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Zimowy Wilanów – fotorelacja

G

órka saneczkowa była największą atrakcją unikalnego projektu „Zimowy Wilanów”. W dniach 10 lutego – 4 marca
nad terenem przy Ratuszu górowała
konstrukcja o wymiarach: 5 metrów
wysokości i 30 metrów długości.
Mini stok był sztucznie naśnieżany,
by zapewnić odpowiednie warunki
do jazdy na jabłuszkach i saneczkach. Frajdy było co niemiara! Dodatkowo, w weekendy, mieszkańcy
mogli wziąć udział w animacjach
i konkursach z nagrodami. Dziękujemy za wspólną zabawę!

Wydawca:
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa
tel. 22 44 35 069
faks 22 44 35 067
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Inwestujemy w oświatę!
Większa Szkoła Podstawowa
nr 358

P

race przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 358 przy
ul. Ledóchowskiej 10 idą pełną parą. Budynek rośnie w oczach.
Nowe skrzydło szkoły powstaje w południowej części działki, od strony ul.
Worobczuka.

Będzie to dwukondygnacyjny budynek zaprojektowany na planie litery
C, połączony z istniejącą szkołą łącznikiem na wysokości pierwszego piętra,
prowadzącym do szkolnej hali sportowej. Główne wejście do budynku po-

Planowany termin oddania inwestycji
do użytku to 1 września 2018 r.

Na parterze i piętrze budynku zaprojektowano łącznie dziewięć sal lekcyjnych
i dodatkową salę wielofunkcyjną. Powstanie też szatnia z indywidualnymi
szafkami dla każdego ucznia. W nowej
części powstanie także nowoczesna
kuchnia wraz ze stołówką.

Powierzchnia zabudowy
1 129,95 m²
Kubatura
9229,6 m3
Powierzchnia użytkowa
1379,67 m²

Będzie kolejna szkoła
w Wilanowie Zachodnim

N

owoczesna
placówka z halą sportową
i boiskiem powstanie
na działce przy przedłużeniu
ul. Oś Królewska, w pobliżu
skrzyżowania z planowaną ul.
Zdrową. Trwają przygotowania do przetargu na budowę
placówki w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Olga Skolimowska
Przewodnicząca Komisja Edukacji i Wychowania
„Wilanów to dzielnica wciąż rozwijająca się demograficznie. Sukcesywnie zwiększamy
liczbę miejsc w publicznych szkołach i przedszkolach. Nowa szkoła w Miasteczku
Wilanów jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne naszych mieszkańców.”
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źródło: www.mapa.um.warszawa.pl

wstanie od ul. Worobczuka. Na placu
przed wejściem przewidziano zieleń,
ławki i stojaki na rowery.

Oczyszczacze powietrza
w wilanowskich przedszkolach

O

czyszczacze powietrza to
proste w użyciu przenośne
urządzenia, które skutecznie
usuwają zanieczyszczenia powietrza.
Zostały zamontowane we wszystkich
publicznych przedszkolach w Wilanowie. Koszt zakupu oczyszczaczy powietrza (180 tysięcy zł) sfinansował Urząd
m.st. Warszawy.

Oczyszczacze ustawiono
we wszystkich salach,
gdzie prowadzone są
stałe zajęcia z dziećmi.
Urządzenia oczyszczają powietrze z pyłów
i szkodliwych substancji,
ale także kurzu, alergenów i wirusów.

Pierwsze Urodziny
Przedszkola nr 427

R

ok temu, 1 lutego 2017 roku,
rozpoczęło działalność Przedszkole nr 427 przy ul. Radosnej 11. W związku z tą miłą rocznicą

gości. Przedszkolaki zaprezentowały
się w efektownym repertuarze artystycznym, wzbudzając aplauz sali.
Występy przeplatano wspomnieniami

zorganizowano urodzinowe spotkanie z udziałem dzieci, rodziców, pracowników placówki i zaproszonych

z wydarzeń, które odbyły się w ciągu
tego roku w przedszkolu. Oczywiście
nie zabrakło słodkiego poczęstunku –

każdy mógł spróbować wielkiego tortu,
a dzieci otrzymały także urodzinowe
prezenty: ulubione klocki i układanki.
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Zapraszamy do wilanowskich szkół!

W

ilanowskie szkoły z roku
na rok doskonalą ofertę edukacyjną, zgodnie
z zainteresowaniami dzieci i oczekiwaniami rodziców. Duży nacisk
kładziony jest na edukację sportową
i rozwijanie sportowych talentów
uczniów. Wilanowskie szkoły dysponują bogatą bazą sportową: hale, dwa
baseny, boiska zewnętrzne, możliwość korzystania z lodowiska zimą,
a z orlików w czasie wiosenno-letnim,
i nowoczesnymi pracowniami chemicznymi, fizycznymi, pomocami dydaktycznymi. Nowością, która bardzo
przypadła uczniom do gustu są kąciki
relaksacyjne – pufy i piłkarzyki.

ka angielskiego. W Szkole
Podstawowej nr 104 w Powsinie uczniowie rozwijają
się artystycznie: plastycznie, wokalnie, teatralnie,
dziennikarsko, uczestniczą
w wielu akcjach wolontariackich.
Zapraszamy do wilanowskich szkół!

Adresy szkół:
W naszych szkołach uczniowie mogą
liczyć na ciekawe zajęcia pozalekcyjne
i fachową pomoc specjalistów: psychologów, pedagogów. Sprzymierzeńcem szkół jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24, która zajmuje
się dziećmi i rodzicami, potrzebującymi wsparcia, diagnozy i terapii.
W Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego funkcjonują klasy sportowe pod patronatem
sekcji koszykówki Legii Warszawa.
Wspaniałe sportowe sukcesy w piłce
ręcznej i pływaniu odnoszą uczniowie w Szkole Podstawowej nr 300 im.
Wandy Rutkiewicz. W Szkole Podstawowej nr 169 postawiono na naukę
języków obcych. Funkcjonują tu klasy
dwujęzyczne, uczniowie często korzystają z programu wymiany międzynarodowej. Duży nacisk na efektywną naukę języków obcych położono
także w Szkole Podstawowej nr 358.
Zwiększono liczbę godzin nauki języ-

Szkoła Podstawowa nr 169
im. Orła Białego

ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa,
dyrektor: Katarzyna Potrzebowska
tel. 22 842 99 89
e-mail: sp169@edu.um.warszawa.pl
adres strony www:
zs123warszawa.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 300
im. Wandy Rutkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 104
im. Macieja Rataja

ul. Przyczółkowa 27,
02-968 Warszawa
dyrektor: Aniela Trefoń
tel. 22 648 49 35
adres strony www:
e-mail: sekretariat@zsp3wilanow.pl
zsp3.edupage.org

Szkoła Podstawowa Nr 261
im. St. Kostki Potockiego

ul. Gubinowska 28/30,
02-956 Warszawa
dyrektor: Anna Jaczewska
tel. 22 842 93 60, 22 842 98 55
e-mail: sekretariat@sp300.edu.pl
adres strony www:
zs2rutkiewicz.edupage.org

ul. Wiertnicza 26,
02- 952 Warszawa
dyrektor: Ewelina Jankowska
tel. 22 277 15 00
adres strony www:
e-mail:
sekretariat@kostka-potocki.edu.pl
kostka-potocki.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 358
im. hetmana Jana Zamoyskiego

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 24

ul. Świętej Urszuli Ledóchowskiej 10,
02-972 Warszawa
dyrektor: Monika Wiącek
tel. 22 651 63 11
e-mail: sp358@edu.um.warszawa.pl
adres strony www:
sp358warszawa.edupage.org
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al. Rzeczypospolitej 14,
02-972 Warszawa
dyrektor: Ewa Sobocka
tel.22 858 20 29
e-mail: ppp24@edu.um.warszawa.pl
adres strony www:
poradniawilanow.pl

Ulica Klimczaka – przebudowa rozpoczęta!

K

ończymy przebudowę ulicy Klimczaka. Inwestycja dotyczy odcinka ulicy pomiędzy ul. Przyczółkową i wjazdem na parking pod Urzędem.
Zakres inwestycji
Powstaną dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni. Zaplanowano wykonanie
skrzyżowania z ul. Przyczółkową, budowę dwóch przejść dla pieszych, w tym
jednego wyniesionego, kontynuację
ciągów pieszych i ścieżki rowerowej do
ul. Przyczółkowej. Powstanie również
kilkanaście miejsc postojowych (w tym
miejsca dla niepełnosprawnych). Poza

tym pojawią się stojaki dla rowerów
i stacja Veturilo.

nowej). Oczywiście pojawią się także
elementy małej architektury, takie jak:
ławki i kosze na śmieci.

Nowa zieleń
Nieodłącznym elementem
naszych inwestycji jest zieleń. Przed ratuszem powstanie zielony skwer, z drzewami i okazałymi rabatami
krzewiasto-bylinowymi,
okrywowymi z trawami
ozdobnymi. Zastosujemy
nawierzchnię typu hanse
grand (jest to nawierzchnia
mineralna – zamiast beto-

Jeździmy Korbońskiego!

P

ołączenie Wilanowa z Ursynowem – ul. Korbońskiego po
stronie wilanowskiej i ul. Rosnowskiego po stronie ursynowskiej
– zostało otwarte rano 21 grudnia
2017 r. Symbolicznego otwarcia dokonali burmistrzowie dzielnic: Wila-

nowa – Ludwik Rakowski i Ursynowa
– Robert Kempa. Na
drodze dopuszczony jest ruch samochodów do 3,5 t.
Na przełomie maja
i czerwca 2018 r. nastąpi uruchomienie
komunikacji publicznej na Korbońskiego.
Najpierw jednak po
stronie Ursynowa muszą zostać wykonane niezbędne prace drogowe w rejo-

nie skrzyżowania ul. Relaksowej z ul.
Wąwozową.
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Nowa Oś Królewska

W

Przemysław Królicki
Przewodniczący Komisji Strategii
i Planowania Przestrzennego
„Bardzo się cieszę, że Oś Królewska stanie
się jeszcze piękniejsza. Tego oczekują mieszkańcy, którzy zyskają nowe, wymarzone miejsce rekreacji z dużą ilością zieleni.”

wizualizacje: Piotr Bujnowski

ięcej zieleni, duże drzewa dające
cień, miejsca do wypoczynku
nad wodą, wprowadzenie ruchu
dwukierunkowego na łączniku jezdni – tak
może wyglądać nowa Oś Królewska. Przedstawiamy koncepcję zagospodarowania tego
reprezentacyjnego miejsca w Wilanowie.
Projekt koncepcyjny obejmuje obszar pomiędzy jezdniami Osi Królewskiej na odcinku od
ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej.
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Przebudowa ul. Wiertniczej – poprawa
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

N

ajpierw była Powsińska na terenie Mokotowa, teraz czas na
Wiertniczą w Wilanowie. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg
Miejskich obejmuje całą ul. Wiertniczą
od ul. Nałęczowskiej do al. Wilanowskiej o długości ok. 2 kilometrów.
Jakie zmiany zaplanowano?
Wzdłuż ulicy po jej zachodniej stronie
powstanie ścieżka rowerowa, nowe
chodniki oraz przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną.
Przejścia dla pieszych powstaną przy

skrzyżowaniu z ul.
Łowczą, ul. Ostrą/Lentza (wraz z przejazdami
rowerowymi) i przy ul.
Kosiarzy (z przejazdem
rowerowym). Światła
powstaną również na
istniejących przejściach
dla pieszych przy pętli
Wilanów oraz na skrzyżowaniu z ul. Obornicką. Od ul. Obornickiej
powstanie również droga rowerowa po wschodniej stronie ulicy. Na pętli w Wilanowie wybudowany

Rondo

na skrzyżowaniu
Sytej i Jarej

P

oprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców – taki jest cel przebudowy skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą
na Zawadach. Rondo w naturalny sposób uspokoi ruch aut dojeżdżających do
skrzyżowania oraz poprawi widoczność
w jego obrębie. Jest to istotne ze względu na bliskość przedszkola i boiska Orlik przy ul. Sytej. W trakcie przebudowy
pojawią się nowe chodniki i oświetlenie, posadzona zostanie nowa zieleń.
Trwają już prace projektowe.

zostanie nowy przystanek, który umożliwi obsługę większej liczby autobusów.

Danuta Zygańska
Wiceprzewodnicząca Rady
Dzielnicy Wilanów
„Przy ul. Sytej znajduje się przedszkole
i boisko Orlik. Budowa ronda znacząco
wpłynie na bezpieczeństwo pieszych
– samochody będą musiały tutaj zwolnić.”

Przyczółkowa
oświetlona

J

eszcze w tym roku Zarząd Dróg
Miejskich zbuduje oświetlenie
ulicy Przyczółkowej na odcinku
od ul. Klimczaka do ul. Vogla. To jedyny odcinek Przyczółkowej, na którym
nie ma latarni oświetlających jezdnię.

W ramach prac ZDM chce także
wybudować oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na całej długości
Przyczółkowej i wzdłuż ul. Drewny (na odcinku od Przyczółkowej
do Ulubionej).
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Przebudowa skrzyżowania
al. Wilanowskiej z al. Sikorskiego
i Doliną Służewiecką bardzo potrzebna

K

lub Radnych Platformy Obywatelskiej
złożył wniosek w sprawie przebudowy
skrzyżowania al. Wilanowskiej z al. Sikorskiego i Doliną Służewiecką. Radni poparli inicjatywę wprowadzenia tej inwestycji do
Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy i zaapelowali do władz miasta o podjęcie działań inwestycyjnych.

Anna Świderska
Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych, Zdrowia
i Bezpieczeństwa Publicznego
„Trzeba szukać sposobów odkorkowania skrzyżowania Doliny Służewieckiej z al. Wilanowską
i al. Sikorskiego. Proponujemy budowę estakad, co znacznie ułatwi dojazd mieszkańcom Wilanowa do metra i pracy.”
– Wskazujemy przykładowe,
możliwe rozwiązania, które
wpłynęłyby na poprawę przejezdności tego skrzyżowania
– mówi Anna Świderska Przewodnicząca Komisji Spraw

Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Jedną z propozycji
wskazanych w uzasadnieniu do stanowiska Rady jest budowa estakady
dla pojazdów jadących al. Sikorskiego
i Doliną Służewiecką.

W

Wilanowie realizowana
jest budowa odcinków „A”
i „B” drogi ekspresowej S2
Południowej Obwodnicy Warszawy.
Wykonawcą odcinka „A” jest firma
Astaldi, a odcinka „B” Gülermak i PBDiM (Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów). Prace szczególnie widoczne
są na terenach skarpy (miejsce wylotu
tunelu z Ursynowa) oraz na terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej, gdzie budowany jest most przez Wisłę.

Urząd Dzielnicy Wilanów i Rada Dzielnicy zgłosiły szereg uwag i postulatów
dotyczących ochrony mieszkańców
Dzielnicy przed uciążliwościami związanymi z trasą szybkiego ruchu, m.in.
przed hałasem. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie uwzględniły ich jednak w projekcie drogi. Brakuje ciągłości ekranów
akustycznych, nie przewidziano budowy filtrów powietrza z tunelu między
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zdjęcia z drona: gddkia

Budowa Południowej Obwodnicy
Warszawy w Wilanowie

Wilanowem i Ursynowem, ani ekranów półtunelowych.

Dbam o równomierny
rozwój Wilanowa
- mówi Danuta Zygańska
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Wilanów
Wilanów to jedna z najprężniej rozwijających się
dzielnic Warszawy. Jakie
zmiany zaszły w ostatnich
latach?
W 2002 roku w Wilanowie było ponad 13 tysięcy mieszkańców, a w 2018
roku jest ich już ponad 35 tysięcy. To
niebywały skok demograficzny, który
postawił przed nami nowe wyzwania. Z dumą obserwuję zmiany, które
sprawiają, że mieszkańcom żyje się tu
coraz lepiej. Przede wszystkim należy
wymienić szereg inwestycji oświatowych, które zwiększają liczbę miejsc
w publicznych placówkach: kompleks
oświatowy w Wilanowie Zachodnim
ze żłobkiem, przedszkolem i szkołą,
kolejne przedszkola: na ul. Hlonda
i ul. Radosnej. Wraz z powstawaniem
nowych osiedli należy zapewnić obsługę komunikacyjną w ich okolicy.
Stąd szereg inwestycji drogowych,
uwzględniających także potrzeby
pieszych (chodniki, przejścia dla pieszych) i rowerzystów (ścieżki rowerowe): budowa ul. Branickiego, przebudowa ul. Vogla wraz z rondem na
skrzyżowaniu z ul. Sytą, przebudowa
Zaściankowej, Jarej, Klimczaka. Z roku

na rok poszerza się oferta zajęć i wydarzeń kulturalnych, skierowanych do
małych i dużych. Mieszkańcy bardzo
sobie chwalą Kolegiacką 3 – siedzibę
główną Centrum Kultury Wilanów
i Biblioteki Publicznej. Na ul. Radosnej
powstało fantastyczne miejsce – Międzypokoleniowe Centrum Edukacji,
zaś w Alto Wilanów nowa filia CKW
i Biblioteki.

Reprezentuje Pani w Radzie Dzielnicy mieszkańców z tzw. Wilanowa Zielonego. Jakie potrzeby
zgłaszają, czego oczekują?
Wilanów mocno się rozwija i każdy rejon dzielnicy ma swoje, inne
priorytety. W Wilanowie Zielonym,
który jest szczególnie bliski memu
sercu, potrzebne są m.in. inwestycje
oświatowe, drogowe, wprowadzenie
nowych linii autobusowych, które
obsłużą komunikacyjnie ten rozległy
teren Wilanowa oraz budowa kanalizacji. Od wielu lat aktywnie zabiegam
w MPWiK o realizację zadań inwestycyjnych na terenie naszej dzielnicy.
Obecnie widzimy prace na ul. Wiertniczej – do końca 2018 roku zostanie wy-

budowanych tutaj łącznie ponad 1600
metrów sieci kanalizacyjnej. MPWiK
rozstrzygnęło także przetarg na budowę
sieci kanalizacyjnej przy ul. Prętowej,
Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułkały. Kolejne postępowania są w przygotowaniu.

Które inwestycje ważne
dla Wilanowa uważa Pani
za priorytetowe?
Z inwestycji drogowych pilną sprawą jest przebudowa skrzyżowania
ul. Vogla z ul. Przyczółkową i Branickiego. Ulica Vogla została wyremontowana, kierowcy odetchnęli z ulgą,
ale skrzyżowanie z ul. Przyczółkową
jest wciąż zakorkowane w porannym szczycie. Czekamy na przebudowę ulicy Bruzdowej i dokończenie
przebudowy ul. Jarej rozpoczętej
w 2017 r. Osobiście zabiegam także
w Zarządzie Dróg Miejskich o wprowadzenie takich rozwiązań, które
uspokoją ruch na ul. Sytej, zaś Zarząd
Transportu Miejskiego musi pomyśleć o wprowadzeniu nowych linii
autobusowych. Bardzo się cieszę, że
dzięki nowej filii Centrum Kultury
Wilanów na placu Vogla, mieszkańcy
Zawad i Kępy Zawadowskiej zyskają
bliższy dostęp do oferty kulturalnej.
Już niedługo Wilanów Zielony otrzyma także nowe przedszkole – przy ul.
Latoszki. Wiem, że Zarząd Dzielnicy
myśli także o budowie szkoły podstawowej na terenie Zawad. Przed nami
znalezienie optymalnej lokalizacji,
ale jestem dobrej myśli.
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Rada Seniorów kończy kadencję

P

ierwsza kadencja Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów dobiegła
końca. Ostatnie, uroczyste posiedzenie odbyło się 14 lutego 2018 roku.
Spotkanie było okazją do podsumowania trzyletniej pracy Rady. Burmistrz
Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski
podziękował Radnym za zaangażowanie w proces aktywizacji środowisk senioralnych Wilanowa, za poświęcenie
i wysiłek włożony w rozwiązywanie
problemów zgłaszanych przez wilanowskich seniorów. Głos Rady Seniorów był
niezwykle ważny w wypracowywaniu
strategii działania Urzędu Dzielnicy na
rzecz osób starszych.
Dzięki działaniom Rady w Wilanowie
dostępne są tzw. Koperty życia dla osób
starszych i schorowanych, urząd cyklicznie przeprowadza akcję „Sport 50 plus”
– program bezpłatnych ćwiczeń na basenie oraz gimnastyki kręgosłupa.
W trakcie pierwszej kadencji Rada Seniorów zainicjowała współpracę z Mło-

dzieżową Radą Dzielnicy Wilanów. Odbyło się kilka wspólnych posiedzeń,
warsztaty międzypokoleniowe. W ramach inicjatywy lokalnej Rady wspólnie zorganizowały wydarzenie pod nazwą „W Wilanowie łączymy pokolenia
– spotkajmy się w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji”.
Radni zaangażowani byli również
w konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”, celem którego jest wyróżnienie,
promowanie instytucji, organizacji
i wydarzeń realizowanych na terenie
m.st. Warszawy otwartych na potrzeby
osób starszych. Zajmowali się aktualizacją statutu Rady Seniorów, problemem „więźniów czwartego piętra”,
usprawnień w komunikacji miejskiej,
bezpieczeństwa i udzielenia pomocy
przedmedycznej, nawiązaniem współpracy z organizacjami charytatywnymi.
Reprezentowali Dzielnicę Wilanów
w konferencjach, szkoleniach, wykładach i seminariach.

Rada Seniorów
Dzielnicy Wilanów
I kadencji
pracowała w składzie:
1. Elżbieta Wiśniewska – Przewodnicząca - przedstawicielka mieszkańców,
2. Bożena Laskowska – Wiceprzewodnicząca - przedstawicielka Rady
Dzielnicy Wilanów,
3. Józef Roszczyk - Wiceprzewodniczący - przedstawiciel mieszkańców,
4. Małgorzata Dreger – Sekretarz –
przedstawicielka mieszkańców,
5. Jan Lewandowski – przedstawiciel
mieszkańców,
6. Maria Podniesińska - przedstawicielka mieszkańców,
7. Małgorzata Wilk - przedstawicielka mieszkańców,
8. Danuta Zygańska – przedstawicielka Zarządu Rady Dzielnicy Wilanów

II kadencja Rady Seniorów rozpoczęta!

1

marca 2018 r. rozpoczęła się druga
kadencja Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów – zespołu o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym.
W II kadencji w Radzie zasiada:
9 przedstawicieli mieszkańców: Teresa

Zofia Gałczyńska, Jadwiga Krzemińska,
Jan Lewandowski, Teresa Orzełowska-Kołakowska, Maria Podniesińska, Wiesława Rybarczyk, Ewa Sadowska, Małgorzata Joanna Wilk, Elżbieta Wiśniewska.
Na swojego przedstawiciela Rada Dzielnicy Wilanów wybrała Bożenę Laskowską.
Zarząd Dzielnicy Wilanów reprezentuje
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Danuta Zygańska. Stanisław Gomółka
jest przedstawicielem Centrum Kultury
Wilanów, Halina Myszkowska – przedstawicielką Biblioteki Publicznej, Grzegorz Piekuś – przedstawicielem Centrum
Sportu Wilanów, Alicja Marczuk – przedstawicielką Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radnym życzymy owocnej pracy!

Działalność Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Wilanów

M

łodzieżowa Rada Dzielnicy
Wilanów od początku roku intensywnie dyskutowała nad
kwestiami wznowienia Młodzieżowego
Klubu Filmowego w Wilanowie, badaniem satysfakcji wśród młodzieży na
temat komunikacji miejskiej w dzielnicy
oraz efektywną promocją Młodzieżowej
Rady Dzielnicy w wilanowskich szko-

łach. Podczas VI sesji w dniu
16 lutego 2018 r. młodzi Radni
o swoich planach rozmawiali
z Burmistrzem Dzielnicy Ludwikiem Rakowskim.
Projekty na 2018 rok zostały
przez MRDW przedyskutowane.
Teraz czas na działanie!

Budżet partycypacyjny 2019

S

potkania dyskusyjne odbyły się
w Urzędzie Dzielnicy Wilanów
w dniach: 26 i 28 lutego – dla
obszarów I i II oraz 7 i 14 marca – dla
obszarów III i IV. Autorzy projektów zaprezentowali swoje pomysły mieszkańcom. Obecnie trwa weryfikacja szczegółowa złożonych projektów. Urzędnicy
będą kontaktować się z autorami w celu
uzupełnienia braków. Weryfikacja potrwa do 8 maja. Czas odwołania się

autorów od wyników weryfikacji projektów
potrwa od 8 do 12 maja 2018.
Ogłoszenie ostatecznych wyników weryfikacji nastąpi 25 maja 2018 r., zaś głosowanie
na zakwalifikowane projekty odbędzie się
w czerwcu.
Zapraszamy do śledzenia informacji na temat budżetu partycypacyjnego na stronie:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Rondo na skrzyżowaniu

ul. Królowej Marysieńki i ul. Lentza

W

iosną rozpocznie
się przebudowa
skrzyżowania
ulic Królowej Marysieńki
i ulicy Lentza w Wilanowie Wysokim. W miejscu
dotychczasowego skrzyżowania dróg równorzędnych
pojawi się rondo, wyznaczone zostaną przejścia dla
pieszych – w tym dwa azyle
dla pieszych. Wokół ronda
przeprowadzony zostanie
remont chodników, poprawione odwodnienie, zainstalowane nowe oświetlenie
przejść dla pieszych. Pojawi
się także nowa zieleń.

Rafał Krzyżanowski
Przewodniczący Komisji Sportu,
Rekreacji i Turystyki
„Wilanów Wysoki to teren gęsto zaludniony, z dużą siecią ulic i uliczek wpisanych
w strefę „Tempo 30”. Cieszę się, że na tym
ważnym skrzyżowaniu powstanie rondo,
które ułatwi jazdę kierowcom, a jednocześnie zabezpieczy pieszych, którzy zyskają
dwa przejścia wyposażone w azyle.”
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Więcej zieleni w Wilanowie

3

i 4 lutego w Urzędzie Dzielnicy
Wilanów odbyły się konsultacje w sprawie zazieleniania
wilanowskich ulic. W 2018 r. Zarząd
Zieleni zasadzi nowe drzewa przy al.
Wilanowskiej, Przyczółkowej i Wiertniczej oraz Branickiego, Hlonda i al.
Rzeczypospolitej.

W trakcie konsultacji mieszkańcy mogli porozmawiać
z urzędnikami i projektantami o tym, jak poprawić jakość
przestrzeni publicznej.
Dziękujemy za wszystkie
głosy. Na ich podstawie projektanci przedstawią koncepcje podczas drugiego etapu
konsultacji. Pierwsza zieleń
zostanie posadzona jeszcze
w tym roku. Projekty wymagające większych przekształceń będą realizowane stopniowo w kolejnych sezonach.

Rozmawiamy
o zieleni
i tramwajach!

fot. Ruslan Lytvyn / Shutterstock.com

B

urmistrz Ludwik Rakowski
spotkał się z projektantami zieleni, pracownikami
spółki Tramwaje Warszawskie i Zarządu Zieleni. Rozmawiano o tym,
jak można zwiększyć liczbę drzew
i krzewów na ulicach Wilanowa
(m.in. ul. Wiertnicza, Przyczółkowa,
Branickiego, al. Wilanowska i al.
Rzeczypospolitej), a planowaną trasę tramwajową wykonać w sposób
estetyczny i ekologiczny (zielone torowisko).
Koncepcje nasadzeń w ramach projektu Zielone Ulice Warszawy zostaną zaprezentowane w kwietniu
i jeszcze w tym roku rozpocznie się
ich realizacja.
14 / INFORMATOR WILANOWSKI / NR 21 (39) – MARZEC 2018

Kolejny sezon Veturilo

wypożyczenie roweru. Nowoczesne
terminale z kolorowym wyświetlaczem i ekranem dotykowym zapewniają obsługę płatności zbliżeniowych i są
wyposażone w uniwersalną pompkę
rowerową. A każdy stojak rowerowy
ma diodę, sygnalizującą czy dany rower
jest sprawny i można go wypożyczyć.

20 minut bezpłatnie
Pierwsze 20 minut jazdy tradycyjnym
rowerem jest bezpłatne. Za kolejne 40
minut wypożyczenia roweru trzeba
zapłacić zaledwie złotówkę, a za drugą
godzinę – 3 złote. Trzecia godzina jazdy
kosztuje – 5 zł, a czwarta i każda kolejna – 7 zł.
Rowery elektryczne mają własną taryfę. Bezpłatnie można „kręcić” przez
20 minut, za korzystanie od 21 minut
do godziny trzeba zapłacić 6 zł, a druga
i każda kolejna godzina wypożyczenia
jednośladu ze wspomaganiem kosztuje 14 zł.

1

marca ruszył siódmy już sezon rowerów Veturilo. W ubiegłym sezonie przejechano na nich aż 10 mln
kilometrów, a w tym roku może być
to jeszcze więcej. Na terenie Wilanowa powstało do tej pory 10 stacji
Veturilo. Ich lokalizacje
prezentuje mapka.

W ubiegłym sezonie rowery były wypożyczane 5 136 388 razy, a do grona
użytkowników dołączyły 164 tys. osób.
Łącznie od startu systemu w sierpniu
2012 r. miejskie rowery wypożyczano
13 055 944 razy, a w systemie jest już
610 tys. użytkowników.

Rowery można wypożyczać przez
całą dobę, korzystając z terminala
lub aplikacji mobilnych. Z systemu
może korzystać praktycznie każdy, wystarczy mieć ukończone 18 lub 13 lat
(niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców). Osoby rozpoczynające swoją
przygodę z Veturilo muszą zarejestrować się w systemie (przez terminal,
aplikację, infolinię lub stronę internetową), zaakceptować regulamin, oraz
wpłacić na swoje osobiste konto klienta opłatę w wysokości 10 zł.

Planowana
stacja Veturilo
przy ul. Korbońskiego

Miejskie rowery mają wygodną kierownicę, obrotowy dzwonek, przedni
bagażnik i szerokie, nieprzemakalne
siodełko. Na każdym z nich umieszczono kod QR, który umożliwia szybkie

fot. veturilo.waw.pl

mapa: opracowanie własne Logoteka Piotr Rudź

Szybko
wypożyczysz
i zwrócisz
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Inicjatywa Lokalna – działajmy razem!

I

nicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami,
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego, jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na
konkretne, ważne dla Was i Waszej
społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby
wspólnie ten pomysł zrealizować.
Wnioski muszą dotyczyć minimum
jednego z następujących obszarów:
działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych,
obejmującej w szczególności budowę,
rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowią-

cych własność jednostek samorządu
terytorialnego, a także budynków
oraz obiektów małej architektury,
działalności charytatywnej,
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej,
działalności na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
promocji i organizacji wolontariatu,
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

turystyki i krajoznawstwa,
ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
porządku i bezpieczeństwa publicznego,
rewitalizacji.
Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć mieszkańcy bezpośrednio (minimum dwie osoby)
lub za pośrednictwem organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (z wyłączeniem
spółdzielni socjalnych). Szczegółowe
informacje dotyczące inicjatywy lokalnej można znaleźć na stronie:
www.inicjatywa.um.warszawa.pl.

Dla dzieci:
Klub Małego Czytelnika – zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie
10.00 i 11.00 (filia al. Rzeczypospolitej
14), w środy o godzinie 10.00 i 11.00
(ul. Kolegiacka 3) oraz w czwartki o godzinie 10.30 (filia ul. Radosna).
„Bystre oko, sprawna ręka” –
zajęcia usprawniające proces czytania
i pisania - filia „Miasteczko Wilanów”,
wtorki godz. 15.00.
„Czy na pewno strach ma wielkie oczy” – zajęcia pozwalające zrozumieć własne emocje, filia „Miasteczko
Wilanów”, środy godz. 16.00.
„It’s more than English!” – zajęcia językowe, ul. Kolegiacka 3 czwartki
godz. 13.30.
„Podróż bez biletu”: 6 kwietnia
godz. 9.30 spotkanie w Powsinie z Szymonem Radzimierskim,
16 kwietnia o godz. 12.30 zajęcia

z Pawłem Beręsewiczem w filii „Miasteczko Wilanów”,
20 kwietnia o godz. 10.00 literacka wędrówka z Jakubem
Skworzem, ul. Kolegiacka 3,
23 kwietnia spotkanie z Dorotą Gellner, ul. Radosna 11,
10 maja godz. 10.00 spotkanie z Tomaszem Samojlikiem
o ekologii i komiksach, ul. Radosna 11,
16 maja godz. 11.00 spotkanie z Anną Dziewit-Meller
w Powsinie,
21 maja godz. 17:00 warsztaty plastyczne „Coś miłego dla mamy”,
8 czerwca godz. 11.00 bibliotekę w Powsinie odwiedzi Marianna Oklejak,
6 czerwca na Kolegiacką przybędzie
Marcin Brykczyński.
Dla dorosłych:
godz. 18.00 wtorkowe seanse filmowe,
9 kwietnia godz.18.00 spotkanie ze

16 / INFORMATOR WILANOWSKI / NR 21 (39) – MARZEC 2018

fot. Yuganov Konstantin / Shutterstock.com

Wiosna z Biblioteką Publiczną w Wilanowie

Sławomirem Koprem – historykiem,
ul. Kolegiacka 3.
Tydzień bibliotek 8-15 maja.
9 czerwca IV edycja Nocy Bibliotek:
dla najmłodszych LITERACKI ESCAPE
ROOM, a dla starszych nocne czytanie
horrorów, ul. Kolegiacka 3.
Szczegóły na:
www.bibliotekawilanowska.pl

Vienna Life Lang Team

Maratony Rowerowe ponownie w Wilanowie!

W

ielkie święto kolarskie czeka
nas w Wilanowie. 19 i 20 maja
odbędzie się znana i lubiana impreza pod nazwą Vienna Life Lang
Team Maratony Rowerowe. W programie,
m.in. wyścigi dla dzieci, młodzieży i rodzin z czterema dystansami do wyboru:
90, 60, 30 km oraz rodzinna parada 10 km.
Oprócz emocji sportowych będą także
atrakcje promujące zdrowy tryb życia
i uprawianie sportów w miasteczku rowerowym, gra miejska, strefa handmade
i chillout. Szczegóły będą dostępne na
stronie: www.viennalifemaraton.pl

Akrobatyka sportowa w Wilanowie!

N

a początku marca w Wilanowie
odbył się Turniej o puchar Warsa
i Sawy w akrobatyce sportowej.
Organizatorem było Centrum Sportu Wilanów i Polski Związek Gimnastyczny.
8 edycja Pucharu „Warsa i Sawy” miała
wysoką rangę sportową. Po raz pierwszy turniej miał status zawodów Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.
W zawodach wystartowało prawie 100
zespołów z 9 państw. Obok stale uczestni-

czących akrobatów z Białorusi, Ukrainy i Rosji, wystartowali zawodnicy
z Francji i Belgii, którzy już gościli na
turnieju. Natomiast po raz pierwszy
pojawili się akrobaci z Wielkiej Brytanii, Kazachstanu i Izraela. Wystartowali także wszyscy najlepsi polscy
sportowcy, dla których te zawody
były ostatnim sprawdzianem i kwalifikacją przed kwietniowymi Mistrzostwami Świata.
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Rewitalizacja Parku Kultury
w Powsinie

P

W ub. roku park w Powsinie wzbogacił się o elementy małej architektury.
Wymieniono ławki, kosze i stojaki
rowerowe, ustawiono też leżanki. Na
terenie Parku pojawiło się m.in. 120
ławek, 20 stołów piknikowych, 24 stoły do gry w szachy i brydża, 2 stoły do
tenisa stołowego i stół do piłkarzyków.
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wizualizacje: Park Kultury w Powsinie

ark Kultury w Powsinie zmieni
się nie do poznania. Rozpoczęła się budowa nowego placu
zabaw, który będzie podzielony na
kilka stref funkcjonalnych, dedykowanych dzieciom w różnym wieku.
Wśród atrakcji pojawią się m.in.: zestawy do wspinaczek, piaskownice,
huśtawki, karuzele oraz zjeżdżalnie.
Duża część terenu zostanie obsiana
trawą i obsadzona krzewami. Miejsce to będzie pełniło również funkcje
kulturalno-animacyjne. W centralnej
części stanie scena przygotowana do
zabaw z animatorami i organizacji
małych przedstawień teatralnych. Nie
zabraknie również przestrzeni do gier
podwórkowych oraz ściany i chodnika
przeznaczonego do rysowania kredą.
Wszystkie atrakcje będą dostępne
dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Nowy plac będzie gotowy na początku
sezonu letniego.

D

Centrum Kultury Wilanów
wiosennie

ruga część sezonu edukacyjno-artystycznego w Centrum Kultury Wilanów trwa w najlepsze.
Semestr wiosenny Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurował prof. Zbigniew Lew-Starowicz, swoimi opowieściami wzbudzając ogromne
zaciekawienie słuchaczy.
Dzieci, młodzież, dorośli tańczą, śpiewają, uczą się grać na instrumentach,
rysują, malują, lepią z gliny, grają w szachy, budują z klocków lego, tworzą teatr, dbają o swoje ciało i umysł… Każdy
znajdzie coś dla siebie w naszej ofercie
zajęciowej. W pięciu obiektach Centrum Kultury Wilanów prezentujemy

koncerty i spektakle, organizujemy pokazy, warsztaty i wystawy. Miłośników
tangowych rytmów zapraszamy na naukę tańca i potańcówkę, dzieci na bajki
baletowe połączone z warsztatami tanecznymi… To na Kolegiackiej 3. W filii
przy al. Rzeczypospolitej 14 dzieci mogą
wziąć udział w pobudzającym wyobraźnię i wyzwalającym emocje cyklu koncertowym „Kolory muzyki”, zaś dorośli
obejrzeć w wybrane wtorki nagradzane
na światowej klasy festiwalach – w Cannes, Toronto czy Berlinie – filmy krótkometrażowe… To nasze najnowsze
propozycje spędzenia wolnego czasu, jedne z wielu. W Międzypokoleniowym Centrum Edukacji przy ul.

Radosnej 11 przyświeca nam idea
łączenia pokoleń, stąd wiele przedsięwzięć wpisujących się w tę misję.
Wydarzenia etnograficzne, mające na
celu utrwalanie w świadomości ludzkiej dawnych obrzędów i zwyczajów,
to z kolei domena naszych placówek
w Powsinie, o czym mogli się Państwo
przekonać choćby w trakcie imprezy
zapustowej, na której przedstawiliśmy wesele łowickie. A z Powsina
niedaleka droga na Zawady, gdzie już
niedługo – mamy nadzieję, że przy
Państwa udziale i inspiracji w kwestii
zajęć, z których chcieliby Państwo korzystać – otworzymy szóstą placówkę
Centrum Kultury Wilanów!

Centrum Kultury Wilanów zaprasza
Wilanowski Festiwal Piosenki Filmowej
„Filmosenki” 2018
Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3
7.04.2018 (sobota), godz. 15.00

To już trzecia edycja organizowanego przez Centrum Kultury Wilanów Wilanowskiego Festiwalu Piosenki Filmowej.
Soliści od 10 lat wzwyż oraz młodzieżowe zespoły wokalne wykonają swoje ulubione piosenki z filmu, serialu bądź
musicalu, a najlepszy z najlepszych, którego wyłoni jury,
wyśpiewa sobie Grand Prix „Filmosenek” i przepustkę na
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Filmowej i Musicalowej
„Soundtrack” w Łomży!

Bajki baletowe

Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3
8.04 i 6.05.2018 (niedziele), godz. 12.45
W kwietniu – „Kopciuszek”, a w maju – „Romeo i Julia”.
Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia w recepcji CKW przy ul. Kolegiackiej 3 od poniedziałku poprzedzającego wydarzenie.

Kolory muzyki – koncerty dla dzieci
Filia CKW w ALTO Wilanów,
al. Rzeczypospolitej 14
14.04.2018 (sobota), godz. 15:00
20.05.2018 (niedziela), godz. 15.00

Nowy cykl koncertowy „Kolory muzyki”. Muzycy grający
na flecie, akordeonie i innych instrumentach ożywiają pamięć, uwalniają emocje, pobudzają wyobraźnię dziecięcej
i dorosłej publiczności, a myśli fruwają w kolorach wiosny…
Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia w recepcji CKW przy al. Rzeczypospolitej 14 od poniedziałku
poprzedzającego wydarzenie.

Barrio Loco – wieczór z tangiem

Międzypokoleniowe Centrum Edukacji,
ul. Radosna 11
15.04.2018 (niedziela), godz. 19:00
Koncert złożony z najpiękniejszych tang świata w wykonaniu duetu wirtuozów bandoneonu i gitary oraz niezwykłego głosu Alicji Borkowskiej, tworzących formację Barrio
Loco.
Wejściówki w cenie 5 zł do nabycia w recepcji CKW przy ul.
Radosnej 11 od poniedziałku poprzedzającego wydarzenie.

Filharmonia Dziecięca – koncerty dla dzieci

Centrum Kultury Wilanów,
ul. Kolegiacka 3
22.04 i 27.05.2018 (niedziele), godz. 12.45
Zapraszamy na wiosenną wędrówkę z muzyką!
Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia w recepcji CKW na ul. Kolegiackiej 3 od poniedziałku poprzedzającego wydarzenie.
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Centrum Kultury Wilanów
zaprasza

Królewski Turniej
Tańców Polskich 2018
Hala sportowa
przy Zespole Szkół nr 79,
ul. Wiertnicza 26
12 i 13.05.2018 (sobota i niedziela)
To piękne święto polskich tańców narodowych organizowane jest
przez Centrum Kultury Wilanów pod patronatem Stowarzyszenia
– 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”. Wszystkie razem zatańczą też królewskiego poloneza, otwierając nim rywalizację finałową.
W sobotę, 12 maja, turniejowe pokazy można podziwiać w godzinach 14.00-18.00, a w niedzielę, 13 maja, od godz. 10.00.
Wstęp wolny! Zapraszamy!

Po więcej informacji zaglądajcie na:

www.kulturawilanow.pl oraz facebook.com/centrumkulturywilanow

Noc Muzeów w Muzeum Pałacu
Wilanowskie muzeum łączy w sobie przeszłość i teraźniejszość, dawnych bohaterów i współczesną publiczność, bezcenne dzieła sztuki z wielu stron świata i nowoczesne technologie, ale przede wszystkim kultury Wschodu i Zachodu. Tym
niezwykłym, niecodziennym, często zaskakującym związkom
poświęcona jest tegoroczna Noc Muzeów. Zapraszamy na specjalne pokazy wyjątkowych dzieł sztuki, inspirujące warsztaty,
pokazy rekonstrukcyjne, pokaz mody i wiele innych atrakcji.
Zwiedzanie pałacu, godz. 19.00–24.00,
ostatnie wejście o godz. 23.30 (wstęp wolny).
Widowisko historyczne, godz. 18.00 (dla dorosłych)
Spektakl pokazujący życie na dworze Jana III. Wielka polityka i intrygi dworskie przeplatają się z barwnymi opowieściami o obyczajach w dawnej Rzeczypospolitej i kulturze stołu biesiadnego.
Czar i wdzięk Niepodległej (1918–2018), godz. 21.00 pokaz mody (w przypadku deszczu pokaz odbędzie się w Oranżerii).
Uczestniczki VI edycji programu „Debiutantki” i artyści Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie przedstawią widowisko kostiumowe inspirowane modą okresu międzywojennego.
Poza tym wiele innych atrakcji: kiermasz książek wydanych przez Muzeum, warsztaty dla rodzin z dziećmi, warsztaty kulinarne,
pokaz filmowy dla dorosłych poświęcony kawie oraz pokazy kucia broni żołnierskiej i wytopu bułatu – tajemniczej stali Wschodu.

Szczegółowy program dostępny na stronie: www.wilanow-palac.pl
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Króla Jana III w Wilanowie

