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V Królewski Festiwal Światła
11-12 marca 2017

Ś

wietlne show odbyło się w Wilanowie już po raz piąty. Podczas Królewskiego Festiwalu
Światła byliśmy uczestnikami niesamowitych pokazów, łączących grę
światła i dźwięku.
Na Plaży Wilanów podziwialiśmy prawie 50-metrowy tunel rozświetlony 24
tysiącami fioletowych i białych lampek,
wykonany przez firmę Multidekor.
Wilanowski Ratusz nabrał nowych
kolorów i dynamiki – szklana fasada
mieniła się różnymi barwami światła,
zmieniającymi się w rytm muzyki elektronicznej. Pokazy światło-dźwięk przygotowała firma Prolight.
W Royal Wilanów powstała instalacja
z kolorowych parasolek, a dzieci zostały
zaproszone do strefy fantazji.
Na Festiwalu Światła nie mogło zabraknąć mappingów – pokazów światło-obraz-dźwięk w formacie 3D, które
były wyświetlane na fasadzie kościoła
św. Anny i pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
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Decyzja środowiskowa

mapa: opracowanie własne Logoteka Piotr Rudź

fot. ZTM (2)

Wizualizacja: Tramwaje Warszawskie

na budowę dwóch odcinków
trasy do Wilanowa

S

półka Tramwaje Warszawskie
otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
budowy trasy tramwajowej do Wilanowa: odcinki D (Pole Mokotowskie – Św.
Bonifacego ) i E (św. Bonifacego – Branickiego). Spółka posiada obecnie decyzje
środowiskowe na budowę trzech odcinków trasy tramwajowej do Wilanowa.
W ramach projektu „Budowa trasy
tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” powstanie trasa tramwajowa
na odcinku Pole Mokotowskie – Wilanów Zachodni. Trasa będzie biegła ul.
Rakowiecką do ul. Puławskiej, gdzie
połączy się z istniejącą infrastrukturą
torową, i dalej ul. Goworka, Spacerową,
Belwederską, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej, gdzie będzie się kończyła
terminalem krańcowym przy ul. Branickiego.

Długość odcinka od al. Niepodległości (Metro Pole Mokotowskie) do Wilanowa Zachodniego
to 9,1 km.
Torowisko w większości będzie trawiaste – z wyjątkiem ul. Belwederskiej oraz
odcinka ul. Sobieskiego do Idzikowskiego, gdzie planowane jest wspólne
torowisko tramwajowo–autobusowe.
Tramwaje z Wilanowa do pl. Unii Lubelskiej dojadą w ok. 18 minut. Trasa
będzie obsługiwana taborem dwukierunkowym.
Projekt jest częścią wielkiej inwestycji,
jaką jest budowa trasy szybkiego tramwaju od ul. Kasprzaka do al. Rzeczypospolitej.
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Wilanów inwestuje w oświatę

R

ada m.st. Warszawy na sesji
16 marca br. przyznała dodatkowe środki na rozbudowę
Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul.
św. U. Ledóchowskiej. Dzięki inwestycji uczniowie będą mieli do dyspozycji
więcej sal lekcyjnych i nową stołówkę.

Budowa przedszkola przy ul. Hlonda

R

ozpoczęta wiosną 2016 r. budowa przedszkola zmierza ku końcowi – stan surowy zamknięty
dwukondygnacyjnego budynku został
już osiągnięty. Aktualnie trwają prace przy elewacji i zagospodarowaniu
terenu. Wewnątrz układana jest glazura oraz malowane są ściany. Jeszcze
w kwietniu położone zostaną wykładziny. Zagospodarowanie terenu to przy-

gotowanie parkingu oraz chodników. W maju wykonany zostanie
plac zabaw. Przedszkole ma już
swój adres, to ul. Hlonda 20 J.
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Inwestycje drogowe
Korbońskiego (d. Nowokabacka)

P

okresie zimowym, w marcu
wznowiono prace związane
z budową ul. Stefana Korbońskiego (d. Nowokabacka) – długo oczekiwanego połączenia pomiędzy Wilanowem a Ursynowem.
o

Od strony Ursynowa z ulicą Korbońskiego połączy się ul. Rosnowskiego.
Będzie to odcinek o długości ok. 215
metrów. Dzielnica Ursynów wybrała
już wykonawcę i jest na etapie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej (ZRID).

Na odcinku od ul. Drewny trwa wykonywanie chodnika (strona północna)
i ciągu pieszo-rowerowego (strona południowa). Na odcinku od ulicy Gąsek
do granicy z Ursynowem realizowane są roboty związane z układaniem
warstw konstrukcyjnych jezdni i montażem ekranów akustycznych.

Rozpoczęła się budowa

Południowej Obwodnicy Warszawy

P

ierwsze prace na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy
ruszyły na Ursynowie w rejonie
skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. F. Płaskowickiej.
Wykonawca musi najpierw wzmocnić
tunel I linii metra, pod którym zbudowany zostanie tunel drogowy. W trakcie
tych prac metro będzie kursowało bez
utrudnień, ale od 28 marca ruch w kierunku Kabat i centrum został przełożony

na jezdnię tymczasową wybudowaną
obok (po zachodniej stronie) istniejących
jezdni al. KEN. Prace w tym etapie potrwają do grudnia 2017 r., kiedy zostanie
wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.
Zachęcamy do obejrzenia filmu informacyjnego o przebiegu Południowej
Obwodnicy Warszawy na terenie Wilanowa, który dostępny jest na stronie:
www.wilanow.pl w zakładce POW.

Przebudowa ul. Bruzdowej

– przetarg

O

głosiliśmy przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Bruzdowej.
Inwestycja dotyczy odcinka od granic
projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy do ul. Prętowej. Zaplanowane jest wykonanie asfaltowej
nawierzchni jezdni, chodników i ścież-

ki rowerowej, zatok autobusowych,
oświetlenia i odwodnienia. Termin realizacji inwestycji – 2018 rok.
Obecnie w opracowaniu znajduje się
również dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulicy Jarej oraz
budowy ul. 37 KUD. Zakończenie tych
inwestycji planowane jest na 2018 rok.
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Kładka dla pieszych
w Osi Królewskiej

W

marcu rozpoczęła się budowa kładki dla pieszych w Osi
Królewskiej, na odcinku pomiędzy ulicami Kieślowskiego i Sarmacką.
Jest to realizacja zwycięskiego projektu
z budżetu partycypacyjnego 2017 pn. „Nasze zielone miejsce w Wilanowie”. Kładka
ułatwi komunikację pieszą pomiędzy ulicami Herbu Leliwa i Rycerstwa Polskiego,
będzie także ciekawym punktem widokowym na Osi Królewskiej.

Ulica Zawodzie do remontu

U

lica Zawodzie zyska nawierzchnię asfaltową. Zarząd
Dróg Miejskich przedstawił plan remontów i inwestycji na 2017 roku, w którym znalazł się także remont ulicy Zawodzie.
Ale to nie jedyna dobra informacja dla Wilanowa. Remont
nawierzchni w ramach tzw. frezowania zostanie przeprowadzony przez Zarząd Dróg Miejskich na ulicy Przyczółkowej i Drewny (na odcinku Marcepanowa – granica miasta).
Ulice te zyskają nową nawierzchnię jezdni wykonaną z tzw.
cichego asfaltu z domieszką granulatu gumowego. Wybrany w przetargu wykonawca ma czas na realizację zadania do
16 sierpnia 2017 r.

Więcej
drzew

na Klimczaka

Z

łożyliśmy wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD)
– odcinka ulicy Klimczaka przy
Ratuszu Dzielnicy. W ramach planowanej przebudowy ulicy Klimczaka u jej zbiegu z ul. Przyczółkową powstanie także niewielki
park. Wkrótce zaprosimy Państwa
do udziału w konsultacjach, jak
ma wyglądać.
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Zielony Wilanów – nowe nasadzenia

D

użo zieleni przybędzie w tym
roku w Wilanowie. W ramach
budżetu partycypacyjnego 2017
zostanie posadzonych ponad 100 drzew
na terenie Miasteczka Wilanów. Poza
tym posadzimy krzewy i drzewa w innych lokalizacjach na terenie dzielnicy.
Przy ul. Lentza i Resorowej:
dereń biały „Sibirica”– 18 szt.
forsycja „Maluch” – 66 szt.
berberys thunberga „Atropurpurea
Nana” – 245 szt.

Przy ul. St. Kostki Potockiego:
vinca minor odm.
„Gertrude Jekyll” – 650 szt.
irga Dammera „Major” – 434 szt.
irga radicans „Eicholz” – 52 szt.
Na ul. Ulubionej:
żylistek gracilis „Nikko” – 6 szt.
krwawnik pospolity
„Cerise Queen”– 54 szt.
aster karłowy „Kassel”.

Założone zostaną także nowe trawniki i żywopłoty. M.in. na terenie między Muzeum
Plakatu a St. Kostki Potockiego 19, na ul. Pałacowej – teren przy nowych nasadzeniach
– dębach, na ul. Resorowej
– założenie żywopłotów
z irgi błyszczącej.

Nowe drzewa

W

pasie drogi ul. Drewny w rejonie ul. Zapłocie pojawiło się 10
nowych drzew. To Tilia cordata
„Greenspire”, czyli lipy drobnolistne „Greenspire”, które zostały posadzone w dniach 1819 marca w ramach nasadzeń „Milion drzew
dla Warszawy”.

Kaczkomaty w Wilanowie już stoją

W

Wilanowie pojawiły się automaty do karmienia kaczek
zwane
potocznie
kaczkomatami. Jeden stanął nad
Kanałem Wolickim – przy siłowni plenerowej w okolicach
ul. Sarmackiej, drugi przy Potoku Służewieckim – przy ciągu
pieszo-rowerowym. W kaczkomatach znajduje się karma przezna-

czona do karmienia ptaków, tj. mieszanka zawierająca nasiona oleiste, nasiona zbożowe,
ziarna strączkowe, która będzie sukcesywnie uzupełniana. Przypominamy,
że dokarmianie ptaków pieczywem
jest dla nich szkodliwe, dlatego zachęcamy do korzystania z kaczkomatów. W diecie kaczek mogą znaleźć się również warzywa, ziarna zbóż,
płatki zbożowe bez dodatków i kasze.
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Budżet partycypacyjny 2018

Z

a nami etap dyskusji o złożonych
projektach. W Wilanowie odbyły
się trzy spotkania, na których
autorzy zaprezentowali swoje pomysły:
ogólnodzielnicowe oraz z I i II obszaru.
Pozytywnie zweryfikowane projekty
przejdą do etapu głosowania, który
odbędzie się w dniach 14-30 czerwca.
Wcześniej projektodawcy przeprowadzą akcję promocyjną swoich pomysłów. Zwycięskie projekty, które zostaną realizowane w 2018 roku poznamy
14 lipca tego roku.

Pod adresem: www.twojbudzet.um.
warszawa.pl można zapoznać się
z tegorocznymi projektami.
Harmonogram IV edycji:
od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku – zgłaszanie projektów

od 8 do 26 maja 2017
– odwołania i ponowna weryfikacja
od 14 do 30 czerwca 2017
– głosowanie
do 14 lipca 2017
– ogłoszenie listy projektów
do realizacji

od 24 stycznia do 8 maja 2017
– weryfikacja zgłoszonych projektów
i dyskusje nad projektami

Pasieka Edukacyjna Wilanów

P

Zajęcia w pasiece odbywają się:
od kwietnia do listopada:
nieparzyste środy miesiąca w godzinach 9.00-14.00,
parzyste środy miesiąca w godzinach
15.00-19.00,
pierwszą i trzecia niedziela miesiąca
w godzinach 10.00-14.00,
we wrześniu:
w środy oraz w nieparzyste niedziele
w godzinach 14.00-18.00.

owstała w ramach budżetu partycypacyjnego 2016. Jest to miejsce
stworzone z myślą o przybliżaniu warszawiakom wiedzy na temat
pszczół i ich ogromnej roli w przyrodzie.
Oddajemy do Państwa dyspozycji 15
uli, łąkę kwietną, drzewa i krzewy miododajne z możliwością brania czynnego udziału w pracach pszczelarskich
i ogrodniczych na terenie pasieki.
Zajęcia w pasiece są całkowicie bezpłatne. Dysponujemy dziesięcioma kompletami bluz ochronnych z kapeluszami
pszczelarskimi dla dorosłych i dziesięcioma kompletami dla dzieci. Zalecamy

jednak aby na zajęcia ubrać się w długie
spodnie i wysokie buty.
Pojedyńcze osoby oraz małe grupy nie
muszą się zapisywać. Wystarczy że
pojawią się w pasiece
w godzinach zajęć. Grupy
zorganizowane prosimy
o wcześniejsze zapisy.

Pasieka Edukacyjna Wilanów
Powstała ona z inicjatywy mieszkańców i zrealizowana została ramach
budżetu partycypacyjnego 2016. Jest to miejsce stworzone z myślą o
przybliżaniu warszawiakom wiedzy na temat pszczół, trzmieli, dzikich
zapylaczy i ich ogromnej roli jaką odgrywają w przyrodzie.
Oddajemy do Państwa dyspozycji 15 uli, łąkę kwietną, drzewa i krzewy
miododajne, a także możliwość brania czynnego udziału w pracach
pszczelarskich i ogrodniczych na jej terenie.
Zajęcia w pasiece są całkowicie bezpłatne.
Dysponujemy dziesięcioma kompletami bluz ochronnych z kapeluszami
pszczelarskim dla dorosłych i dziesięcioma kompletami dla dzieci.
Zalecamy jednak wszystkim aby na zajęcia ubrać sie w długie spodnie
i wysokie buty.
Pojedyńcze osoby, oraz małe grupy nie muszą się zapisywać.
Wystarczy że pojawią się w pasiece w godzinach zajęć.
Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejsze zapisy.
W tym celu prosimy dzwonić pod numer 507 347 319 (Jerzy Kowalczyk),
lub pisać na adres: pasiekaedu.wilanow@gmail.com

W tym celu prosimy
dzwonić pod numer
507 347 319
(Jerzy Kowalczyk)
lub pisać na adres:
pasiekaedu.wilanow@
gmail.com
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Jak dojechac na zajęcia
do Pasieki Edukacyjnej?
Zapraszamy na ulicę Włóki. Dojazd komunikacją miejską – z autobusu 164
wysiadamy na przystanku Prętowa 01
i po około 5 min spaceru w stronę
Wisły dochodzimy do ulicy Włóki,
skręcamy w prawo i po 200 metrach
jesteśmy na miejscu.

Poradnia Psychologiczno-

-Pedagogiczna zaprasza

P

oradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 w Warszawie, która rozpoczęła swoją
działalność 1 września 2016 r. jest
publiczną placówką oświatową,
działającą na terenie Dzielnicy Wilanów. Od stycznia 2017 r. funkcjonuje w siedzibie w budynku Alto
Wilanów przy al. Rzeczypospolitej
14 (I piętro).

dzieci, które nie uczęszczają jeszcze
do żadnych placówek oświatowych,
a są mieszkańcami Wilanowa.
Więcej informacji, w tym szczegółową ofertę, uzyskać można na stronie
internetowej www.poradniawilanow.pl

Poradnia udziela kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom i młodzieży oraz wspomaga
rodziców i nauczycieli w działaniach
wychowawczych i edukacyjnych.
Placówka obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną
wszystkie
dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół w dzielnicy Wilanów oraz

Portal historyczny CAWIO.PL

S

fot. Kosynierzy 1863 Wikimedia Commons

połeczny portal historyczny
„Cyfrowe Archiwum Wilanowa
i Okolic” (CAWIO) odkrywa nieznaną historię Walentego Pindelskiego
– powstańca styczniowego z Urzecza.
Walenty Pindelski (1842-1924) spoczywa na Starym Cmentarzu w Powsinie.
W Centralnym Archiwum Wojskowym
odnalazł się wniosek sprzed 89 lat
o nadanie srebrnego „Krzyża Zasługi”
dla ppor. weterana 1863 r. Walentego Pindelskiego. Okazało się, że nasz
bohater (lat 21) do powstania wstąpił
jako robotnik i walczył z bronią w ręku
w randze dziesiętnika, czyli dowodził
grupą dziesięciu innych powstańców,
i to w dodatku w oddziałach słynnych
dowódców powstania styczniowego,
podpułkowników: Józefa Jankowskiego, pseudonim „Szydłowski” (lat 31)
i Władysława Kononowicza (lat 43).

We wniosku padają też nazwy bitew,
w których brał udział powstaniec.
Badania CAWIO wykazały ponadto,
że Walenty Pindelski był strzelcem.
Co więcej, ustaliliśmy, że stryjeczny
brat Ludwika Rossmanna, właściciela majątku w Bielawie, położonej
współcześnie w gminie KonstancinJeziorna – Edward Rossmann (lat
23) z Czarnej koło Wołomina – walczył z Pindelskim w tym samym oddziale.

Powstańcze losy Walentego Pindelskiego można odkrywać w Internecie pod
adresem: cawio.pl.
Tekst: Grzegorz Kłos
redaktor naczelny portalu cawio.pl

Analiza metryk pozwoliła też na ustalenie dokładnej daty urodzenia powstańca oraz miejsc jego zamieszkania
– urodził się 22 lutego 1842 r., a był
mieszkańcem Słomczyna, Klarysewa,
Jeziorny i Zamościa koło Powsina.
W tym roku przypada 175. rocznica
urodzin weterana, którą obchodziliśmy
uroczyście 18 lutego br.
NR 17 (35) – MARZEC 2017 / INFORMATOR WILANOWSKI / 9

Miejsca przyjazne seniorom
w Wilanowie

17

marca w Centrum Kultury
Wilanów odbyła się gala finałowa konkursu Miejsca
Przyjazne Seniorom, organizowanego
przez Warszawską Radę Seniorów oraz
stołeczny ratusz. To dla nas duży zaszczyt, że aż 4 miejsca z terenu Wilanowa otrzymały to wyróżnienie.
Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” przyznawany jest w 5 kategoriach:

1) publiczne instytucje obsługi mieszkańców – tutaj wyróżniono Urząd
Dzielnicy Wilanów – już po raz drugi;
2) sport i rekreacja;
3) kultura, rozrywka, edukacja - certyfikaty otrzymały nasze placówki:
Centrum Kultury Wilanów i Biblioteka Publiczna – obie po raz drugi;
4) gastronomia – restauracje, kawiarnie, bary mleczne;
5) zakłady opieki zdrowotnej, apteki – tutaj nagrodzono Przychodnię
Lekarską nr 33 przy
ul. Przyczółkowej
33.
Galę uświetniły występy dwóch zespołów, działających przy
Centrum Kultury Wilanów, w których występują seniorzy: Powsinianie i Radosna.
W tym roku miesz-

kańcy
Warszawy
zgłosili 45 miejsc.
Kapituła konkursu powołana przez Warszawską Radę
Seniorów
wybrała 19 obiektów,
które otrzymały certyfikat oraz specjalny znak do umieszczenia na obiekcie.
Miejsca wyróżnione w konkursie nie
mają barier architektonicznych, posiadają atrakcyjną ofertę skierowaną do
osób starszych, są otwarte na ich potrzeby i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. To miejsca, w których seniorzy
czują się swobodnie.
Dziękujemy Radzie Seniorów Dzielnicy
Wilanów za duże zaangażowanie w przeprowadzenie konkursu i Centrum Kultury Wilanów za współorganizację gali.

Zapowiedzi CSW

Wiosna z Centrum Sportu Wilanów

S

ezon imprez wiosennych organizowanych w Centrum Sportu
Wilanów zapowiada się imponująco.

aby wspólnie z Akademią Piłkarską
WBS Warszawa przeprowadzić kurs
piłkarski dla młodych pasjonatów
futbolu z roczników 2003-2010.

22 kwietnia Wilanów stanie się stolicą kolarstwa. Z ul. Kostki Potockiego wystartuje 1 edycja Vienna Life
Lang Team Maratony Rowerowe. Są
to zawody, w których udział mogą
wziąć wszyscy miłośnicy kolarstwa,
niezależnie od wieku i posiadanych
umiejętności – wystarczy mieć rower
i kask.

W maju odbędą się VII Wilanowskie
Zawody Pływackie klas I-III i klas IV-VI, podczas których uczniowie szkół
wilanowskich popłyną na dystansie
25 i 50 metrów. Także w maju w hali
przy ul. Wiertniczej 26a odbędzie się
kolejny wrotkarski pojedynek – Roller Derby Tripleheader.

Podczas majówki (29.04-03.05.17) na
boisko Centrum Sportu Wilanów przy
ul. Wiertniczej 26a zawitają trenerzy
słynnej drużyny Borussia Dortmund,

Na 1 czerwca – z okazji Dnia Dziecka
– Centrum Sportu Wilanów przygotowuje specjalną ofertę dla młodych
mieszkańców dzielnicy Wilanów,
która ma ich zachęcić od odwiedze-
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nia obiektów sportowych zarządzanych przez CSW, przy ul. Wiertniczej
26a, ul. Gubinowskiej 28/30 i Uprawnej 9/17. Planowany jest także turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży
na boisku przy ul. Uprawnej.
10 czerwca 2017 r. zapraszamy na
XIV Grand International Wushu Festival – będzie można zobaczyć widowiskowe pokazy sztuk walki.
Zachęcamy do odwiedzania strony
www.centrumsportuwilanow.pl oraz
profilu Centrum na Facebooku, gdzie
można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące imprez sportowych
oraz obiektów sportowych, znajdujących się w naszej dzielnicy.

Młodzieżowy Klub Filmowy
– relacja z pierwszego spotkania

w szkołach i zapraszaliśmy wszystkich
naszych znajomych.

fot. G. Królikowski

Kiedy przyszedł dzień seansu, mieliśmy
zbiórkę godzinę przed i, czekając na gości, spodziewaliśmy się wszystkiego.
Nie wiedzieliśmy, ile dokładnie przyjdzie osób i czy nie będziemy się wstydzić z powodu małej frekwencji przed
reżyserem Łukaszem Palkowskim.

P

omysł Młodzieżowego Klubu
Filmowego pojawił się na początku 2016 roku. Wszyscy radni
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów
zgodnie stwierdzili, że w Wilanowie
brakuje atrakcji dla młodzieży. I tak oto
wpadliśmy na pomysł kina. Na początku nie do końca wiedzieliśmy, jak się za
to zabrać. Pojawiało się wiele pytań:
Czy będzie sala, w której możemy to
zorganizować? Czy władze Wilanowa
się zgodzą? Czy znajdzie się budżet?
I najważniejsze, czy w ogóle młodzieży
się to spodoba? Przeczekaliśmy wakacje
i po powrocie z nową energią i nowymi
radnymi zaczęliśmy działać. Jak się okazało Pan Burmistrz i Dyrekcja Centrum
Kultury Wilanów byli zachwyceni naszym pomysłem.

wita i to właśnie ona zapewniła nam
gościa specjalnego, czyli reżysera filmu
Łukasza Palkowskiego.
Radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wilanów byli bardzo podekscytowani. Tym bardziej, że wszystko zależało
od nas. Nie mogliśmy o niczym zapomnieć, a najważniejszą rzeczą była oczywiście promocja klubu. Każdy radny
miał przydzielone zadanie: jedni byli
odpowiedzialni za zrobienie ulotek,
drudzy za przygotowanie i prowadzenie
wywiadu z gościem, kolejni za założenie
i prowadzenie fanpage’a na Facebooku.
Wszystkim bardzo zależało na sukcesie Młodzieżowego Klubu Filmowego.
Byliśmy bardzo zaangażowani, rozwieszaliśmy plakaty, roznosiliśmy ulotki

Wybiła godzina 18.00 - sala była prawie
pełna, mogliśmy odetchnąć z ulgą. Wywiad poszedł jak z płatka. Ciężka praca
się opłaciła. Odnieśliśmy sukces.
Założeniem klubu są comiesięczne seanse. I mamy nadzieję, że to się uda. Już
planujemy kolejne spotkania i mamy
nadzieję, że będą cieszyły się jeszcze
większym zainteresowaniem.
Tekst: Kinga Łodzińska
Radna Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wilanów

Wtedy pojawiło się najważniejsze pytanie: Od jakiego filmu zacząć?
Zależało nam na tym, żeby był to film
na wysokim poziomie, ale jednocześnie
taki, który zaciekawi młodzież. Po naradzie zgodnie stwierdziliśmy, że film pt.
,,Bogowie”, który podbił serca Polaków
i zgarnął wiele nagród, jest idealny. Wybraliśmy datę, miejsce i film. Pozostał
nam gość specjalny, bo jednym z założeń klubu było właśnie zapraszanie
gości, którzy poszerzyliby naszą wiedzę
o filmie. Dyrekcja CKW jest niesamoNR 17 (35) – MARZEC 2017 / INFORMATOR WILANOWSKI / 11

„Szuflada” 2017 czyli talenty w Wilanowie

Z

espół Szkolno-Przedszkolny nr 3
we współpracy z Centrum Kultury Wilanów już czwarty raz zorganizował Wilanowski Konkurs Młodych
Talentów.
Zaproszeni zostali przedstawiciele wilanowskich szkół i przedszkoli, a także – po raz pierwszy – dzieci i młodzież z placówek z sąsiednich dzielnic.
Konkurs jest okazją do wyłowienia
talentów muzycznych, wokalnych,
recytatorskich, sportowych, plastycznych oraz takich, które wymykają się
sztywnym kategoriom. Pozwala na
rozwijanie pasji, budowanie pewności siebie, pokonywanie nieśmiałości,
rozkwit wyjątkowych umiejętności
oraz przeżywanie sukcesów.
Przesłuchania odbyły się 6 marca, a 18
marca konkurs finałowy. Atmosfera
obu dni była gorąca. Wszyscy artyści
przyjęci zostali co najmniej życzliwie,
a najlepsi entuzjastycznie.

Lista laureatów
Nagrodę GRAND PRIX IV Wilanowskiego
Konkursu Młodych Talentów „Szuflada”
2017 otrzymała Marianna Obuchowicz.
I kategoria
I miejsce – Khanh Ha Angelina Ta
II miejsce – Amelia Gawda
III miejsce – Martyna Banaszczyk
Wyróżnienie – Grupa „Kangurki”
II kategoria
I miejsce – Gabriela Zalewska
II miejsce – ex aequo: Maria Krasowska,
Weronika Przeździecka
III miejsce – Zuzanna Dąbrowska
Wyróżnienie – Magdalena Piekarska,
Gabriela Radzikowska
III kategoria
I miejsce – Jan Sadowski
II miejsce – ex aequo: Aleksandra Rusiecka, Matylda Godlewska
III miejsce – ex aequo: Ingrid Wasilewska, Pola Kunio, Emilia Sentkowska
Wyróżnienie – Julia Pruśniewska, Nina
Chakkour, Jan Morawski, Wiktoria
Neumann i Helena Kostyszyn, Zuzanna
Ostaszewicz, The Mints
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IV kategoria
I miejsce – ex aequo: Ula Zubek,
Gabriela Kurzac
II miejsce – Karolina Puchala
III miejsce – Karolina Białek
Wyróżnienie – Marcin Szymański
i Anna Górna
Serdecznie gratulujemy!!!

Pasowanie na przedszkolaka

21

marca w Przedszkolu nr
427 przy ul. Radosnej 11,
które 1 lutego 2017 r. rozpoczęło swoją działalność, odbyło się
uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”. Dzieci ze starszych grup zaprezentowały się w krótkim programie
artystycznym, po którym wspólnie
z rodzicami brały udział w zabawie
plastycznej, tworząc swoją pierwszą
książeczkę o tematyce „Rodzinny spacer wiosenny”. Dzieci z grup młod-

szych zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy muzycznej-tanecznej,
wokalnej, utrwalając słowa i gesty
piosenki pt. „Skowronkowy koncert”
z wykorzystaniem języka migowego.
Recytowały wiosenne wiersze, rozwijały wyobraźnię tworząc wspólnie
z mamą i tatą książeczki. Było to cudowne integracyjne spotkanie, podczas którego mogliśmy się wspólnie
pobawić i cieszyć się z pierwszych
dni wiosny!

Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów

R

ada Seniorów Dzielnicy Wilanów funkcjonuje już dwa lata.
Do osiągnięć Rady możemy zaliczyć fakt, że udało się zainteresować
mieszkańców Wilanowa tą nową, nieznaną dotąd formą działalności środowiskowej na rzecz seniorów.
A było to możliwe m.in. dzięki dobrej
współpracy z Urzędem Dzielnicy. Ważnym partnerem jest także Centrum Kultury Wilanów, wokół którego skupiona
jest liczna reprezentacja wilanowskich
seniorów.
W ramach współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie staramy się zainteresować wilanowskich
seniorów wolontariatem. Taka współpraca daje możliwość podzielenia się
swoimi umiejętnościami, doświadczeniem życiowym i zawodowym
dla dobra ogółu, ale także umożliwia
bezpłatne korzystanie z bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum.
Szczegóły dotyczące wolontariatu
w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie są dostępne pod adresem:
www.wilanow-palac.pl/wolontariat_w_
muzeum.html
Przypominamy o prowadzonej akcji
„Koperta Życia” – namawiamy starsze
osoby, by pobrały i trzymały w widocz-

nym miejscu specjalnie oznaczone
koperty z informacjami od lekarza na
temat stanu ich zdrowia. Ma to pomóc w postawieniu szybkiej diagnozy
w nagłych wypadkach i udzieleniu
pierwszej pomocy. Koperty te można
pobrać w Przychodni Lekarskiej przy
ul. Kolegiackiej 3 i Przychodni Lekarskiej przy ul. Przyczółkowej 33 a także
na dyżurach członków Rady.
Rozwijamy współpracę z Młodzieżową
Radą, umówiliśmy się, że w otwieranym niebawem w Wilanowie Międzypokoleniowym Centrum Edukacji
zaangażujemy się w tworzenie tzw. Kawiarenki Międzypokoleniowej. Wśród
planowanych różnych form aktywności, rozważamy wsparcie przy obsłudze
komputera ze strony młodzieży i pomoc w nauce ze strony seniorów.
Aktualnie podejmujemy inicjatywę
zbudowania forum współpracy spo-

łeczności lokalnej z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi
na rzecz seniorów w celu uporządkowania, skoordynowania i upowszechnienia oferty kierowanej do seniorów
w Wilanowie.
Zapraszamy do kontaktu – członkowie
Rady dyżurują w każdą środę, w godzinach 9.00-11.00, w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
przy ul. Klimczaka 4, III piętro, pokój
305, numer telefonu w godzinach dyżuru: 22 443 50 79.
Swoje problemy, pomysły, sugestie
i uwagi wilanowscy seniorzy mogą
zgłaszać także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: wilanow.wrs@radni.um.warszawa.pl.
Tekst: Elżbieta Wiśniewska
Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów
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Zapowiedzi Biblioteki
Wiosna w bibliotece

w Bibliotece na Kolegiackiej, jak
i w filii w Powsinie.
W dniach 8-15 maja zapraszamy do
wspólnego świętowania Tygodnia Bibliotek. W tym roku motywem przewodnim imprezy w naszej bibliotece
będzie życie i twórczość Alfreda Szklarskiego (105. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci). W programie m.in. spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych,
wystawy podróżnicze oraz „Nocna
podróż w Bibliotece” niezapomniana przygoda dla małych Czytelników.
Szczegółowy program wydarzeń już
wkrótce na naszej stronie internetowej www.bibliotekawilanowska.pl oraz
w mediach społecznościowych.
16 maja o godz. 18.00 zapraszamy na
spotkanie z Wojciechem Parzyńskim,
który opowie o swojej najnowszej książce pt. „O liceum w Wilanowie i jego
twórcy słów kilka”. W maju zorganizowane zostaną także warsztaty, podczas
których zrobimy podarunki dla Mam
z okazji ich święta.

28

kwietnia w filii w Powsinie w cyklu „Podróż
bez biletu” gościć będziemy Roksanę Jędrzejewską-Wróbel
scenopisarkę, autorkę wielu interesujących książek dla najmłodszych czytelników.
9 maja Bibliotekę na Kolegiackiej odwiedzi Łukasz Wierzbicki, autor wielokrotnie nagradzanych książek dla dzieci
i młodzieży.
2 czerwca do Biblioteki przybędzie
Joanna Olech, graficzka, autorka licznych publikacji dla dzieci i młodzieży,
współautorka podręczników PWN do
języka polskiego dla gimnazjalistów.
Niesłabnącą popularnością cieszą
się pokazy filmowe. W każdy wtorek
o godz. 18.00 wyświetlamy wartościowe obrazy kina polskiego i światowego. Zapraszamy na kolejne cykle filmowych wtorków „Kolorowy kwiecień”
i „Literacki maj”. Szczegółowy harmo-

nogram dostępny jest w siedzibie Biblioteki.
Na okres wiosenny przygotowaliśmy
także interesujący zestaw wystaw
o literaturze i historii, które prezentowane będą w Bibliotece na Kolegiackiej i w filii w Powsinie. W kwietniu będzie to wystawa ilustracji do
utworów Henryka Sienkiewicza.
W maju okolicznościowa wystawa
związana z rokiem Józefa Piłsudskiego pt. „Przewrót majowy w obiektywie warszawskich fotografów” .
Dzięki uprzejmości Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Czytelnicy będą mogli w najbliższym czasie obejrzeć także wystawy
pt. „Katyń – Pamiętamy – Uczcijmy
Pamięć Bohaterów”, „Naczelnik państwa i marszałek Polski Józef Piłsudski (1867-1935)” oraz „Konstytucje
Polskie: od Konstytucji Majowej do
Konstytucji III RP”. Wszystkie wystawy prezentowane będą zarówno
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Z przyjemnością zawiadamiamy, że
Dyskusyjne Kluby Książki działające
przy naszej bibliotece wciąż się rozwijają. Powstała kolejna grupa w Bibliotece
przy ul. Kolegiackiej 3, a od marca DKK
działa także w Powsinie. Wszystkich poszukujących środowiska sprzyjającego
rozwojowi pasji czytelniczych zapraszamy na spotkania DKK.
Z okazji „Roku Rzeki Wisły 2017” przygotowaliśmy autorski cykl spotkań
edukacyjnych o królowej polskich rzek.
Na cykl „O Wiśle” składają cztery spotkania. Ich tematami są kolejno: źródło,
Kraków, Warszawa i dorzecze Wisły. Zajęcia dedykowane są dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz zerówek, a ich celem jest zapoznanie dzieci
przez zabawę, śpiew, taniec i wspólne
czytanie, z geografią i historią rzeki,
a także legendami związanymi z Wisłą.
Zapraszamy do telefonicznego umawiania zajęć!
Więcej na: www.bibliotekawilanowska.pl

Wiosenne inspiracje z Centrum Kultury Wilanów
Wilanów na starej fotografii
Fotografia to dowód istnienia, pamięć
zamknięta w obrazu klatce, emocje
i przeżycia związane ze wspomnieniami, osobiste historie, zdarzenia, które
nieliczni znają, o których kolejne pokolenia nie wiedzą.
Ile takich opowieści kryje w sobie Wilanów? Ile z nich można ocalić od za-

pomnienia dzięki fotografiom z albumów mieszkańców naszej dzielnicy,
wilanowian starszego pokolenia i ich
potomków?
Centrum Kultury Wilanów chce utrwalić pamięć zaklętą w fotografiach…
pamięć o dawnych czasach i miejscach
w Wilanowie, o jego mieszkańcach.

Zwracamy się do Państwa z prośbą
o przynoszenie, przysyłanie zdjęć wraz
z opisem zarejestrowanych na nich
osób, obiektów i sytuacji. Interesuje
nas okres do 1960 roku.
Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa
e-mail: skrzynka@kulturawilanow.pl
tel. 22 651 98 20

Nowe filie Centrum Kultury Wilanów
Już niedługo, już za chwilę, zaraz po
wakacjach… Wraz z nowym rokiem
szkolnym otwieramy się w nowych
miejscach naszej pięknej dzielnicy!!!
Zapraszamy do wspólnego tworzenia
naszego programu edukacyjno-artystycznego!!!

Międzypokoleniowe
Centrum Edukacji
ul. Radosna 11,
02-956 Warszawa
Centrum Kultury Wilanów
– filia w Alto Wilanów
al. Rzeczypospolitej 14,
02-972 Warszawa

Jakie zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych powinny być prowadzone w naszych nowych filiach? Dzielcie się z nami
swoimi pasjami, pomysłami i potrzebami. Swoje propozycje przesyłajcie na
naszą pomysłową skrzynkę pocztową:
skrzynka@kulturawilanow.pl.

Drzewo Genealogiczne Rodzin Wilanowskich – zbieramy opinie
Szanowni

Państwo! Drodzy Mieszkańcy Wilanowa! Przed budynkiem na ul.
Przyczółkowej 27 A, w którym mieści
m.in. filia Centrum Kultury Wilanów,
stoi nietypowe drzewo. „Drzewo Genealogiczne Rodzin Wilanowskich”, zaprojektowane i ufundowane przez wilanowskiego twórcę Tadeusza Dębskiego.

Niezwykle ważną część rzeźby stanowią nazwiska wyrastające z pnia
drzewa. Odnajdą na nim Państwo 36
rodów, których wyboru dokonano na
podstawie ich udokumentowanego
zamieszkiwania na ziemiach wilanowskich od co najmniej 6 pokoleń,
czyli od około 200 lat.

Jakie nazwiska powinny jeszcze zostać uhonorowane na „wilanowskim
drzewie genealogicznym”?

Królewski Turniej
Tańców Polskich 2017

Dzień Dziecka
w Royal Wilanów

„Baw się razem z nami”

13-14 maja,

3 czerwca (sobota),

hala sportowa przy Zespole Szkół
nr 79, ul. Wiertnicza 26

To przepiękne święto polskich tańców narodowych organizowane jest przez Centrum Kultury Wilanów pod patronatem Polskiej Sekcji
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.
Zawody przyciągają tancerzy i widzów z całej
Polski niepowtarzalnym klimatem związanym
z królewską historią i urokiem Wilanowa. Ponad 100 par zaprezentuje polkę, krakowiaka,
mazura, kujawiaka, a najlepsze z nich zdobędą
„królewską szablę i broszę”.
W sobotę, 13 maja, turniejowe pokazy będzie
można podziwiać w godzinach 14.00-18.00,
a w niedzielę, 14 maja, od godz. 10.00.

godz. 11.00
Royal Wilanów, ul. Klimczaka 1

Na pewno nie zabraknie atrakcji przygotowanych specjalnie z myślą o najmłodszych.
Będzie można wziąć udział w licznych animacjach i warsztatach plastycznych oraz
w przedstawieniu teatralnym. Na scenie
pojawią m.in. utalentowane dzieci i młodzież – laureaci IV Wilanowskiego Festiwalu Młodych Talentów „Szuflada” 2017
oraz II Wilanowskiego Festiwalu Piosenki
Filmowej „Filmosenki” 2017.

Zwracamy się do Państwa o wyrażenie swojej opinii na ten temat i przesłanie jej na adres: skrzynka@kulturawilanow.pl.

– piknik podsumowujący
działalność Centrum
Kultury Wilanów
18 czerwca (niedziela),

godz. 11.00
Royal Wilanów, ul. Klimczaka 1
Przez cały rok szkolny w Centrum Kultury
Wilanów prowadzone są zajęcia artystyczne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia
plastyczne, wokalne, taneczne, instrumentalne. Czerwiec to czas podsumowania mijającego sezonu edukacyjno-kulturalnego,
wspaniała okazja, by zobaczyć na scenie
wykonawców uczestniczących w zajęciach
artystycznych CKW i przekonać się, jak rozwinął się ich talent. W tym roku zapraszamy
do wspólnej zabawy 18 czerwca, na pikniku
w Royal Wilanów.
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Zdrowych i pogodnych Świąt
Wielkiej Nocy,
obfitości na świątecznym stole
oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie
życzą
Hubert Królak

Ludwik Rakowski

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy

Burmistrz
Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy

