
Wybory samorządowe w War-
szawie przebiegły sprawnie, bez 
większych incydentów oraz przy 
rekordowej frekwencji. Do urn 
poszło aż 66,8% uprawnionych do 
głosowania mieszkańców Warsza-
wy, nowym prezydentem miasta 
został Rafał Trzaskowski, który 
w pierwszej turze pokonał Patryka 
Jakiego. Kandydat Koalicji Oby-
watelskiej zdobył 56,67% głosów, 
podczas gdy przedstawiciel Zjed-
noczonej Prawicy mógł liczyć na 
28,53%.

Oprócz nowego prezyden-
ta oraz radnych, którzy zasiądą 
w Sejmiku Województwa Mazo-

wieckiego, warszawiacy wybra-
li także swoich przedstawicieli, 
którzy przez kolejne 5 lat, będą 
reprezentować ich w radach dziel-
nicy oraz radzie miasta. W Radzie 
Dzielnicy Wola zasiądą przedsta-
wiciele Koalicji Obywatelskiej, 
Prawa i Sprawiedliwości oraz Ko-
mitetu Wyborczego Wola Miesz-
kańców – Ruchy Miejskie. Kan-
dydaci Koalicji Obywatelskiej 
zdobyli 15 mandatów z wynikiem 
45,77%, przedstawiciele Pra-
wa i Sprawiedliwości uzyskali 8 
mandatów i 27,39% głosów, nato-
miast Wola Mieszkańców – Ruchy 
Miejskie uzyskała 13,37% gło-
sów, co przełożyło się na 2 man-
daty. W piątek 9 listopada, w sali 
sesji Urzędu Dzielnicy Wola przy 
al. Solidarności 90, odbyła się 
pierwsza w nowej kadencji sesja 
Rady Dzielnicy Wola. W trakcie 
posiedzenia wolscy radni złożyli 
ślubowanie i wybrali prezydium. 
Przewodniczącą Rady Dzielnicy 
została Ewa Statkiewicz (KO), 

a wiceprzewodniczącymi: Bartło-
miej Kubicki i Urszula Kęcik-Sta-
niszewska (KO) oraz Agata Prusz-
czyńska (PiS).  

W wyborach do Rady War-
szawy najwięcej mandatów przy-
padło przedstawicielom Koalicji 
Obywatelskiej. Jej reprezentanci 
uzyskali w sumie 40 mandatów 
i zdobyli 43,96% głosów. Komitet 
Wyborczy Prawa i Sprawiedliwo-
ści zdobył w wyborach 25,51% 
głosów, co przełożyło się na 19 
mandatów w Radzie. Ostatnie 
wolne miejsce w Radzie Warsza-
wy przypadło przedstawicielce 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Kandydaci, którzy dostali się do 
Rady Warszawy z Woli, to repre-
zentujący Koalicję Obywatelską, 
Tomasz Sybilski, Renata Niewi-
tecka i Mariusz Budziszewski 
oraz Olga Semeniuk i Maciej Bin-
kowski, którzy są przedstawiciela-
mi Prawa i Sprawiedliwości.

red.
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Znamy już wyniki wybo-
rów samorządowych. Zdecy-
dowali Państwo, że na Woli 
przez najbliższych pięć lat, 
rządzić będzie Koalicja Oby-
watelska. W tym miejscu, 
chciałbym przede wszyst-
kim serdecznie podzięko-
wać wszystkim tym, którzy 
21 października oddali swój 
głos i wzięli udział w wybo-
rach. Mieliśmy do czynienia 
z rekordową frekwencją. Na 
Woli do urn poszło ponad 
63% uprawnionych do gło-
sowania, czyli blisko 68 tys. 
osób. To doskonały wynik.

Chciałbym również po-
dziękować tym wszystkim, 
którzy swój głos oddali na 
Koalicję Obywatelską. Po-
nad 30 tys. głosów poparcia 
dla Koalicji Obywatelskiej, 
przełożyło się na 15 man-
datów w Radzie Dzielnicy 
Wola. To pokazuje, że ostat-
nie cztery lata, to był dobry 
czas dla Woli. Bardzo dużo 
udało się zrobić. Wiele szkół 
zostało zmodernizowanych, 
powstały nowoczesne kom-
pleksy sportowe, unowo-
cześniliśmy przedszkolne 
place zabaw, rewitalizowa-
liśmy skwery i tereny zielo-
ne, powstały nowe miejsca 
do wypoczynku i rekreacji, 
a w parku Szymańskiego już 
działają multimedialne fon-
tanny.

Przed nami stoją jednak 
kolejne wyzwania i kolej-
nych pięć lat ciężkiej pracy 
na rzecz rozwoju Woli.

Krzysztof Strzałkowski, 
Burmistrz Woli

SŁOWEM 
WSTĘPU

Szanowni 
Państwo, 
Drodzy 
Mieszkańcy!

Wyniki WyboróW 
samorządowych na woli

21 października odbyły 
się wybory samorządowe. 
W głosowaniu warszawiacy 
wybrali nowego prezydenta 
Warszawy, a także radnych, 
którzy będą reprezentować ich 
przez kolejne 5 lat, zasiadając 
w radach dzielnic oraz miasta

WOLA W INTERNECIE:

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

TWITTER.COM/MIEJSKAWOLA

INSTAGRAM.COM/MIEJSKAWOLA

Przedstawiciele mieszkańców w nowej 
Radzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
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Kierowcy jadący od 
strony centrum, przejadą 
na południową jezdnię na 
skrzyżowaniu z ul. Obozową, 
a na właściwą jezdnię wrócą 
przez specjalną przewiąz-
kę, przed skrzyżowaniem 
z ul.  Płocką. Połączenie 
z ul.  Leszno tracą ulice Karol-
kowa (od strony ul. Żytniej) 
i Szlenkierów. Jadący ul. Ka-
rolkową od strony ul.  Grzy-
bowskiej będą musieli skręcić 
w prawo lub w lewo. Utrzy-
many jest wyjazd w prawo 
z ul. E. Tyszkiewicza oraz 
ruch w ciągu ul. Młynar-
skiej, ale nie można skręcić 

w lewo w tę ostatnią ulicę  
z ul. Leszno. Zalecane objaz-
dy są poprowadzone ul.  Żyt-
nią.

Wzdłuż ulic Leszno i Gór-
czewskiej, od ul. Okopowej 
do E. Tyszkiewicza, zosta-
nie wybudowana droga dla 
rowerów po północnej stro-
nie jezdni. Inwestycja wiąże  
się ze zmianą geometrii i or-
ganizacji ruchu na północnej 
jezdni. Prace polegać będą  
na budowie infrastruktury 
rowerowej, remoncie chodni-
ków i jezdni, wymianie latarni  
i sygnalizacji świetlnej oraz 
przebudowie odwodnienia 

ulicy. Inwestycja pozwoli 
na połączenie dwóch dróg 
dla rowerów kończących się 
obecnie ślepo. W efekcie po-
wstanie spójna trasa łącząca 
Wolę z Bemowem. Wszyst-
kie prace mają potrwać do 
końca maja 2019 roku.

Komunikacja:
Autobusy linii E-2 i 520, 

od skrzyżowania z ul. Oko-
pową, przejeżdżają w obu 
kierunkach po jezdni połu-
dniowej ulic Leszno i Gór-
czewskiej.

infoulice.um.warszawa.pl 
rowery.um.warszawa.pl 

Potwierdza się najczar-
niejszy scenariusz dotyczący 
przyszłości Centrum Lecz-
niczo-Rehabilitacyjnego 
i Medycyny Pracy ATTIS. 
– Niestety w placówce są 
już pierwsze zwolnienia. Już 
dawno ostrzegaliśmy, że sy-
tuacja szpitala może być dra-
matyczna – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola. – Mimo tego, 
że centrum otworzyło, je-
den z najnowocześniejszych 
w Polsce, Zakład Onkologii 
Kobiecej, to ciągle, z nie-
wiadomych przyczyn, pozo-
staje ono bez podpisanego 

kontraktu z NFZ. Mimo, że 
oddział uzyskał pozytywne 
oceny od wszystkich organi-
zacji i instytucji zajmujących 
się problematyką onkologii 
kobiecej, w tym także re-
komendację Ministerstwa 
Zdrowia to chore kobiety 
nadal czekają – dodaje.

Kolejne pismo, z proś-
bą o zawarcie kontraktu 
z placówką, wysłał do NFZ 
prezes ATTIS-u. Wskazuje 
w nim, że Zakład Onkologii 
Kobiecej to pierwsza w Pol-
sce, tak kompleksowo zor-
ganizowana struktura, i nie 
występują żadne logiczne 
przesłanki, aby nie podpi-
sywać z placówką kontraktu 
na świadczenie usług me-
dycznych. Co więcej, funk-
cjonowanie zakładu jest uza-
sadnione, bo na Mazowszu 
występuje większy odsetek 
kobiet chorych na nowotwo-
ry złośliwe, niż w reszcie 
kraju. Inwestycja odpowiada 

aktualnym priorytetom re-
gionalnej polityki zdrowot-
nej i nie jest obarczona ryzy-
kiem niewykorzystania jej, 
po zakończeniu finansowa-
nia ze środków publicznych.

Centrum ATTIS zapew-
nia opiekę medyczną dla 
ponad 20 tys. mieszkańców 
Woli. Rocznie, placówka le-
czy około 0,5 mln pacjentów 
z Warszawy i województwa 
mazowieckiego, a brak kon-
traktu z NFZ może być ka-
tastrofalny w skutkach dla 
wszystkich stron. – Ewentu-
alna likwidacja wolskiej pla-
cówki to ogromne zagroże-
nie dla stołecznego systemu 
opieki zdrowia, szczególnie 
w sytuacji, gdy średnia licz-
ba łóżek szpitalnych w dziel-
nicy Wola jest niższa od 
średniej w województwie 
mazowieckim – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz dzielnicy Wola.

red.

Pracownicy Zakładu 
Gospodarowania Nierucho-
mościami pokonują służbo-
wo dziesiątki kilometrów 
dziennie. Żeby im to uła-
twić, ZGN zakupił jedno-
ślady, w ramach pilotażo-
wego programu. – W sumie 
kupiliśmy dla naszych 
pracowników 10 rowerów, 
w tym dwa wspomagane 
elektrycznie. Są one sku-
tecznym remedium na pro-
blemy komunikacyjne i są 
ekologicznym środkiem 
transportu – podkreśla Ma-
teusz Matejewski, dyrektor 
ZGN Wola. – Rowery po-
magają w szybkim i ekolo-
gicznym przemieszczaniu 
się z puntu A do punktu B 
i w znacznym stopniu uła-
twiają nam pracę. Sam rów-
nież często korzystam z tego 
środka transportu – dodaje.

Zanim pracownicy 
ruszyli na ulice, przeszli 
wewnętrzne szkolenie. 
Teraz, po blisko trzech 
miesiącach korzystania, 
z całą odpowiedzialnością 

można powiedzieć, że pro-
jekt się przyjął. – Zakup 
jednośladów dla pracow-
ników ZGN był strzałem 
w dziesiątkę. Rowery wy-
korzystywane były bardzo 
często, czego efektem jest 
pokonanie służbowo ponad 
5 tys. km – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola. – Takie 
rozwiązanie przynosi wy-
mierne korzyści w postaci 
oszczędności czasu, środo-
wiska, pieniędzy, a dodat-
kowo pracownicy, jeżdżąc 
na rowerach, dbają rów-
nież o swoje zdrowie – do-
daje.

Zarząd Dzielnicy Wola 
oraz ZGN, planują rozwijać 
ten program i przekształcić 
go z pilotażowego w regu-
larny, dlatego dla ponad 
70 pracowników wolskie-
go ZGN, zorganizowano 
ostatnio szkolenie prowa-
dzone przez policjantów 
z Wydziału Ruchu Drogo-
wego KSP.

red.

zmiany na ul. leszno 
i Górczewskiej

Centrum ATTIS zapewnia opiekę medyczną dla ponad 
20 tys. mieszkańców Woli

Ponad 5 tys. km 
na służbowych 
rowerach
Od ponad 3 miesięcy, w ramach pilotażowego 
programu, pracownicy ZGN Wola poruszają się 
w pracy służbowymi rowerami. Efekt? Przejechane 
grubo ponad 5 tys. km i same pozytywne opinie

centrum attis bez 
kontraktu z nFz

Sytuacja Centrum ATTIS 
staje się coraz bardziej 
dramatyczna. Placówka 
wciąż nie ma podpisanego 
kontraktu z NFZ, a kolejne 
pismo w tej sprawie do 
funduszu wysłał prezes 
zarządu Centrum

Od wtorku 13 listopada, zamknięta dla ruchu jest północna jezdnia ulic Leszno 
i Górczewskiej, na odcinku od ul. Okopowej do Płockiej. Ruch w obydwu kierunkach 
odbywa się drugą jezdnią. Zmiany związane są z budową nowej drogi dla rowerów

Pracownicy ZGN Wola chętnie korzystają ze służbowych 
rowerów

Wzdłuż ul. Leszno i Górczewskiej powstaje 
droga dla rowerów. Fot. ZDM
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Czym zajmuje się 
Centrum?

Leczeniem i wspie-
raniem osób dorosłych 
z problemami zdrowia 
psychicznego. Mamy kli-
niczny oddział psychia-
tryczny, oddział dzien-
ny, poradnię zdrowia 
psychicznego i zespół 
leczenia środowiskowe-
go. Pracuje u nas wie-
lu specjalistów: lekarze 
psychiatrzy, psycholo-
dzy, psychoterapeuci, 
pielęgniarki, asystenci 
zdrowienia, pracownicy 
socjalni. Wszyscy poma-
gamy pacjentom w wy-
chodzeniu z kryzysów 
emocjonalnych.

Na co ukierunkowana 
jest wasza działalność?

Na opiekę środo-
wiskową, a więc uni-
kanie, gdy tylko stan 
chorego na to pozwala, 
dłuższych hospitalizacji 
i zapewnienie mu pomocy 
w jego naturalnym śro-
dowisku. Takie postępo-
wanie, w odróżnieniu od 
dominującego w Polsce 
modelu, w którym izoluje 
się chorych w szpitalach 
psychiatrycznych, zwięk-
sza szanse powrotu do 
normalnego życia, nauki 
czy pracy.

Rozumiem, że przy 
takim podejściu 
Narodowy Program 
Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, który 
z trudem przebija się 
w praktyce miałby 
szanse realizacji.

No właśnie. Dlatego 
z nadzieją przystąpili-
śmy do dwóch projektów 
służących wprowadzeniu 
go w życie. Jesteśmy jed-
nym z 28 ośrodków reali-
zujących ogólnokrajowy 
„Program pilotażowy 
w centrach zdrowia psy-
chicznego”, który potrwa 
3 lata. Założono w nim, 
że opieka dla osób w kry-
zysie, powinna być koor-
dynowana i realizowana 
blisko miejsca zamieszka-
nia, w lokalnych centrach 
zdrowia psychicznego, 
oferujących wszystkie 
niezbędne formy pomocy. 
Docelowo, takie centrum 
powinno powstać w każ-
dej dzielnicy większego 
miasta i w każdym po-
wiecie.

W ramach pilotażu, 
wraz z kilkoma wolskimi 
placówkami zajmującymi 
się leczeniem psychia-
trycznym, zobowiązani 
jesteśmy do objęcia opie-
ką i leczenia populacji 
mieszkańców Woli oraz 

do koordynacji wszyst-
kich działań. W związku 
z tym, uruchomiliśmy 
dwa Punkty Zgłoszenio-
wo-Koordynacyjne dla 
mieszkańców dzielnicy 
doświadczających kryzy-
su psychicznego, którzy 
chcą rozpocząć leczenie. 
Jeden z punktów znajdu-
je się u nas w pawilonie 
nr 5 Szpitala Wolskiego, 
a drugi w Przychodni Le-
karskiej na ul. Płockiej 49. 
Wystarczy przyjść, bez 
wcześniejszego umawia-
nia się, by po konsultacji 
obejmującej wstępną oce-
nę potrzeb zdrowotnych, 
uzyskać skierowanie do 
właściwej formy opieki 
w placówce na Woli. Za-
praszamy od poniedział-
ku do piątku, w godz. 8.00 
–18.00. Nowością jest, że 
w pilotażowych centrach 
zdrowia psychicznego, 
rozpoczynają pracę asy-
stenci zdrowienia. Są to 
osoby, które doświadcza-
ją kryzysu psychicznego, 
ale są przygotowane do 
wspierania innych przez 
dzielenie się własnym do-
świadczeniem choroby. 
Pełnią one rolę doradczą 
wobec pacjentów i zespo-
łów terapeutycznych.

Powiedziała Pani 
o pilotażu, a na czym 
polega drugi projekt?

Jego celem jest prze-
testowanie w Warszawie 
eksperckiego modelu 
wsparcia osób z problema-
mi psychicznymi, w opty-
malnym funkcjonowaniu 
w środowisku lokalnym. 
Poza Wolą, realizowany 
jest na Targówku i Pra-
dze Północ. Adresowany 
jest do mieszkańców na-
szego miasta, zwłaszcza 
tych, którzy nie korzysta-
ją z ośrodków wsparcia, 
są samotni, bezrobotni, 
chcą zwiększyć swoją ak-
tywność społeczną czy 
zawodową. Podobnie jak 

w pilotażu, stosuje się 
w nim koordynację dzia-
łań medycznych, psycho-
logicznych i społecznych, 
dostosowanych do indy-
widualnych potrzeb. Pro-
jekt prowadzony przez 
stołeczne Biuro Pomocy 
i Projektów Społecznych, 
finansowany ze środków 
UE zakończy się w listo-
padzie 2020 r.

Więcej informacji 
o działalności naszego 
centrum na: www.wolski.
med.pl

red.

Nawet jeden po-
jazd uprzywilejowany, 
z włączonym sygnałem 
alarmowym, potrafi solidnie 
nahałasować przy normal-
nym, dziennym natężeniu 
ruchu miejskiego. Z kolei 
w nocy, kiedy ruch ustaje 
i na ulicach zaczyna robić 
się ciszej, dźwięki genero-
wane przez sygnały wozów 
strażackich, czy karetek, 
mogą okazać się trudne 
do wytrzymania. Wiedzą 
o tym doskonale mieszkań-
cy okolic ulicy Chłodnej, 
gdzie znajduje się jednost-
ka ratowniczo-gaśnicza  
nr 4. – Od jakiegoś czasu, 
docierają do nas sygnały od 

okolicznych mieszkańców, 
którzy skarżą się na hałas, 
powodowany przez wozy 
strażackie ruszające w nocy 
do akcji, przy włączonym sy-
gnale dźwiękowym – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz dzielnicy Wola. 
– Wiemy, jak ważną, ciężką 
i odpowiedzialną pracę wy-
konują strażacy i wszyscy je-
steśmy im za to niezmiernie 
wdzięczni. Niemniej jednak, 
w okolicy znajdują się gęsto 
zaludnione osiedla miesz-
kaniowe, więc postarajmy 
się znaleźć rozwiązanie, 
które będzie odpowiadało 
wszystkim stronom – dodaje.

Burmistrz Strzałkow-

ski wysłał do Komendanta 
Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej pismo 
z prośbą, o rozważenie 
możliwości późniejszego 
włączania sygnałów alar-
mowych przez ruszające 
do akcji wozy strażackie. 
– Takie kompromisowe po-
rozumienie udało się wy-
pracować ze szpitalem Wol-
skim. Wyjeżdżające karetki 
włączają swoje sygnały, po 
oddaleniu się od szpitala 
i nie przeszkadzają w noc-
nym odpoczynku miesz-
kańcom – mówi Krzysztof 
Strzałkowski.

red.

szPital wolski
Rozmowa z Katarzyną Stankiewicz z Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego:

mieszkańcy skarżą się na hałas
Burmistrz Woli zwrócił się z prośbą do strażaków z jednostki przy ul. Chłodnej, 
o ograniczenie nocnego włączania sygnałów alarmowych, podczas wyjazdu wozów 
bojowych z jednostki. Na hałas generowany nocą przez wozy skarżą się okoliczni 
mieszkańcy

Katarzyna Stankiewicz – psycholog, certyfikowany 
psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego, kierownik Wolskiego Centrum Zdrowia 
Psychicznego

Dzielnica interweniuje w sprawie włączania syren przez 
wozy strażackie ruszające w nocy do akcji
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Inwestycje w infrastruk-
turę drogową od lat stanowią 
sporą część dzielnicowego 
budżetu. Nie inaczej jest 
w tym roku, bo Dzielnica 
już wyremontowała pięć 
z siedmiu ulic, których mo-
dernizację zaplanowała na 
rok 2018. – Zarząd Dzielnicy 
Wola od lat dokłada starań, 

aby przejazd przez dzielni-
cę był jak najbardziej kom-
fortowy i bezproblemowy. 
W zeszłym roku wyremonto-
waliśmy kilka ważnych ulic, 
teraz zakończyliśmy remonty 
pięciu, a w listopadzie kon-
tynuowane będą prace przy 
ostatnich dwóch moderni-
zacjach – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola. – Prace idą 
szybko, sprawnie i zgodnie ze 
wszystkimi harmonograma-
mi. Dzieje się tak, dlatego że 
jako jedyna dzielnica w War-
szawie, zdecydowaliśmy się 
również na weekendowe 
naprawy nawierzchni, co 
znacznie przyśpiesza prace 
– dodaje.

Planowane na ten rok 
remonty zakończyły się już 
na ulicach: Batalionu AK 
„Pięść”, Newelskiej, Agawy, 

Tyszkiewicza, Monte Cas-
sino i Strąkowej. W więk-
szości przypadków, prace 
polegały na sfrezowaniu ist-
niejących nawierzchni jezdni 
i ułożeniu nowych warstw 
konstrukcyjnych w warstwie 
ścieralnej i wiążącej. Dodat-
kowo, wykonawca robót od-
tworzył ścieki przykrawęż-
nikowe z nowych materiałów 
oraz umieścił oznakowanie 
poziome funkcjonujące na 
ulicach. – Te prace już się za-
kończyły, trwają intensywne 
prace remontowe na ul. Pa-
wiej, na odcinku od ul. Espe-
ranto do ul. Smoczej – mówi 
Krzysztof Strzałkowski. 
– Na remonty wszyst-
kich siedmiu ulic mieliśmy  
zabezpieczone ponad 
2 mln zł. – dodaje burmistrz. 

red.

Wola konsekwentnie dba 
o stan terenów zielonych na 
terenie dzielnicy. Prace re-
montowo-rewitalizacyjne 
prowadzone są w parkach, 
skwerach, deptakach, placach 
zabaw, czy w innych lokali-
zacjach popularnych wśród 
lokalnej społeczności. Waż-
ne jest przy tym, aby drzewa 
rosnące w tych miejscach 
były zdrowe i nie zagrażały 
bezpieczeństwu spacerują-
cych. – Nasz Wydział Ochro-
ny Środowiska sporządził 
listę drzew, które znajdują się 
w często uczęszczanych przez 

mieszkańców miejscach, 
które nie dość, że są w złym 
stanie zdrowotnym, to jeszcze 
w ewidentny sposób zagra-
żają bezpieczeństwu space-
rujących oraz mienia, obok 
którego się znajdują – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, bur-
mistrz dzielnicy Wola.

Mieszkańcy często zadają 
pytania dotyczące zasadności 
wycinki, dlatego Dzielnica, 
wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom, publikuje in-
formacje dotyczące drzew, 
które na podstawie decyzji 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, zostaną 

usunięte jeszcze w tym roku.
Siedemnaście obumar-

łych drzew zostanie wycię-
tych w rejonie ulic: Srebrnej 
10, Białowiejskiej, Klono-
wicza 1a oraz Gizów. Kolej-
nych 7 sztuk zostanie usu-
niętych w okolicach ulic: 
Majakowskiego 6, Krępo-
wieckiego, Góralskiej oraz 
Okocimskiej 23. Obumarłe, 
zamierające i chore rośliny, 
znikną też z popularnego 
parku Moczydło. – Wszystkie 
te wycinki są podyktowane 
złym stanem drzew i niebez-
pieczeństwem dla zdrowia 
i życia mieszkańców – mówi 

Krzysztof Strzałkowski. 
– Co ważne, całkowicie zre-
kompensujemy ubytek drzew 
poprzez nasadzenie nowych, 
zdrowych roślin, w takiej sa-
mej ilości, w jak liczba usu-
niętych – dodaje burmistrz. 
Wyjątkiem od tej reguły bę-
dzie usunięcie 15 sztuk przy-
legających do muru cmenta-
rza Wolskiego. Tu wycinka 
została podyktowana stanem 
muru, pogarszanym systema-
tycznie przez rosnące drze-
wa, co zagrażało  też  prze-
chodniom.

red.

Odolany to jeden z naj-
szybciej rozbudowujących 
się rejonów Warszawy. 
W tej części Woli mieszka 
już ponad 10 tys. mieszkań-
ców, a ta liczba sukcesyw-
nie się powiększa. W związ-
ku z tym, Dzielnica musi jak 
najszybciej budować nowe 
placówki edukacyjne. – Na 
ul. Boguszewskiej już działa 
nowe przedszkole, z kolei 
przy ul. Karlińskiego po-

wstanie, pierwsza w tym re-
jonie, szkoła podstawowa. 
Obecnie trwają prace pro-
jektowe – mówi Krzysztof 
Strzałkowski, burmistrz 
dzielnicy Wola.

Jednak docelowo, na 
Odolanach muszą powstać 
trzy duże placówki szkolne. 
Dzielnica od dawna plano-
wała zbudować jedną z nich 
na działce przy ul. Grodzi-
skiej, jednak grunt miał 

zostać przekazany na rzecz 
kurii warszawskiej. – Aby 
doszło do przekazania, trze-
ba dokonać podziału nieru-
chomości, a przepisy prawa 
na to nie pozwalają. Dziel-
nica z przyczyn formalno-
-prawnych negatywnie za-
opiniowała projekt podziału 
działki – mówi Krzysztof 
Strzałkowski.

Teraz, Dzielnica zwróci-
ła się do firmy innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o., o zwrot 
blisko 2 mln zł, za bezu-
mowne korzystanie z nie-
ruchomości przy ul. Gro-
dziskiej, nad którą znajdują 
się trzy napowietrzne linie 
energetyczne: dwie o mocy 
110KV oraz jedna o mocy 
220KV. – Linie energe-
tyczne nad tą działką, od 
samego początku, blokują 
możliwość budowy szkoły 
w tym miejscu. Ich likwi-

dacja pozwoliłaby rozpo-
cząć, tak ważną dla Odolan, 
inwestycję. Przełomowa 
uchwała Sądu Najwyższego 
z czerwca br., dała podsta-
wę do domagania się od 
energetyków blisko 2 mln zł 
za bezumowne korzystanie 
z tej nieruchomości – tłu-
maczy Adam Hać, zastępca 
burmistrza dzielnicy Wola. 

red.

Wola, jako jedyna 
warszawska dzielnica, 
realizuje szybkie, 
weekendowe remonty 
dróg. Efekt? W tym roku 
udało się już skończyć 
remonty sześciu z siedmiu 
ulic, wytypowanych do 
modernizacji w 2018 roku. 
Trwa remont ul. Pawiej

Wycinki drzew zawsze wywołują wiele emocji oraz pytań ze strony mieszkańców. W związku z tym, 
Dzielnica Wola publikuje informacje o w większości chorych i obumarłych drzewach, które zostaną 
wycięte jeszcze w tym roku. Stary drzewostan zostanie zastąpiony nowymi nasadzeniami

Kolejna szkoła podstawowa na Odolanach powinna powstać przy ul. Grodziskiej. Niedawno, władze Woli negatywnie zaopiniowały podział 
nieruchomości przy ul. Grodziskiej, gdyż nie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Teraz Dzielnica domaga się blisko 2 mln zł od 
firmy innogy Stoen Operator Sp. z o.o. za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Grodziskiej, nad którą przebiegają linie wysokiego 
napięcia

kończą się weekendowe 
remonty dróG

chore drzewa zostaną 
zastąPione nowymi nasadzeniami 

wola domaGa się 2 mln zł od firmy enerGetycznej

Ulica Tyszkiewicza ma już nową nawierzchnię
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Historia Woli sięga 
XIV wieku. Była to wów-
czas wieś należąca do księ-
cia Trojdena. Zwolnił on 
mieszkańców od składania 
danin. Wieś zyskiwała na 
znaczeniu od 1575 roku, 
gdy zaczęto wybierać tu 
królów elekcyjnych. Leżała 
na jednej z ważniejszych 
dróg wjazdowych do 
miasta i stanowiła jego 
zaplecze rolnicze, a później 
przemysłowe.

Mąka, piwo i przemysł

Charakterystyczne dla 
rolniczego krajobrazu daw-
nej Woli były wiatraki. Od 
XVIII wieku Wola rozwijała 
się rolniczo i gospodarczo, 
powstawały kolejne gorzel-
nie, browary oraz cegielnie. 
Z czasem pojawiły się wiel-
kie zakłady przemysłowe 
i w krajobraz wpisały się 
wysokie kominy fabryczne. 
W XIX wieku liczba ludno-
ści Woli gwałtownie wzro-
sła. Mieszkali tu głównie ro-
botnicy i rzemieślnicy, obok 
siebie − Polacy, Niemcy, 
Rosjanie oraz Żydzi. Dziel-
nica była dobrze skomu-
nikowana z resztą miasta, 
a dzięki położeniu na obrze-
żach Warszawy, stała się 
dla niej zapleczem rolniczo-
-przemysłowym. Wzdłuż 
ul. Górczewskiej znajdowa-
ły się pola uprawne i ogro-
dy. Po wybudowaniu Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej 
rozwinął się również prze-
mysł metalowy, garbarski 
i włókienniczy.

W okresie międzywojen-
nym największe znaczenie 
zyskał przemysł ciężki. To 
czas największego rozwoju 
takich fabryk, jak: Zakłady 
Mechaniczne „Lilpop, Rau 
i Loewenstein”, Fabryka 
Karabinów Państwowej 
Wytwórni Uzbrojenia, Fa-
bryka Żarówek i Radiood-
biorników Philips, czy Fa-
bryka Norblina.

Kercelak

Sercem dawnej Woli 
był legendarny Kercelak, 
usytuowany w pobliżu ro-
gatek miejskich, między 
ulicami Leszno, a Chłodną. 
Plac targowy utworzono 
w 1867 roku na powierzchni 
około 1,5ha. Nazwę 
zawdzięczał ofiarodawcy 
terenu – Józefowi Kercele-
mu. Na targowisku można 
było kupić i sprzedać prak-
tycznie wszystko, zarówno 
produkty rolne, jak i wyro-
by z licznych warsztatów 
rzemieślniczych. Legendą 
„Kiercelaka” był gang „Taty 
Tasiemki”. Jego przywódca 
naprawdę nazywał się Łu-
kasz Siemiątkowski (1876–
1944) i był postrachem całej 
Woli. Od 1928 roku grupa 
wymuszała opłaty od han-
dlarzy za tzw. ochronę. Sła-
wa gangu utrwaliła się już 
przed wojną – wspomnia-
ny został w przyśpiewce 
„Rum-Helka”, którą póź-
niej wykonywał m.in. bard 
z Czerniakowa, czyli Stani-
sław Grzesiuk. Targowisko 
zlikwidowano po upadku 
powstania warszawskiego, 
a teren przecięto potem trasą 
W-Z. Kercelak nigdy już nie 
odrodził się i jest obecny tyl-
ko w nazwach: ronda, baru, 
sklepu oraz corocznej im-
prezy organizowanej przez 
Dzielnicę Wola.

Kolonia Wawelberga

Hipolit Wawelberg 
(1843–1901) był filantro-
pem, bankowcem i spo-
łecznikiem pochodzenia 
żydowskiego oraz współ-
właścicielem Domu Ban-

kowego Hipolit Wawelberg 
w Warszawie. Wraz z żoną 
Ludwiką, sfinansował bu-
dowę tanich mieszkań na 
Woli, dla robotników i ubo-
giej inteligencji, przy dzi-
siejszych ulicach: Górczew-
skiej 15 i 15a, Wawelberga 
3 oraz Ludwiki 1. Budynki 
przy ul. Górczewskiej i Wa-
welberga powstały w latach 
1898–1900 według projektu 
Edwarda Goldberga. Nie-
zwykłe jest to, że fundator 
i architekt, zadbali o funk-
cjonalne rozplanowanie 
mieszkań. Były one jedno- 
i dwuizbowe, ich wysokość 
osiągała 3 m i charakteryzo-
wały się dobrym doświetle-
niem. Rewolucyjny okazał 
się dostęp do bieżącej wody, 
kanalizacja, oświetlenie 
gazowe i zsypy na śmieci. 
Między domami było sporo 
przestrzeni i zieleni, a w po-
bliżu znajdowały się: szko-
ła, czytelnia, łaźnia, pralnia 
i gabinet lekarski.

Browar Haberbusch 
i Schiele

Na Woli działało wiele 
browarów, a jeden z więk-
szych i słynniejszych, znaj-
dował się między ul. Kroch-
malną, a ul. Grzybowską. 
Od 1846 roku należał do 
przedsiębiorców niemiec-
kiego pochodzenia – Kon-
stantego Schiele i Błażeja 
Haberbuscha. Rodzinna fir-
ma od 1866 roku notowała 
najlepszy okres w historii 
działalności. Przed I wojną 
światową był to największy 
browar w Królestwie Pol-
skim, wyposażony w nowo-
czesną maszynę parową ze 
Szwajcarii. Browar słynął 

z doskonałego piwa bawar-
skiego i pilzneńskiego. Kry-
zys dla branży browarniczej 
nadszedł wraz z I wojną 
światową. W 1919 roku 
pięć browarów warszaw-
skich połączyło się w jed-
ną firmę – Zjednoczone 
Browary Warszawskie pod 
marką Haberbusch i Schie-
le. Znacjonalizowane po II 
wojnie światowej, działały 
jako Warszawskie Zakłady 
Piwowarskie, a potem Bro-
wary Warszawskie. W 2004 
roku zakład wykupił kon-
cern Heineken i przeniósł 
produkcję do Warki.

Zakłady Farmaceutyczne 
„Polfa”

Przedsiębiorstwo far-
maceutyczne początki za-
wdzięcza niewielkiej spółce 
akcyjnej pod wdzięczną 
nazwą „Magister Klawe”. 
Jej twórcą był Henryk Kla-
we (1832–1926) – pionier 
polskiego przemysłu far-
maceutycznego. Prowadził 
apteki przy pl. Trzech Krzy-
ży i ul. Żurawiej, a w latach 
20. XX wieku przeniósł się 
na Wolę (obecna ul. Karol-
kowa 22/24). Zakłady zmie-
niły nazwę na Towarzystwo 
Przemysłu Chemiczno-Far-
maceutycznego d. „Mgr 
Klawe”. Kolejna zmiana na-
zwy wiązała się z ich upań-
stwowieniem. Od 1951 roku 
działały jako Warszawskie 
Zakłady Farmaceutyczne 
„Polfa”, a po prywatyzacji 
– jako Polfa Warszawa S.A.

Niezwykli mieszkańcy

Historię Woli można 
także opowiedzieć poprzez 

losy jej mieszkańców. Na 
początku XX wieku, przez 
ponad 20 lat (1905–1914 
i 1918–1931), w domu przy 
ul. Towarowej 54, mieszkał 
Konstanty Ildefons Gał-
czyński (1905–1953), poeta 
najbardziej znany z humory-
stycznych miniatur składają-
cych się na zbiór „Teatrzyk 
Zielona Gęś” (1946–1950) 
i tomiku wierszy „Zacza-
rowana dorożka” (1948). 
O ulicy Towarowej napisał 
w 1929 roku wiersz: „Tutaj 
wieczorem faceci grają na 
mandolinach […] i jest na-
prawdę wesoło, gdy księżyc 
wschodzi nad kinem”. Jedy-
nym śladem domu Gałczyń-
skiego jest teraz kamień pa-
miątkowy na skrzyżowaniu 
ulic Towarowej i Grzybow-
skiej. Drugą niezwykłą po-
stacią związaną z Wolą był 
Janusz Korczak, wł. Hen-
ryk Goldszmit (1878/79-
1942). W 1912 roku, przy 
ul. Krochmalnej 92 (obecnie 
ul. Jaktorowska 6), założył 
wraz ze Stefanią Wilczyń-
ską, Dom Sierot dla dzieci 
żydowskich. Korczak był 
lekarzem, pedagogiem i pi-
sarzem. Uważał, że dziecku 
należy się taki sam szacu-
nek i prawa, jak dorosłym. 
Publikował książki dla do-
rosłych i dla dzieci, m.in: 
„Jak kochać dziecko”, „Król 
Maciuś Pierwszy”. Jesienią 
1940 roku Dom Sierot zo-
stał przesiedlony do getta na 
ul. Chłodną 33.

Źródło: Drogi do niepodle-
głości. Przewodnik po Woli, 
Warszawa 2018

red.

Sto lat temu, gdy 
Polska odzyskała 
niepodległość, Wola od 
dwóch lat znajdowała się 
w granicach Warszawy. 
Na mocy rozporządzenia 
z 8 kwietnia 1916 roku, 
wydanego przez gen. 
Hansa von Beselera, 
generalnego gubernatora 
warszawskiego, miasto 
powiększyło się wówczas 
o kilka miejscowości

droGi do niePodleGłości. 
Przewodnik Po woli – fraGmenty 

Targowisko na placu Kercelego w okresie międzywojennym. Fot. Muzeum Woli 
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Nasza kawiarnia przy 
ul. Działdowskiej 6 – już po 
remoncie – zaprasza małych 
i dużych, na wszelkiego ro-
dzaju zajęcia kreatywne. Aby 
młodzież mogła odpocząć 
po codziennych trudach 
zajęć szkolnych, weekendy 
przeznaczamy specjalnie 

dla niej. Zajęcia będą związa-
ne z nadchodzącymi wyda-
rzeniami, świętami czy porą 
roku.

W piątek 23 listopada, 
przy ul. Działdowskiej 6 
w godz. 16.00–19.00, odbędą 
się warsztaty kreatywne „Cia-
steczka adwentowe”, a w so-

botę 24 listopada w godz. 
10.00–18.00– warsztaty ro-
dzinne „Coraz bliżej świę-
ta…”. Bardzo nam zależy, aby 
w warsztatach uczestniczyli 
młodzi bywalcy naszych im-
prez, ale także ich rodzice.

Dorośli, którzy odwiedzą 
kawiarnię przy ul. Dział-
dowskiej 6, będą mogli 
w oczekiwaniu na dzieci oglą-
dające teatrzyk, poczytać pra-
sę i książki oraz wziąć udział 
w warsztatach kulinarnych 
albo florystycznych.

Zależy nam na tym, aby 
przestrzeń Wolskiego Cen-
trum Kultury była przyja-
zna i rodzinna. Przy Dział-
dowskiej 6, 30 listopada od 
godz. 16.00, zorganizujemy 
andrzejki z laniem wosku 
i wróżeniem ze słomek, bu-
tów lub kubeczków.

Zapraszamy, grudzień 
również zapowiada się 
ciekawie.

Wolskie Centrum Kultury

Rok 2018 jest dla Pol-
ski wyjątkowy, ponieważ 
11 listopada świętowaliśmy 
setną rocznicę odzyskania 
niepodległości. Z tej okazji 
Stacja Muzeum uruchomi-
ła wystawę „Koleje Polskie 
1918–1939”, a w trakcie wer-
nisażu wystawy, uroczyście 
odpalono zabytkowy neon 
Warszawa Główna, który 
znajduje się na dachu mu-

zeum. Wystawa jest zna-
komitą okazją, aby poznać 
historię i prześledzić nie-
bywale dynamiczny roz-
wój polskiej kolei w okresie 
dwudziestolecia między-
wojennego. Wystawę moż-
na odwiedzać do 30 marca 
2019 roku.

Z kolei, w listopadzie 
i grudniu, odbędą się spo-
tkania z cyklu „Parowozem 

do Paryża na Montparnasse”. 
Będą to wykłady dotyczą-
ce polskich artystów École 
de Paris. W czwartek 22 li-
stopada odbędzie się wykład 
„Polscy kubiści: Ludwik 
Marcoussis, Henryk Hay-
den i Jean Lambert-Rucki”, 
a w czwartek 13 grudnia: 
„Kobiety Montparnasse-
’u – malarki Olga Boznań-
ska, Mela Muter i Alicja Ha-
licka. 100-lecie uzyskania 
praw wyborczych kobiet.” 
Spotkania mają miejsce 
w Sali Lustrzanej Stacji Mu-
zeum przy ul. Towarowej 3 
w godz. 18.30–20.00. Wstęp 
12 zł.

red.

W czwartek, 22 listopa-
da o godz. 18.00, w Wol-
skim Centrum Kultury 
przy ul. Działdowskiej 6, 
odbędzie się prelekcja To-
masza Kuby Kozłowskiego 
(Dom Spotkań z Historią) 
„Nie tylko 11 listopada – za-
pomniana historia marszu do 
Niepodległej”. Na spotkanie 
zapraszają Klub Przyjaciół 
Życia i Wolskie Centrum 
Kultury.

We wtorek, 27 listopada, 
Małgorzata Wiśniewska-
-Ruszczyk, w prelekcji za-
tytułowanej „Modna i nie-
podległa”, opowie o modzie, 
przemianach obyczajowych, 
uzyskaniu przez kobiety 
praw politycznych i oby-
watelskich, a także o wy-
darzeniach historycznych, 
które rozgrywały się w burz-
liwym ćwierćwieczu, w la-
tach 1901–1926, w Europie. 
Szczególny nacisk zostanie 
położony na kwestię odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę oraz na rolę Polek 
w procesie kształtowania 
się II Rzeczypospolitej. 
Wykład będzie uzupełniony 
prezentacją multimedialną, 
ilustrującą poruszane tema-
ty. Spotkanie odbędzie się 
o godz. 13.00, w Wypoży-

czalni dla Dorosłych i Mło-
dzieży nr 80, przy ul. Redu-
towej 48.

Wykład „Architektu-
ra Warszawy niepodległej: 
Wola” wygłosi w czwartek, 
29 listopada o godz. 18.00, 
w Otwartej Kolonii przy 
ul. Górczewskiej 15, Patrycja 
Jastrzębska ze Stowarzysze-
nia Masław. W jaki sposób 
młoda II RP radziła sobie, 
z ówcześnie poważnym, pro-
blemem niedoboru miesz-
kań dla mniej zamożnych 
obywateli? Dowiemy się na 
przykładzie osiedli powsta-
łych w latach 30. na Kole: 
osiedla Towarzystwa Osie-
dli Robotniczych i osiedla 
Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. „Opowieść o Alek-
sandrze Szczerbińskiej-Pił-
sudskiej” – odznaczonej 
orderem Virtuti Militari, 
działaczce niepodległościo-
wej w PPS, POW i Legio-
nach Polskich, drugiej żonie 
Józefa Piłsudskiego – przed-
stawi przewodniczka i varsa-
vianistka, Ewa Andrzejew-
ska 6 grudnia o godz. 17.00, 
w Wypożyczalni dla Do-
rosłych i Młodzieży nr 10, 
ul.  Wolska 75.

red.

nowa wystawa i wykłady 
w stacji muzeum

wykłady z okazji 
100. rocznicy odzyskania 
niePodleGłości

W Stacji Muzeum nieustannie dzieją się 
interesujące rzeczy. Instytucja właśnie 
uruchomiła wystawę z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, a także 
wystartowała z nowym cyklem wykładów 
tematycznych

W roku obchodów setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, w Wolskim Centrum 
Kultury i Bibliotece Publicznej, odbywają się 
ciekawe wykłady dotyczące społecznej i obyczajowej 
problematyki II Rzeczypospolitej

Pogoda za oknem pokazuje już swoją jesienną stronę, 
a popołudnia i wieczory nadchodzą coraz szybciej. 
W listopadzie Wolskie Centrum Kultury postawiło na 
spotkania i zabawy rodzinne

jesienne wolskie 
centrum kultury

Warsztaty w Wolskim Centrum Kultury 

Wystawa „Koleje Polskie
1918–1939”, fot. Stacja Muzeum
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Wystawa „Muzeum Szkla-
nych Domów” – ekspo-
zycja o modernistycz-
nych projektach osiedli 
na Kole, przedwojennych 
realizacjach w Polsce, 
wyrażających spełnienie 
nowoczesnej niepodle-
głości i o zdolności do 
marzenia o dobrze zapro-
jektowanym domu, mie-
ście, państwie i własnym 
życiu. Wolskie Centrum 
Kultury, ul. Obozowa 85. 
Wt.–sb.: godz. 12.00 
–18.00, nd.–pon. – nie-
czynne. Wstęp wolny
21, 22, 28, 29.11. godz. 17.30

Pilates po sąsiedzku – ka-
meralne warsztaty rucho-
we dla osób w każdym 
wieku. Wolskie Centrum 
Kultury – Klub ToTu, 
ul. Gibalskiego 10. Zaję-
cia bezpłatne. Zapisy: 22 
632 94 20

21.11. godz. 17.30

„Bajkowy misz-masz” 
– zajęcia literacko-
-plastyczne dla dzie-
ci w wieku 5–10 lat, 
na których uczestnicy, 
w bajkach i wierszach, 
szukają inspiracji do two-
rzenia dzieł plastycznych. 
Poznawanie technik pla-
stycznych, rozmowy, 
ciekawa literatura. Pla-
cówka Biblioteczna „Odo-
lanka”, ul. Ordona 12F. 
Wstęp wolny

22.11. godz. 14.00–16.00

EKOświetlica – HYG-
GE nad Wolą. Linoryt na 
prezent – zajęcia z grafiki 
warsztatowej, drukowanie 
na naturalnym papierze. 
Wolskie Centrum Kultury, 
ul. Działdowska 6. Pro-
wadzenie Agnieszka Saks. 
Zapisy: a.saks@wck-wo-
la.pl

22.11. godz. 17.00  
„Filmowe czwartki” 
– pokazy filmów w ory-
ginalnych wersjach języ-
kowych. Wypożyczalnia 
Zbiorów Obcojęzycznych 
nr 115 – Poliglotka, ul. No-
wolipie 20. Wstęp wolny

22.11. godz. 18.00

100-lecie odzyskania nie-
podległości. Prelekcja 
„Nie tylko 11 listopada  
–zapomniana historia mar-
szu do Niepodległej”. Pro-
wadzenie: Tomasz Kuba 
Kozłowski (Dom Spotkań 
z Historią). Wolskie Cen-
trum Kultury, ul. Dział-
dowska 6. Wstęp wolny

22, 29.11. godz. 17.30

Zajęcia z eksperymentami 
w Bibliotece na Chłodnej, 
w ramach projektu „Ro-
dzinnie na Woli”, realizo-
wanego przez Fundację 
Rozwoju Rodziny RoRo. 
Zapisy: www.fundacja-
roro.org (z budżetu par-
tycypacyjnego Dzielnicy 
Wola)

23.11. godz. 17.00

„Paddington, Kubuś Pu-
chatek i inne znane z bajek 
misie” – warsztaty lite-
rackie „Literackie piątki” 
dla dzieci w wieku 6–12 
lat. Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr 25, ul. Żyt-
nia 64. Wstęp wolny

23.11. godz. 18.30

Kino na Działdowskiej. 
„Boże skrawki” (2001), 
reż. Jerzy Bogajewicz. 
Polsko-amerykański dra-
mat wojenny. Projekcja 
dzięki współpracy ze Stu-
diem TOR. Wolskie Cen-
trum Kultury, ul. Dział-
dowska 6. Wstęp wolny

24.11. godz. 12.00  
„Szach-mat” – zajęcia 
edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży w wieku 6–12 
lat. Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr 21, al. Soli-
darności 90. Wstęp wolny

24.11. godz. 13.00

Rodzinny Festiwal Gier 
Planszowych. Gry towa-
rzyskie, logiczne, kar-
ciane, zręcznościowe dla 
dzieci, młodzieży i doro-
słych. Spotkanie prowa-
dzone przez fanów gier. 
Klub Sąsiedzki, ul. Mły-
narska 35a. Wstęp wolny

24.11. godz. 19.00–20.30

Koncert polskiego zespo-
łu jazzu tradycyjnego Old 
Timers. Wolskie Centrum 
Kultury, ul. Działdow-
ska 6. Wstęp 10 zł

25.11. godz. 13.00–14.00

„Śniadanie z kulturą – ry-
sujemy bajkę”. Projek-
cja filmów „O Królewnie 
zaklętej w żabę”, „Mał-
pa w kąpieli” i „O psach 
i kotach” i warsztaty pla-
styczne. Prowadzenie: 
Dorota Marat i Michalina 
Dzikowska, absolwentka 
ASP. Wolskie Centrum 
Kultury, ul. Działdow-
ska 6. Wstęp wolny

25.11. godz. 18.00

W kręgu muzyki klasycz-
nej, od arii do pieśni – kon-
cert z udziałem uczniów 
Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia im. Jó-
zefa Elsnera. W progra-
mie: G.B. Pergolesi, G. 
Giordani, G. Caccini, 
S. Moniuszko, S. Niewia-
domski, K. Szymanow-
ski, J. Guridi, A. Panufnik 
i inni. Wolskie Centrum 
Kultury, ul. Działdow-
ska 6. Wstęp wolny

26.11. godz. 9.30  
„Biblioteczne Poczy-
tajki w poniedziałki” 
– głośne czytanie bajek 
z zajęciami plastyczny-
mi dla dzieci w wieku 
3–7 lat. Biblioteka dla 
Dzieci i Młodzieży nr 46, 
ul. Chłodna 11. Wstęp 
wolny

26.11. godz. 14.00

Senioralne planszów-
ki – spotkania dla senio-
rów, fanów gier planszo-
wych. Wypożyczalnia dla 
Dorosłych, Młodzieży 
i Dzieci nr 11 „Na Kole”, 
ul. E.  Ciołka 20. Wstęp 
wolny

26.11. godz. 17.30

Warsztaty tworzenia bom-
bek choinkowych me-
todą „karczocha”. Klub 
ToTu, ul. Gibalskiego 10. 
Zajęcia bezpłatne. 
Zapisy: 22 632 94 20

27.11. godz. 13.00

100-lecie odzyskania 
niepodległości. „Modna 
i niepodległa” – prelekcja 
Małgorzaty Wiśniewskiej-
-Ruszczyk w ramach cyklu 
Chwila dla Ciebie. Wypo-
życzalnia dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 80, ul. Re-
dutowa 48. Wstęp wolny

27.11. godz. 14.00–16.00

EKOświetlica – HYG-
GE nad Wolą. Serigrafia 
do salonu, drukowa-
nie naturalnymi barw-
nikami. Prowadze-
nie Agnieszka Saks. 
Wolskie Centrum Kultury, 
ul. Działdowska  6. Zapi-
sy: a.saks@ wck-wola.pl

27.11. godz. 18.30

„Biblioteka Strachów”  
– escape room dla dzieci 
w wieku 9–13 lat. Biblio-
teka dla Dzieci i Młodzie-
ży nr 21, al. Solidarno-
ści 90. Wstęp wolny

28.11. godz. 13.00

Masaż twarzy – nauka 
codziennej gimnastyki 
mięśni twarzy i masażu 
limfatycznego. Wolskie 
Centrum Kultury – Klub 
ToTu, ul. Gibalskiego 10. 
Zajęcia bezpłatne. Zapi-
sy: 22 632 94 20

28.11. godz. 17.00

„Andrzejkowe czarownice 
– czary-mary w bibliote-
ce” – warsztaty literacko-
-plastyczne z cyklu „Mały 
Van Gogh” dla dzieci 
w wieku 6–12 lat. Biblio-
teka dla Dzieci i Młodzie-
ży nr 25, ul. Żytnia 64. 
Wstęp wolny

29.11. godz. 17.00

Joga dla dzieci – warsz-
taty ruchowo-relak-
sacyjne połączone 
z kreatywnym czytaniem 
dla dzieci w wieku 6–12 
lat. Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr 25, ul. Żyt-
nia 64 . Wstęp wolny

29.11. godz. 17.00

100-lecie odzyskania nie-
podległości. Prelekcja 
Ewy Andrzejewskiej „Jó-
zef Piłsudski – znany i nie-

znany. Spotkanie w ra-
mach cyklu „Historia Woli 
słowem zapisana – legen-
dy niepodległości. Edy-
cja IV”. Wypożyczalnia 
dla Dorosłych, Młodzieży 
i Dzieci nr 11 „Na Kole”, 
ul. E. Ciołka 20. Wstęp 
wolny

29.11. godz. 18.00

100-lecie odzyskania nie-
podległości. Spotkanie 
„Architektura Warszawy 
niepodległej: Wola”. Hi-
storia osiedli powstałych 
na Kole w latach 30. XX 
w.: Banku Gospodarstwa 
Krajowego i Towarzystwa 
Osiedli Robotniczych. 
Prowadzenie: Patrycja Ja-
strzębska (Stowarzyszeniu 
Masław). Wolskie Cen-
trum Kultury – Otwarta 
Kolonia, ul. Górczew-
ska 15. Wstęp wolny

30.11. godz. 17.30

Zabawa andrzejko-
wa. Wypożyczalnia dla 
Dorosłych, Młodzieży 
i Dzieci nr 11 „Na Kole”, 
ul. E. Ciołka 20. 
Wstęp wolny

30.11. godz. 18.00

Dobranocka „Niebrzyd-
kie kaczątko i magiczna 
szafa”. Co to znaczy być 
tolerancyjnym i dlaczego 
warto być tolerancyjnym 
opowie Teatr Ptasie Me-
lodie. Wolskie Centrum 
Kultury – Otwarta Kolo-
nia, ul. Górczewska 15. 
Wstęp wolny

30.11. godz. 18.30

Kino na Działdowskiej. 
„Ucieczka z kina Wolność” 
(1990), reż. Wojciech Mar-
czewski. Polski film psy-
chologiczny. Projekcja we 
współpracy z Cyfrowym 
Repozytorium Filmowym. 
Wstęp wolny

6.12. godz. 17.00

100-lecie odzyskania nie-
podległości. „Opowieść 
o Aleksandrze Szczer-
b ińsk ie j -P i ł sudsk ie j ” 
prelekcja Ewy Andrze-
jewskiej. Wypożyczalnia 
dla Dorosłych i Młodzie-
ży nr 10, ul. Wolska 75. 
Wstęp wolny
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