalność społeczną. Cała jego edukacja od-
bywała się na Woli .Od dziecka należy do parafii św. 
Wojciecha. Jest magistrem finansów i rachunkowości 
ze specjalizacją controlling i audyt finansowy. Obec-
nie studiuje Prawo Finansowe i Skarbowość na UW. 
Jego priorytetem są: budżet, problemy mieszkańców, 
komunikacja miejska i edukacja.

Radny drugiej kaden-
cji. W poprzedniej, zajmo-
wał się poprawą wolskiej 
infrastruktury technicznej 
i bezpieczeństwa miesz-

kańców. Ściśle współpracował z dzielnicowym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej dbając o polepszenie 
warunków socjalnych najuboższych mieszkańców 
Woli. Pracował w czterech komisjach tematycznych. 
W obecnej kadencji zamierza kontynuować zajmowa-
nie się powyższymi zagadnieniami. Zawodowo pro-
wadzi budowlaną działalność gospodarczą.

Mieszkanka Woli. 
Z wykształcenia historyk 
po studiach na Uniwersy-
tecie Warszawskim, z za-
wodu nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie. 

W stanie wojennym działała w podziemnych organiza-
cjach: Grupach Oporu „Solidarni” i NZS, zaś po podję-
ciu pracy – w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Członek zarządu komitetu Prawa i Sprawiedliwości na 
Woli. W poprzedniej kadencji była radną i wiceprzewodni-
czącą komisji Edukacji i Infrastruktury Oświatowej. Była 
też członkiem Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. 
W tej kadencji jest wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy.

Urodzony i wychowany 
na warszawskiej Woli. Z wy-
kształcenia jest lekarzem 
medycyny, specjalistą Medy-
cyny Rodzinnej. Ukończył 
również specjalizację w za-
kresie Organizacji Ochro-

ny Zdrowia. Zarządza przychodnią obsługującą 10 000 
mieszkańców Woli. W latach 2006–2018 Radny m.st. 
Warszawy. Przewodniczący Komisji Zdrowia. W obecnej 
kadencji Radny Dzielnicy Wola. Aktywnie współpracu-
je z lokalnymi wspólnotami, organizacjami i stowarzy-
szeniami, działającymi na rzecz poprawy stanu zdrowia 
warszawiaków i rozwijającymi profilaktykę zdrowotną.

Urodził się w 1989 
roku i mieszka obecnie na 
Woli. Jest absolwentem 
Instytutu Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu War-
szawskiego. W 2015 roku 

rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Historycz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego, które kontynuuje 
do dziś. W latach 2015–2017 pracował także w L.O. 
im. C.K. Norwida na Woli, gdzie był nauczycielem 
historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Obecnie jest 
doradcą Ministra Zdrowia oraz radnym, otwartym na 
wszelki kontakt z mieszkańcami dzielnicy.

W kadencji 2014-2018 pracował w komisjach: 
Budżetu i Inwestycji, Komisji Ładu Przestrzennego 
i Nieruchomości oraz Komisji Statutowej i Inicja-
tyw Mieszkańców.

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, gdzie zdobył praktyczną wiedzę na temat 
funkcjonowania administracji rządowej i samorzą-
dowej. Zawodowo związany z posłem Jarosławem 
Krajewskim. Wielokrotnie podejmował skuteczne in-
terwencje na rzecz mieszkańców, rozwiązywał spory 
z urzędami oraz składał zawiadomienia do prokuratury 
w sprawach nieprawidłowości i zaniedbań.

Absolwentka Wy-
działu Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodo-
wych na Uniwersytecie 
Warszawskim, ukończyła 

studia licencjackie na kierunku politologia, specjalność 
marketing polityczny. Kontynuuje studia magisterskie 
w tej dziedzinie. Aktywnie działa w młodzieżowych 
organizacjach pozarządowych. Pracowała w marketin-
gu i employer brandingu, kreując wizerunek dobrego 
pracodawcy. Obecnie pracuje w obszarze marketingu 
politycznego i PR w sektorze publicznym.

Warszawiak od pokoleń, mieszkaniec Woli od 
zawsze.Socjolog o specjalności socjologia spraw pu-
blicznych. Pasjonat zagadnień rozwoju aglomeracji 
miejskich i racjonalnego zarządzania przestrzenią 
publiczną. Zawodowo związany z badaniami opinii, 
zarządzaniem danymi, marketingiem relacji. Promuje 
rzetelne metody prowadzenia konsultacji społecznych.

Prezeska Stowarzy-
szenia Wola Mieszkań-
ców, w Radzie Dzielnicy 
Wola zajmuje się przede 

wszystkim działaniem na rzecz przemyślanych inwe-
stycji i harmonijnego zagospodarowania przestrzeni, 
ochroną środowiska oraz kontrolowaniem działania 
urzędu. W swej pierwszej kadencji (2014–18) złożyła 
ok. 400 interpelacji dotyczących spraw bliskich miesz-
kańcom Woli. Jest pierwszą na Woli radną z niepartyj-
nego komitetu.

Urodził się w Warszawie w 1987 roku. Ukończył 
gospodarkę przestrzenną na SGGW i podyplomowe 
studia pedagogiczne. Zawodowo zajmuje się zarzą-
dzaniem nieruchomościami. Jest żonaty, ma syna. 
W działalności samorządowej skupia się na tematach 
związanych z planowaniem przestrzennym, polityką 
historyczną i ochroną środowiska.

Blanka 
Ziemkiewicz

Karol 
Jankowski

Jarosław 
Lewandowski

Agata 
Pruszczyńska

Marcin 
Hoffman

Piotr 
Kaliszewski

Jan Nowak

Patryk 
Wyczółkowski

Aleksandra 
Prorok

Kamil 
Kociszewski

Aneta 
Skubida

Maciej 
Wyrzykowski
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Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Wola to sieć 
nowoczesnych, multime-
dialnych centrów infor-
macji, oferujących czy-
telnikom szeroką gamę 
usług. W zbiorach wol-
skich bibliotek znajduje 
się literatura wszelkiego 
typu, a także duży wy-
bór audio i e-booków, gier 

planszowych, publikacji 
naukowych czy prasy. 
Filie wolskiej Biblioteki 
Publicznej posiadają spro-
filowane księgozbiory, ale 
oferują również coś „eks-
tra". Niektóre z placówek 
posiadają specjalną prze-
strzeń, w której organizo-
wane są dyskusje na różne 
tematy lub spotkania z au-

torami. Dwa takie wyjąt-
kowe spotkania odbędą 
się w grudniu. 

W środę, 12 grudnia 
o godz. 18.00, odbędzie 
się spotkanie w Wypo-
życzalni dla Dorosłych 
i Młodzieży przy ul. Żyt-
niej 64, a jego gościem 
będzie Katarzyna Bonda. 
Bonda jest najpoczyt-

niejszą w naszym kraju 
autorką kryminałów, za 
które otrzymała szereg 
prestiżowych nagród. Jej 
„Pochłaniacz" otrzymał 
w 2015 roku Nagrodę 
Publiczności na Między-
narodowym Festiwalu 
Kryminałów, natomiast 
„Okularnika" ogłoszono 
Bestselerem Empiku.

Spotkanie z Dorotą 
Masłowską odbędzie się 
18 grudnia w Bibliotece 
przy al. Solidarności 90. 
Wielokrotnie nagradza-

na autorka m. in. słynnej 
„Wojny polsko-ruskiej" 
spotka się z czytelnikami 
o godz. 18.00 i opowie 
o swoich pisarskich inspi-
racjach, zamiłowaniu do 
socjologicznego postrze-
gania rzeczywistości oraz 
o swoich książkach. Naj-
nowsza z nich, powieść-
-poemat „Inni ludzie", 
ukazała się w czerwcu 
2018 roku.

red.

Kościół św. Waw-
rzyńca zalicza się dziś do 
grona symboli Woli i jest 
nierozerwalnie związany 
z historią miejsca, w któ-
rym się znajduje. To jeden 
z najstarszych budyn-
ków na terenie dzielnicy 
i wraz z szańcem tworzy 
zabytkowy teren, będący 
jedyną pozostałością po 
wsi Wola, w której mie-
ścił się przed przyłącze-
niem do Warszawy.

Samodzielna para-
fia powstała tu 11 lipca 
1611 roku, kiedy to ksiądz 
biskup Andrzej Opaliń-
ski erygował parafię pod 
wezwaniem świętych 

mę cz e n n i ków:  Waw -
rzyńca oraz Stanisława. 
Na początku kościół był 
drewniany, co niestety 
miało wpływ na jego cał-
kowite spalenie w trak-
cie potopu szwedzkiego 
w 1655 roku. Świątynię 
później odbudowano, po-
nownie użyto do tego de-
sek i gwoździ. Prawdzi-
wym punktem zwrotnym 
w historii kościoła był 
jednak rok 1695, kiedy 
to z inicjatywy biskupa 
Mikołaja Popławskiego, 
rozpoczęto budowę mu-
rowanej świątyni. Spo-
ra w tym zasługa żony 
króla Augusta III Sobie-

skiego, królowej Mary-
sieńki Sobieskiej, która 
była głównym sponsorem 
przedsięwzięcia. Niedłu-
go później, zmarł król 
August, a niespokojne 
czasy i toczące się w Eu-
ropie walki sprawiły, że 
budowę wstrzymano. 
Ukończono ją dopiero 
w 1746 roku.

W kolejnych latach, 
po powstaniu listopado-
wym (w pobliżu świąty-
ni zginął generał Józef 
Sowiński), w 1834 roku, 
car rosyjski wydał de-
kret, na mocy które-
go kościół zmienił się 
prawosławną cerkiew. 

W ręce polskie kościół 
wrócił w 1916 roku, 
a w 1923 roku erygowano 
nową parafię św. Waw-
rzyńca. W trakcie II woj-
ny światowej świątynia 
była niemym świadkiem 
nazistowskich zbrodni. 
W ogrodzie Niemcy za-
mordowali kilkaset ko-
biet, mężczyzn i dzieci, 
w świątyni zginął ksiądz 
Miecz ys ław K r yg ie r, 
a budynek został spalo-
ny. Kościół po wojnie 
odbudowano, starając się 
przywrócić jego zabytko-
wy charakter. Jest to te-
raz budowla jednonawo-
wa, rozłożona na planie 

prostokąta.
Od 2005 roku kościół 

jest siedzibą nowej pa-
rafii św. Wawrzyńca na 
Reducie Wolskiej, a od 
2003 roku widnieje w re-
jestrze zabytków, jako 
integralna część zespołu 
Reduty Wolskiej. Na te-
renie bezpośrednio przy-
legającym do budynku 
znajdują się m. in. zbio-
rowa mogiła zamordowa-
nych mieszkańców Woli, 
groby poległych żołnie-
rzy, czy tablica upamięt-
niająca generała Sowiń-
skiego.

red.

Kościół św. Wawrzyńca jest jednym z najstarszych 
budynków na Woli 

autorski grudzień w bibliotekacH na woli
Bonda i Masłowska – nazwiska tych autorek 
kojarzy chyba każdy fan rodzimej literatury. 
Wolscy czytelnicy będą mieli w grudniu okazję 
do ich poznania  i posłuchania, w trakcie dwóch 
wyjątkowych spotkań autorskich

Burzliwa historia kościoła św. Wawrzyńca sięga 
prawdopodobnie aż XIV wieku, a pierwszą 
wzmiankę o tym budynku znajdziemy 
w dokumencie z 1412 roku. Obecnie świątynia 
jest jedną z najstarszych budowli na terenie 
dzisiejszej Woli

kościół św. wawrzyńca – jedna 
z najstarszych budOwli na wOli

Dorota Masłowska Katarzyna Bonda
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12.12. godz. 17.30
„Bajkowe misz-masz” 
– zajęcia literacko-pla-
styczne dla uczestników 
w wieku 5–10 lat. Uczest-
nicy szukają inspiracji do 
tworzenia prac plastycz-
nych. Biblioteka „Odolan-
ka”, ul. J.K. Ordona 12F. 
Wstęp wolny

12.12. godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Ka-
tarzyną Bondą. Biblioteka, 
ul. Żytnia 64. Wstęp wolny

12.12. godz. 18.00–20.00
„Gwiazdka na Murano-
wie” – ubieranie choinki, 
śpiewanie kolęd. Wyda-
rzenie organizowane przez 
partnerstwo „Przepis na 
Muranów”. Klubokawiar-
nia Jaś&Małgosia, ul. Jana 
Pawła II 57. Wstęp wolny

13.12. godz. 9.00–13.00
Wolska Zbiórka Krwi dla 
osób pełnoletnich na rzecz 
dzieci z Instytutu Matki 
i Dziecka. Zespół Szkół 
im. M. Kasprzaka, ul. Ka-
sprzaka 19/21. Zapisy 
grup zorganizowanych: 
tel. 22 632 02 11.

13.12. godz. 15.00–17.00  
„W kosmos” – spotkanie 
dla uczestników w wie-
ku od 10 lat z Magdaleną 
Kołodziejską, która prze-
szła szkolenie w centrum 
edukacyjnym NASA oraz 
warsztaty recyklingowe, 
podczas których uczest-

nicy zbudują statek ko-
smiczny. Otwarta Kolonia, 
ul. Górczewska 15. Zapi-
sy: otwartakolonia@wck-
-wola.pl, tel. 22 114 17 69

13.12. godz. 17.00
Zajęcia z eksperymentami 
rozwijające zainteresowa-
nia naukowe dla uczest-
ników w wieku 5–10 lat. 
Projekt „Rodzinnie na 
Woli” realizowany przez 
Fundację Rozwoju Rodzi-
ny RoRo (z budżetu party-
cypacyjnego). Biblioteka, 
ul. Chłodna 11. Wstęp 
wolny 

13.12. godz. 19.00
„Wolność kocham i rozu-
miem...” – przedstawienie 
przygotowane przez mię-
dzypokoleniową grupę pa-
sjonatów teatru pod okiem 
Jerzego Raszkowskiego. 
W ramach projektu „Moja 
Wola – Centrum Dialogu 
Społecznego” z budżetu 
partycypacyjnego. Wol-
skie Centrum Kultury, 
ul. Działdowska 6. Wstęp 
wolny

14.12. godz. 17.00–20.00
Sąsiedzka Gwiazdka – spo-
tkanie świąteczne, sma-
kowanie wspólnie przy-
gotowanego poczęstunku, 
śpiewanie kolęd i radowa-
nie się wyjątkową chwilą. 
Weź ze sobą coś na sąsiedz-
ki stół. Klub ToTu, ul. Gi-
balskiego 10. Wstęp wolny

14.12. godz. 18.00
Interaktywne przedstawie-
nie dla dzieci „Pomocnik 
Świętego Mikołaja” w wy-
konaniu Teatru Czarodziej. 
Otwarta Kolonia, ul. Gór-
czewska 15. Wstęp wolny

14.12. godz. 18.30
Kino na Działdowskiej 
– „Dwie Joasie” (1935 r.), 
reż. Mieczysław Krawicz. 
Wolskie Centrum Kultury, 
ul. Działdowska 6. Wstęp 
wolny

15.12. godz. 10.00–18.00
Dzień parzenia herbaty. 
Sypana, z torebki, z cytry-
ną, cynamonem, a może 
z cukrem? Rozmowy przy 
ciepłej herbacie o zasa-
dach jej parzenia. Otwar-
ta Kolonia, ul. Górczew-
ska 15. Wstęp wolny

15.12. godz. 16.00–20.00
Wieczorek taneczny dla 
dorosłych, przeboje od 
lat 60. do współczesnych. 
Wolskie Centrum Kultury, 
ul. Działdowska 6. Wstęp 
10 zł

15.12. godz. 16.00–20.00
Rodzinny Festiwal Gier 
Planszowych: gry towa-
rzyskie, logiczne, karciane, 
zręcznościowe dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. 
Klub Sąsiedzki, ul. Mły-
narska 35a. Wstęp wolny

16.12. godz. 13.00
„Rysujemy bajkę – rodzin-
ne spotkania twórcze”. 
Projekcja filmów z cyklu 
„Miś Fantazy” i warsztaty 
plastyczne. Wolskie Cen-
trum Kultury, ul. Dział-
dowska 6. Wstęp wolny

16.12. godz. 17.00
Koncert w wykonaniu Or-
kiestry Warsaw Camerata 
à la Carte pod dyrekcją 
Pawła Kosa-Nowickie-
go i Chóru Warszawskie-
go Richarda Berkeleya. 
W Programie m.in.: Jo-
hann Sebastian Bach 
– Kantata „Lobet Gott in 
seinen Reichen” BWV 11 
(Himmelfahrtsoratorium). 
Parafia św. Augustyna, 
ul. Nowolipki 18. Wstęp 
wolny

17.12. godz. 17.00  
Maseczka czekoladowa 
–  wspólne wykonanie 
domowym sposobem ma-
seczki czekoladowej na 
twarz i dłonie. Klub ToTu, 
ul. Gibalskiego 10. Zapi-
sy: d.porowska@wck-wo-
la.pl, tel. 22 632 94 20.

17.12. godz. 19.00
Spektakl na zakończenie 
warsztatów w ramach pro-
jektu „Baw się w kabaret 
do Woli” realizowanego 
przez Fundację „Blisko 
Ludzi”. Wolskie Centrum 
Kultury, ul. Działdow-
ska 6. Wstęp wolny (dota-
cja Dzielnicy Wola).

18.12. godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Do-
rotą Masłowską. Bibliote-
ka dla Dzieci i Młodzieży 
nr 21, al. Solidarności 90. 
Wstęp wolny

19.12. godz. 15.00–18.00
„Rodzinne potyczki na 
kredki i nożyczki” – warsz-
taty plastyczne, wiek 5–10 
lat. Biblioteka, ul. Twar-
da 64. Wstęp wolny

20.12. godz. 17.00
„Ozdoby choinkowe” 
– warsztaty plastyczne 
z cyklu „Plastyka nie tylko 
dla Smyka” uczestników 
w wieku od 3 do 12 lat. Bi-
blioteka dla Dzieci i Mło-
dzieży nr 13, ul. Staszica 
5a. Wstęp wolny

21.12. godz. 17.30
Piątkowe czytanie na dy-
wanie – głośne czytanie ba-
jek dla dzieci w wieku od 3 
do 6 roku życia.  Biblioteka 
„Na Kole”, ul. Ciołka 20. 
Wstęp wolny

22.12. godz. 13.00
W i g i l i a  S ą s i e d z k a 
– wspólne sąsiedzkie ko-
lędowanie, przygotowanie 
potraw, spotkanie, rozmo-
wy. Wolskie Centrum Kul-
tury, ul. Działdowska 6. 
Wstęp wolny

28.12. godz. 17.00
„Piątek odkrywców” 
– warsztaty edukacyjne, 
wiek 6–12 lat. Biblioteka, 
ul. Twarda 64. Wstęp wolny

28.12. godz. 17.00
„Planszowe piątki” – spo-
tkanie fanów gier planszo-
wych. Biblioteka, ul. Re-
dutowa 48. Wstęp wolny

31.12. godz. 18.00
Rodzinna domówka na 
Działdowskiej w stylu 
lat 80. i 90. Będzie moż-
na usłyszeć utwory zna-
ne dorosłym i dzieciom. 
Wolskie Centrum Kultury, 
ul. Działdowska 6. Więcej 
informacji: d.kalita@wck-
-wola.pl, tel. 609 008 454. 
Wstęp płatny

Kalendarium
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