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cych profesjonalnego wsparcia rodzi-
nom uczniów. Cała szkolna społeczność 
stanęła na wysokości zadania i pokaza-
ła, że w  trudnych chwilach można na 
nią liczyć! 

W  Wilanowie mamy naprawdę mnó-
stwo uzdolnionych dzieci! Uczniowie 
i  nauczyciele przygotowujący ich do 
konkursów mają się czym pochwalić! 
To laureaci I, II i III miejsc oraz finaliści 

takich konkursów jak: Kangur matema-
tyczny, Konkurs informatyczny dla gim-
nazjów „Logia”,  konkurs kuratoryjny 
z język polskiego, z języka angielskiego, 
chemii, matematyki, Olimpiada mitolo-
giczna, Konkurs nauk przyrodniczych 
„Świetlik”, Olimpiada „Zarządzanie 
i Przedsiębiorczość” dla uczniów liceów. 
Nagrodziliśmy także uczniów aktywnie 
włączających się w wolontariat „Ośmiu 
wspaniałych” oraz przedszkolaki.

Szczególne wyróżnienia otrzymali naj-
lepsi absolwenci gimnazjów za wybitne 
wyniki w nauce.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik 
Rakowski pogratulował laureatom tak 
dobrych wyników i  podziękował na-
uczycielom.

17 czerwca podczas Festiwalu Sportu 
Wannado wręczyliśmy także nagrody 

najlepszym wilanowskim sportow-
com. Wilanowska młodzież kocha 
sport, czego potwierdzeniem są liczne 
medale i puchary zdobywane podczas 
zawodów w  piłce ręcznej, pływaniu, 
żeglarstwie, tenisie (więcej na ten te-
mat na str. 15).

Wszystkim uczniom i  nauczycielom 
gratulujemy wspaniałych wyników 
i życzymy udanych wakacji!

Nagradzamy najlepszych!!!
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15 czerwca  w Urzędzie Dziel-
nicy Wilanów odbyło się 
uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 2017/2018. Burmistrz Dziel-
nicy Wilanów Ludwik Rakowski wraz 
z  Przewodniczącym Rady Dzielnicy 
Wilanów Hubertem Królakiem wręczał 
nagrody najlepszym uczniom szkół wi-
lanowskich oraz laureatom i finalistom 
konkursów i  olimpiad przedmioto-
wych.

W uroczystości uczestniczyła Prezydent 
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz
-Waltz, która uhonorowała nagrodami 
Prezydenta dyrekcję, nauczycieli i  pe-
dagogów Zespołu Szkół nr 79. Wyróż-
niona kadra nauczycielska z  wielką 
ofiarnością pomagała poszkodowanym 
uczniom w wypadku autokaru w Ten-
czynie, wracającym z „zielonej szkoły”. 
Podziękowania skierowano także do 
psychologów i  interwentów, udzielają-
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Nowa – zielona ulica Klimczaka

Stawiamy na najlepsze rozwią-
zania! Ulica Klimczaka – przy 
skrzyżowaniu z ulicą Przyczół-

kową – wygląda zupełnie inaczej! 
Uwagę przyciągają dorodne drzewa 
i krzewy okrywowe. Posadziliśmy 45 
sztuk pięknych  klonów zwyczajnych, 
kasztanowców czerwonych, wiśni pił-
kowanej i lipy drobnolistnej. Drzewa 
są regularnie podlewane, aby zapew-
nić im dobry start w nowym miejscu. 
Aranżacji terenu zielonego skweru 
dopełnią elementy małej architektu-
ry: ławki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery. 

Po pierwsze - bezpieczeństwo
Ulica Klimczaka została przebudo-
wana, by połączenie tej ulicy z  ul. 
Przyczółkową stało się wygodniejsze 
i bezpieczniejsze. Powstały dwie jezd-
nie oddzielone pasem zieleni. Dzięki 
oddaleniu jednego pasa jezdni od 
budynku Ratusza udało się wygospo-
darować miejsce na ścieżkę rowerową 
i  chodnik do ul. Przyczółkowej oraz 
imponujący, duży, zielony skwer. Zbu-
dowano dwa przejścia dla pieszych, 
w  tym jedno wyniesione. Powstały 
także dodatkowe miejsce parkingowe 
– w tym dla niepełnosprawnych.  

Zielony skwer 
W ciągu ostatnich trzech lat ulica Klim-
czaka zyskała zupełnie inny charakter. 
Od ul. Przyczółkowej do al. Rzeczypo-
spolitej jest to reprezentacyjna aleja 
z dużą liczbą drzew – przepięknymi, do-
rodnymi lipami, a także krzewami oraz 
unikalną ścieżką biegowo-rekreacyjną 
i rowerową. Pojawiły się nowe kosze na 
śmieci, ławki oraz kilkadziesiąt nowych 
miejsc parkingowych. Skrzyżowania 
przebudowano na ronda, obsadzone 
krzewami i bylinami. 

krzewy okrywowe 
- ponad 800 sztuk 

trawy ozdobne 
- ok. 600 sztuk

długo kwitnące byliny 
- ok. 1100 sztuk 

rośliny cebulowe 
- ok. 1000 sztuk 

Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Wilanów 

„Zielona oaza – tak obecnie wygląda wjazd 
ulicą Klimczaka do Miasteczka Wilanów. To 
piękny skwer, który został zaprojektowany 
z myślą o mieszkańcach Wilanowa i ich potrze-
bach spędzania wolnego czasu w przyjaznej prze-
strzeni miejskiej. A tej w Wilanowie – dzięki inwe-
stycjom finansowanym z budżetu dzielnicy – powstaje coraz 
więcej. Przy okazji każdej inwestycji drogowej nie zapominamy oczywiście 
o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów, dlatego projektujemy wygodne 
ścieżki do spacerowania wśród zieleni i wygodnego podróżowania jedno-
śladem.”
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Remont ul. Wiertniczej

Rozbudowa skrzyżowania 
Vogla/Przyczółkowa/Branickiego

Sygnalizacja świetlna 
dla rowerzystów na skrzyżowaniu 
ul. Przyczółkowej  
i ul. Branickiego

Zarząd Dróg Miejskich finiszuje 
z pracami przy przebudowie ul. 
Wiertniczej. Na blisko dwukilo-

metrowym odcinku od ul. Nałęczow-
skiej do al. Wilanowskiej budowane są 
nowe chodniki oraz asfaltowa droga 
dla rowerów. Co ważne, na skrzyżo-
waniach z ulicą Łowczą, Ostrą/Lentza 

Na czerwcowej sesji Rady Miasta 
Radni przyznali pieniądze na wyko-
nanie dokumentacji dotyczącej roz-

budowy skrzyżowania Vogla/Przyczółkowa/
Branickiego. To niezwykle istotna inwesty-
cja, która poprawi bezpieczeństwo kierują-
cych i pieszych oraz znacząco ułatwi wyjazd 
z ul. Vogla w ul. Przyczółkową.  

Zadbaliśmy o bezpieczeństwo rowerzystów i pie-
szych, którzy korzystają ze ścieżki rowerowo-pie-
szej wzdłuż ul. Przyczółkowej. Na skrzyżowaniu 

ulic Branickiego i Przyczółkowej pojawiła się sygnaliza-
cja świetlna. 

oraz przy ul. Kosiarzy i ul. Obornickiej 
przejścia dla pieszych i przejazdy dla 
rowerów zostaną osygnalizowane. 
Światła pojawią się także na istnie-
jących przejściach dla pieszych przy 
pętli autobusowej. Droga rowerowa 
zostanie połączona z  istniejącą trasą 
w  stronę Powsina, na wysokości ist-

niejącego mostku pieszego nad Poto-
kiem Służewieckim. 

Jest to II etap prac, po zeszłorocznej 
budowie nowej drogi rowerowej od 
al. Witosa do ul. Nałęczowskiej. Za-
kończenie inwestycji planowane jest 
na sierpień 2018 r.
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Przebudowa 
ul. Zaściankowej 

Przebudowa 
ulicy Jarej

Przebudowa ulicy Bruzdowej

Zakończyła się budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Za-
ściankowej. Była to kontynuacja wcześniejszych prac pro-
wadzonych na odcinku od ronda Vogla/Syta do Bruzdowej. 

Dzięki tej inwestycji można bezpiecznie i wygodnie dojechać od 
ul. Branickiego i Przyczółkowej wzdłuż ul. Vogla aż do Nadwiślań-
skiego Szlaku Rowerowego na Wale Zawadowskim.  

Wramach inwestycji przebudowaliśmy ulicę, 
która zyskała nowy asfalt, chodniki, zatoki 
postojowe i dużo nowej zieleni, w tym drze-

wa i kwitnące krzewy. Zadbaliśmy także o bezpieczeń-
stwo – zamontowaliśmy progi zwalniające, a skrzyżowa-
nie z ul. Bruzdową zostało wyniesione.

Ulice Bruzdowa i  Metryczna zo-
staną przebudowane na odcin-
ku o  długości ponad 2 km od 

granicy budowy Południowej Obwod-
nicy Warszawy do ul. Prętowej. Inwe-
stycja została podzielona na 3 odcinki 
realizacyjne:
odcinek 3 – od granic projektu budo-
wy POW do skrzyżowania z ul. Gratyny 
(bez skrzyżowania)
odcinek 2 – od skrzyżowania z  ul. 
Gratyny (wraz ze skrzyżowaniem) 

do skrzyżowania z  drogą gminną bez 
nazwy oznaczoną symbolem 37KUD 
w  MPZP i  Kępy Zawadowskiej (bez 
skrzyżowania)
odcinek 1 – od skrzyżowania z dro-
gą gminną bez nazwy oznaczoną sym-
bolem 37KUD w  MPZP i  Kępy Zawa-
dowskiej (wraz ze skrzyżowaniem) do 
skrzyżowania z  ul. Prętową (wraz ze 
skrzyżowaniem).

Wybudowane zostaną obustronne 

chodniki, droga dla rowerów poprowa-
dzona zostanie po prawej stronie ulic 
Metrycznej i  Bruzdowej. Zaprojekto-
wano także skrzyżowania ulicy Bruzdo-
wej: „mini rondo” z następującymi dro-
gami: ul. Olęderską, ul. Grabalówki, bez 
nazwy (37KUD), ul. Prętową  i ul. Gra-
tyny oraz zwykłe z: ul. Metryczną, bez 
nazwy (16KUL), ul. Sytą, ul. Okrzeszyń-
ską, ul. Hoserów. Wymienione zostanie 
oświetlenie uliczne, pojawią się także 
nowe nasadzenia zieleni i trawniki.

Danuta Zygańska
Wiceprzewodnicząca Rady  
Dzielnicy Wilanów

„Ziściło się marzenie moje i mieszkańców – 
ulica Jara wygląda obecnie tak, jak tego ocze-
kiwaliśmy. Mam nadzieję, że w  najbliższym 
czasie podobne odczucia będą mieli mieszkańcy 
ul. 37 KUD i ul. Bruzdowej. Dzięki tym inwestycjom 
poprawi się bezpieczeństwo, komfort podróżowania, zmieni się także 
tabor komunikacji miejskiej. I co najważniejsze – ulice będą takie, ja-
kich oczekują mieszkańcy.”
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Rozbudowa SP 358

Wiecha na szpitalu południowym

Szkoła pnie się do góry! Obecnie realizowane są następują-
ce prace: wykonano więźbę dachową, zakończono roboty 
żelbetowe, roboty murarskie na parterze, rozpoczęto roboty 

murarskie na I piętrze, trwają prace tynkarskie, a także układanie 
instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz montaż wentylacji. Te-
ren dookoła szkoły został posprzątany i wyrównany.

Budowa Szpitala Południowego 
weszła w  etap montażu insta-
lacji. Gotowy jest już stan su-

rowy, budynek jest pod dachem. Pod 
koniec kwietnia na dachu budynku 

zawieszono wiechę. – Zawieszenie 
wiechy to święto dla budowlańców 
i  projektantów, ale także ważny etap 
dla nas wszystkich, bo to oznacza, że 
tempo pracy jest dobre i  inwestycja 
wchodzi w  etap prac wykończenio-
wych wewnątrz budynku – mówi Pa-
weł Barański, dyrektor Stołecznego 
Zarządu Rozbudowy Miasta. Szpital 
Południowy to nowoczesny wielo-
profilowy szpital miejski na 309 łó-
żek wraz z  miejscami intensywnej 
terapii. Znajdą się w  nim oddziały: 
ratunkowy, wewnętrzny, kardiolo-

giczny, położniczo-ginekologiczny 
z neonatologią, geriatryczny, ortope-
dyczny, chirurgii ogólnej, psychiatrii, 
oddział intensywnej terapii, porad-
nie specjalistyczne oraz całe zaplecze 
diagnostyczno–rehabilitacyjne, z  ban-
kiem krwi włącznie. Kompleksowość 
przewidzianych usług leczniczych 
wpisuje się w opiekę koordynowaną. 
Szpital zapewni opiekę zdrowotną dla 
południowej części Warszawy w  tym 
Wilanowa, Ursynowa, czy Mokotowa. 
Oddanie budynku do użytku zaplano-
wano na 2019 r.

„Obecnie trwa rozbudowa 
szkoły podstawowej nr 358. Ekipy 
budowlane pracują w pocie czoła by w roku 
szkolnym 2018/2019 uczniowie mogli korzystać 
z nowej części szkoły. Tempo prac cieszy, gdyż przy 
obecnym obłożeniu szkoły, po części wynikającym 
z reformy oświaty (zamiast szkoły 6-scio klasowej, 
szkoła 8-śmio klasowa) nowa stołówka i sale 
lekcyjne są tej szkole zwyczajnie niezbędne.”

Olga Skolimowska
Przewodnicząca Komisji 

Edukacji i Wychowania
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Wykonawca przedszkola 
przy ul. Latoszki wybrany

Nowa szkoła w Miasteczku Wilanów

Koncepcja architektoniczna bu-
dynku szkoły została zapre-
zentowana mieszkańcom na 

spotkaniach informacyjnych. Uczest-
niczyli w  nich: burmistrz Dzielnicy 
Wilanów Ludwik Rakowski, Prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Wilanów 
Hubert Królak. Projektant Piotr Buj-
nowski wraz z zespołem przedstawił 
wstępną koncepcję architektoniczną 
planowanej szkoły, która powstanie 
na terenie zakupionym przez Urząd 
w rejonie przedłużenia ul. Oś Królew-
ska w stronę ul. Zdrowej. 

Wybraliśmy wykonawcę 
przedszkola przy ul. La-
toszki. Inwestycję zreali-

zuje firma Rembud. 29 maja podpisano 
umowę z wykonawca, który w czerwcu 
rozpocznie prace budowlane. Inwe-
stycja obejmie budowę przedszkola, 

budowę zbiornika 
na nieczysto-

Szkoła będzie jednym z najnowocześniej-
szych obiektów oświatowych w  Wilano-
wie. Budynek będzie przestronny, sale 
lekcyjne i  pracownie świetnie wyposa-

żone. Będzie także świetlica oraz duża 
stołówka z pełnym zapleczem gastrono-
micznym. 

Szkoła będzie miała także wielofunk-
cyjną salę gimnastyczną oraz salę do 
innych zajęć sportowych, takich jak: 
taniec, judo czy tenis stołowy. Na ze-
wnątrz szkoły powstanie boisko, a w jej 
otoczeniu – ogólnodostępny park, któ-
ry będzie miejscem relaksu i odpoczyn-
ku. Zgodnie z założeniami, zieleń wy-
soka i nasadzenia niskie tworzyć będą 
kolejne zielone miejsce w  Wilanowie  
dla wszystkich mieszkańców. 

ści ciekłe, zagospodarowanie terenu 
przedszkola oraz przebudowę ulicy La-
toszki w  istniejącym pasie drogowym 
w  zakresie niezbędnym do obsługi 
przedszkola.

Budynek zaprojektowano na potrzeby 
6 – cio oddziałowego przedszkola pu-
blicznego, dla łącznie ok. 150 dzieci, 

z pełnym zapleczem gastronomicznym 
wraz z  niezbędną infrastrukturą tech-
niczną. 

Zagospodarowanie terenu 
Wykonawca wybuduje plac zabaw, 
drogi wewnętrzne, plac manewrowy, 
miejsca postojowe, ciągi piesze, wy-
kona oświetlenie terenu, ogrodzenie 
terenu przedszkola oraz urządzi te-
ren zielony.

Planowany termin zakończenia inwe-
stycji: maj 2019.

Parametry inwestycji:
•	 Powierzchnia	zabudowy
	 912,70m²
•	 Powierzchnia	całkowita		
	 budynku
	 1	825,40m²
•	 Powierzchnia	netto	budynku	
	 1	534,44m²
•	 Powierzchnia	użytkowa
	 480,32m²
•	 Kubatura	brutto	budynku
	 7	930,00m³

„Przedszkole przy ul. Latoszki to obiekt, którego 
oczekują mieszkańcy Powsina i Kępy Zawadowskiej. 

Te tereny Wilanowa nie rozwijają się może tak 
dynamicznie jak Wilanów Zachodni, ale potrzeby 

związane z usługami i inwestycjami oświatowymi są równie 
duże. Budując nowe przedszkole odpowiadamy na potrzeby mieszkańców.” 

„Wilanów od lat przeżywa baby boom. Tworzenie 
nowych miejsc w przedszkolach i szkołach jest 
obecnie jednym z priorytetów Urzędu. Nowa szkoła 
podstawowa w Miasteczku Wilanów połączy dwie 
ważne funkcje: edukacyjną i rekreacyjną, w związku 
z wygospodarowaniem miejsca na ogólnodostępny park.”

Bożena Laskowska 
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Wilanów

Hubert Królak
Przewodniczący rady Dzielnicy Wilanów
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Sieć czujników powietrza 
w Wilanowie

Modernizacja kotłowni 
– ruszył dodatkowy nabór wniosków

Wilanów jako pierwsza 
dzielnica w  Warszawie 
udostępnia mieszkań-

com sieć czujników jakości powietrza. 
Urządzenia znajdują się w 8 lokaliza-
cjach na terenie Wilanowa, które ob-
razuje mapka. 

Zbierają dane takie, jak: stężenie py-
łów zawieszonych PM2,5 i  PM10, 
temperatura powietrza, wilgotność 

Warszawiacy, którzy nie 
zdążyli w  tym roku zło-
żyć wniosków o dofinan-

sowanie modernizacji kotłowni, będą 
mieli szansę to nadrobić. 1 czerwca 
ruszył dodatkowy w 2018 roku nabór 
wniosków o ekodotacje z przeznacze-
niem na likwidację nieekologicznych 
źródeł ogrzewania, w  tym tzw. kop-
ciuchów.

W  2018 roku, z  budżetu stolicy, do-
finasowanych zostanie 1911 proeko-
logicznych inwestycji. Warszawiacy 

i  ciśnienie. Dane te są dostępne na 
stronie: https://map.airly.eu/pl

Dane pomiarowe przedstawiane są 
w czasie rzeczywistym za pomocą diody, 
której kolor odpowiada aktualnemu za-
nieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skalą 
CAQI. Każde urządzenie ma kartę GSM, znaj-
duje się w specjalnej obudowie zabezpieczającej 
przed działaniem czynników atmosferycznych.

Projekt realizujemy we współpracy z  firmą Airly  
Sp. z o.o. 

złożyli wnioski o  ekodotacje na re-
kordową kwotę blisko 18 milionów 
złotych. Aż 1265 z tych przedsięwzięć 
przyczyni się do ochrony jakości po-
wietrza, a 416 z nich związanych jest 
bezpośrednio z wymianą starych pie-
ców węglowych. Do tej chwili pozy-
tywnie rozpatrzono już 232 wnioski 
o dotacje na modernizację kotłowni, 
w tym w 29 przypadkach inwestycje 
już zostały zrealizowane i rozliczone. 
Na projekty związane z  likwidacją 
kotłów i  pieców węglowych miesz-
kańcy mogą otrzymać nawet 20 ty-

sięcy złotych. Wnioski przyjmowane 
będą do 31 lipca 2018 r. Kto nie zdąży 
z przygotowaniem i realizacją swojej 
inwestycji w  tym roku, będzie mógł 
wnioskować o dotację w nowym na-
borze (od 1 września) i zrealizować ją 
w  2019 r. Zasady udzielania dotacji 
oraz formularz wniosku dostępne są 
na stronach internetowych www.bip.
warszawa.pl/bos (w  zakładce Dofi-
nansowanie realizacji przedsięwzięć 
służących ochronie środowiska i  go-
spodarce wodnej) oraz na www.zielo-
na.um.warszawa.pl/dotacje.

Zazieleńmy ulice 
– podsumowanie spotkań konsultacyjnych 

Zarząd Zieleni zaprosił miesz-
kańców do dyskusji na temat 
nowego zagospodarowania ulic: 

Wiertniczej, Przyczółkowej, Branickie-
go, Hlonda, al. Rzeczypospolitej. Odby-
ło się kilka spotkań informacyjnych, na 
których obecni byli projektanci zieleni, 
zbierający opinie uczestników konsul-
tacji. W efekcie przedstawiono kilka za-
łożeń koncepcyjnych zmian w obrębie 
tych ulic. Zaproponowano rozwiązania, 

które podniosą wartość estetyczną i funkcjonalną 
ulic. Wśród propozycji znalazły się m.in. postulaty 
zwiększenia liczby miejsc postojowych, zieleni bufo-
rowej, nasadzenia drzew alejowych, 
wyznaczenie ścieżek rekreacyjno-ro-
werowych. Koncepcje dostępne są 
pod adresem:
http://konsultacje.um.warszawa.
pl/sites/konsultacje.um.warsza-
wa.pl/files/prezentacja_wiertni-
cza_mala.pdf
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Przyjazna przestrzeń publiczna 
w Wilanowie to nasz priorytet  
- rozmowa z Przemysławem Królickim  
- Przewodniczącym Komisji Strategii i Planowania 
Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów

Przewodniczy Pan Komisji, której 
celem jest m.in. dbałość o harmo-
nijny rozwój Wilanowa. Przed Ko-
misją ważne wyzwanie - procedura 
planistyczna rejonu przedpola pa-
łacu wilanowskiego. Jakie cele sta-
wia sobie Komisja w tym temacie?

Procedura planistyczna zmiany planu 
miejscowego rejonu przedpola pałacu 
wilanowskiego toczy się już od pewne-
go czasu i obecnie wkroczyła w decydu-
jącą fazę. Komisja jest aktywną stroną 
na każdym etapie procedowania tego 
planu. Ogromnym wyzwaniem dla Ko-
misji, jak i dla całej Rady Dzielnicy, było 
opracowanie w skuteczny sposób uwag 
do planu, które zostały uwzględnione 
przez Biuro Architektury i Planowania 
Przestrzennego. Warto podkreślić, że 
zawsze z uwagą słuchamy uwag i wnio-
sków naszych mieszkańców, które 
w znacznej części znalazły odzwiercie-
dlenie w  naszych postulatach. Zapro-
ponowany pierwotnie kształt Galerii 
Handlowej Wilanów, jak i  zagospoda-
rowanie pobliskiej przestrzeni nie spo-
tkał się z  akceptacją radnych i  części 
mieszkańców. Szukaliśmy kompromi-
su między aspiracjami mieszkańców 
Wilanowa, zapewnienia im przestrzeni 
aktywności i  wypoczynku, wyjątko-
wym sąsiedztwem Pałacu w  Wilano-
wie, a prawem do realizacji inwestycji 
przez inwestora. Wydaje się, że obecne 
propozycje gwarantują kompromis.

Jak Pana zdaniem wygląda ten 
kompromis?

Udało się zmienić koncepcję nieprzy-
jaznej galerii handlowej, która zakła-
dała monolityczną bryłę wzdłuż ulicy 
Przyczółkowej. Udało się zmniejszyć 
jej powierzchnię, rozdzielić budynek 
na mniejsze bryły, które harmonizują 

z wyjątkową zabudową Miasteczka Wi-
lanów. Co istotne, znalazło się miejsce 
na plac miejski – przyjazną przestrzeń 
publiczną, która będzie miejscem spo-
tkań i  interakcji sąsiedzkich. Jedno-
cześnie – poprzez zbudowanie galerii 
handlowej – poprawiamy dostępność 
usług. Cześć mieszkańców uważa, że są 
one wciąż na niedostatecznym pozio-
mie w Wilanowie. 

Na jakim etapie procedowania jest 
obecnie plan?

Rozpoczęły się szerokie konsultacje 
społeczne w  przedmiocie planu, które 
uruchomiło Biuro Architektury i Plano-
wania Przestrzennego Urzędu Miasta. 
Zachęcamy do składania uwag. Każdy 
głos się liczy! Należy pamiętać, że plan 
miejscowy wpłynie na rozwój naszej 
okolicy, dlatego warto określić, jak bę-
dzie można ją urządzić. Mamy na to 
czas do 30 sierpnia. W lipcu w Urzędzie 
Dzielnicy Wilanów uruchomiono punkt 
konsultacyjny, odbyło się także spotka-
nie z architektami i planistami. Komisja 
Strategii i  Planowania Przestrzennego 
Rady Dzielnicy Wilanów wypracuje sta-
nowisko w  przedmiocie planu, które 
ostatecznie zaakceptuje Rada Dzielnicy. 
Następnie zostanie przekazane do pre-
zydenta m.st. Warszawy. Stanowisko to 
powinno odzwierciedlać wynik konsul-
tacji społecznych, które są prowadzone 
i musi zamykać pewną klamrą uzyska-
ną informację zwrotną. Z tego też wzglę-
du ostateczne stanowisko Komisji wy-
pracujemy po dniu 15 sierpnia 2018 r.

Czy plan, o którym rozmawiamy, 
dotyczy tylko galerii handlowej 
w Wilanowie?

Oczywiście, że nie, dlatego tak ważny 
jest głos mieszkańców. Plan obejmuje 

również teren tzw. Plaży Wilanów przy 
budynku Urzędu Dzielnicy. Zapropono-
wane rozwiązania przewidują przede 
wszystkim park, ale także możliwość 
sytuowani obiektów, np. lekki pawilon, 
który będzie pełnił funkcję publiczną, 
będzie miejscem animacji kultury, czy 
eventów kulturalnych.

Jak wygląda plan pracy Komisji 
Strategii i Planowania Przestrzen-
nego na najbliższe miesiące?

Komisja zajmuje się obecnie nie tylko 
miejscowym planem rejonu przedpola 
pałacu wilanowskiego, ale również mo-
nitorujemy i pracujemy nad miejscowy-
mi planami w innych rejonach dzielnicy, 
do których uchwalenia powinno dojść 
w obecnej kadencji. Trzeba pamiętać, że 
plany określają możliwość zagospodaro-
wania przestrzeni, w której mieszkamy 
i  zabudowy nieruchomościami położo-
nymi w  najbliższym obszarze. Komisja 
wraz z zarządem dzielnicy aktywnie za-
biega o utworzenie rezerw w opracowy-
wanych planach zagospodarowania prze-
strzennego pod tereny zieleni publicznej 
oraz  infrastruktury publicznej takiej jak: 
szkoły i przedszkola, Jest to szczególnie 
widoczne w  zakresie procedury plani-
stycznej planu rejonu ulicy Rzodkiewki 
w  Wilanowie Zachodnim. Już kilka lat 
temu Zarząd Dzielnicy myślał perspek-
tywicznie, żądając utworzenia rezerwy 
pod m.in. duży park. Jest to obszar, który 
będzie się bardzo dynamicznie rozwijał 
w  związku z  planowanymi inwestycja-
mi drogowymi przedłużenia Osi Kró-
lewskiej i  Ciszewskiego-bis w  stronę 
Ursynowa. Będzie to przecież dojazd do 
nowej szkoły już za 2 lata. Trzymamy 
rękę na pulsie, by mieszkańcy otrzymali 
nie tylko połączenia drogowe, ale przede 
wszystkim – przyjazną przestrzeń!
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Wielki warszawski weekend  
rowerowy w Wilanowie  
18-20.05.2018 r.
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Dzień Mamy i Dziecka 
 27 maja 2018 r.
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Festiwal Sportu dla dzieci Wannado 
17 czerwca 2018 r.

 
Aktywny Dzień z Tatą 
23 czerwca 2018 r.

Koncert Grzegorza Turnaua
19 czerwca 2018 r.
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Jest nas już 35 tysięcy!

2 -letnia Ala jest 35-tysięczną mieszkanką 
Dzielnicy Wilanów. Z tej okazji burmistrz 
Ludwik Rakowski spotkał się z Alą, jej bra-

tem i rodzicami w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. 
Cieszymy się, że jest nas coraz więcej!

9 czerwca był wyjątkowym 
dniem w historii szkoły. W tym 
dniu cała społeczność szkolna 

obchodziła jubileusz 60-lecia powsta-
nia szkoły. Na parterze budynku zo-
stała odsłonięta tablica pamiątkowa, 
którą poświęcił ks. prałat Waldemar 
Robert Macko, proboszcz parafii św. 

Anny w  Wilanowie. Kolejnym 
punktem w harmonogramie ob-
chodów była część artystyczna, 
podczas której poznaliśmy hi-
storię placówki. Na korytarzach 
szkoły umieszczone zostały ar-
chiwalne zdjęcia ukazujące szko-
łę oraz jej wychowanków.

Po części oficjalnej odbył 
się piknik zorganizowany 
przed budynkiem szkoły. 
Wśród licznych atrakcji 
nie zabrakło koncertu, ka-
wiarenki, stoisk z książka-
mi, zabawkami, balonami 
i warsztatami dla uczniów.

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 169 
im. Orła Białego

11 maja w Przedszkolu nr 416 od-
były się zawody przedszkola-
ków, w których udział wzięło 

ponad 500 najmłodszych sportowców 
z  5 publicznych przedszkoli z  terenu 
Wilanowa.

Emocje były ogromne i wszyscy chcieli 
wygrać! Slalomy, skoki przez przeszkody 

– każdy mógł spróbować 
swoich sił w  olimpijskich 
konkurencjach. Zmagania 
obserwował burmistrz 
Dzielnicy Wilanów Ludwik 
Rakowski, który wręczył 
wszystkim uczestnikom 
zabawy puchary, pamiąt-
kowe medale i upominki. 

Sportowe emocje w Przedszkolu nr 416
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II kadencja Rady Seniorów  
– pierwsze posiedzenie

15 marca 2018 r. odbyło się 
pierwsze, inauguracyjne 
posiedzenie drugiej ka-

dencji Rady Seniorów Dzielnicy Wi-
lanów. Spotkanie otworzył Burmistrz 
Dzielnicy, Ludwik Rakowski. Podczas 
posiedzenia Rada wybrała Prezydium.

Przedstawicielem Rady Seniorów Dziel-
nicy Wilanów w Warszawskiej Radzie 
Seniorów została ponownie pani Elżbie-
ta Wiśniewska.

W skład Rady Seniorów wchodzi  
9 przedstawicieli mieszkańców i po 

jednym: Zarządu, Rady Dzielnicy, Cen-
trum Kultury Wilanów, Centrum Spor-
tu Wilanów, Biblioteki Publicznej oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skład obecnej drugiej 
kadencji Rady Seniorów:

Prezydium:
1.	Pani	Bożena	Laskowska	
-	Przewodnicząca	
2.	Pani	Ewa	Sadowska
-	Wiceprzewodnicząca	
3.	Pan	Jan	Lewandowski	
-	Wiceprzewodniczący	

4.	Pani	Wiesława	Rybarczyk	
-	Sekretarz

Członkowie:
1.	Pani	Teresa	Gałczyńska
2.	Pani	Jadwiga	Krzemińska
3.	Pani	Teresa	Orzełowska-Kołakowska
4.	Pani	Maria	Podniesińska
5.	Pani	Małgorzata	Wilk
6.	Pani	Elżbieta	Wiśniewska
7.	Pani	Danuta	Zygańska
8.	Pan	Stanisław	Gomółka
9.	Pani	Halina	Myszkowska
10.	Pan	Grzegorz	Piekuś
11.	Pani	Alicja	Marczuk

Miejsce Przyjazne Seniorom

D zielimy się z Wami fantastyczną 
nowiną! Urząd Dzielnicy Wila-
nów po raz kolejny otrzymał 

tytuł „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Na-
grodę odebrał bur-
mistrz Dzielnicy 
Wilanów Ludwik 
Rakowski podczas 
gali w  Służewskim 
Domu Kultury. To 
dla nas ogromne 
wyróżnienie, za 
które dziękujemy 
kapitule konkursu. 
Składamy także podziękowania Wila-
nowskiej Radzie Seniorów, która zgłosi-
ła nasz Urząd do tego konkursu. Obiecu-
jemy trzymać wysoki poziom!

Przyczółkowej 33. Szczegóły dotyczą-
ce konkursu dostępne są tutaj: http://
www.senioralna.um.warszawa.pl/miej-
sce-przyjazne-seniorom-2017-konkurs

Idąc za ciosem, zdecydowaliśmy się na 
nową aranżację w  Wydziale Obsługi 
Mieszkańców, która zapewni większy 
komfort i  dyskrecję klientom zała-
twiającym 
u nas swoje 
sprawy. 

Gratulujemy Pani dr Marii Halickiej, 
która została specjalnie wyróżniona 
podczas gali za swoją ogromną życzli-
wość i pomoc niesioną seniorom. 

Bardzo nas cieszy, że nagrodzona została 
także wilanowska biblioteka oraz dwie 
przychodnie prowadzone przez ZOZ 
Mokotów: przy ul. Kolegiackiej 3 oraz 
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Z Wilanowa na Roland Garros!

Żeglarstwo 
jest jej pasją!

Drużyny z Gubinowskiej górą!  

J akub Krawczyk zwycięz-
cą Longines Future Ten-
nis Aces Roland Garros 

2018. 12-letni mieszkaniec Wi-
lanowa, uczeń Szkoły Podsta-
wowej nr 261 im. Stanisława 
Kostki Potockiego, wychowa-
nek Klubu Tenisowego TenisWil 
reprezentował Polskę w Paryżu 
na tegorocznym Roland Garros 
wśród reprezentantów 20 Mię-
dzynarodowych Federacji Tenisa z  ca-
łego świata. 9 już edycja tego turnieju 
zgromadziła na starcie 20 najlepszych 
tenisistów i tenisistek z całego świata. 
Udziału w  tak prestiżowym turnieju 

To był dobry sezon dla dru-
żyny reprezentującej Szkołę 
Podstawową nr 300 im. Wan-

dy Rutkiewicz w  zawodach sporto-
wych.

Na XX Mazowieckich Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Teresinie w dniach 
27-29.05 2018r. zajęła I  miejsce zdo-
bywając mistrzostwo Mazowsza. 
Występując na Ogólnopolskich Fi-

nałach Igrzysk Szkół Podstawowych 
Chłopców w  Głuchołazach w  dniach 
31-03.06 2018r. zajęła I miejsce zdoby-
wając Mistrzostwo Polski Szkół Pod-
stawowych. Wielkie gratulacje!!

M  owa o Weronice Przeździeckiej ze Szkoły Podstawowej nr 261 
przy ul. Wiertniczej 26. Podczas majówki Weronika uroczyście 
odebrała puchar Polski za 2018 rok za pierwsze miejsce w ran-

kingu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist w  2017 jako zawod-
niczka do lat 9. Na Optymiście żegluje czwarty rok, z niezwykłą pasją... 
i sukcesami. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

mogli dostąpić tylko ci tenisiści, którzy 
zajmowali pierwsze miejsca na listach 
klasyfikacyjnych w  swoich krajach, 
bądź zawodnicy, którzy wygrali trudne 
turnieje eliminacyjne – tak jak to było 

w przypadku Jakuba Krawczyka. 
Wylosował trudną grupę, w któ-
rej zagrali mistrzowie Australii, 
Hiszpanii, Włoch i Japonii. Kuba 
zaprezentował dobry techniczny 
tenis, ale nie zdołał wyjść z gru-
py. Był to z pewnością nie zapo-
mniany tydzień w dotychczaso-
wej karierze młodego tenisisty 
z  Wilanowa. Kuba miał okazje 
rywalizować z  tenisistami z  19 

państw, ale przede wszystkim nawią-
zać przyjaźnie i przekonać się, że sport 
jest płaszczyzną na której bez względu 
na kolor skóry, narodowość czy kulturę 
wszyscy jesteśmy równi. 
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Women’s Run Wilanów

C hcesz zadbać o  swoją kondycję fizyczną? 
Chciałabyś biegać, ale brakuje Ci motywacji, 
towarzystwa albo profesjonalnych porad? 

Dołącz do nas! Pomożemy Ci rozpocząć przygodę 
z bieganiem! W maju ruszyła ósma edycja programu 
Women’s Run, umożliwiająca udział w treningach 
prowadzonych przez profesjonalnego instruktora 
dla grup w różnych dzielnicach Warszawy. W Wi-
lanowie bezpłatne treningi odbywają się w każdą 
środę w godz. 18.30 – 19.30. Zbiórka: teren pomię-
dzy budynkami Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. 
Klimczaka. Rejestracja na: www.womensrun.pl. 
Zapraszamy!

Zapraszamy do wilanowskiej 
pasieki edukacyjnej!

Zachęcamy do odwiedzenia 
Pasieki edukacyjnej zlokali-
zowanej przy ul. Włóki 63. 

Oddajemy do dyspozycji 15 uli, łąkę 
kwietną, drzewa i  krzewy 
miododajne, a  także 
możliwość brania 
czynnego udzia-
łu w  pracach 
pszcze-
larskich 
i  ogrodni-
czych na 
jej terenie. 
Pasieka Edu-
kacyjna Wi-
lanów oferuje 
warsztaty eduka-
cyjne kształtujące 
postawy proekologicz-
ne ze szczególnym uwzględ-
nieniem znaczenia zapylaczy w przy-
rodzie. Ponadto zachęcamy do 
udziału w  zajęciach praktycznych 
kandydatów na pszczelarzy oraz oso-
by zainteresowane założeniem wła-
snej pasieki, pragnące poznać biolo-
gię pszczoły miodnej, podstawowe 
zasady prowadzenia pasieki oraz 
samodzielnie realizować przeglądy 

uli pod okiem doświadczonych 
instruktorów. 

Zajęcia edukacyjne w Pasiece odby-
wać będą się do końca wrze-

śnia 2018 roku. Kurs 
prowadzony będzie 

przez pszczelarzy 
posiadających 

wieloletnie do-
świadczenie 
w  obcowaniu 
z  pszczołami. 
Dyżury oraz 
niedzielne 

warsztaty tema-
tyczne pod ha-

słami np. „Rozwój 
i życie rodziny pszcze-

lej”, „Wilanowskie mio-
dobranie”, „Choroby pszczół”, 

„Zima w  życiu pszczół”, pełnione są 
w następujących terminach:
od kwietnia do sierpnia: 

 nieparzyste środy miesiąca w godz. 
9.00-14.00

 parzyste środy miesiąca w  godz. 
15.00-19.00

 pierwsza i trzecia niedziela miesiąca 
w godz. 10.00-14.00

we wrześniu:
 nieparzyste środy miesiąca w godz. 

9.00-14.00
 parzyste środy miesiąca w  godz. 

14.00-18.00
 pierwsza i trzecia niedziela miesiąca 

w godz. 10.00-14.00

Tematyka, harmonogram zajęć oraz ich 
dostępność a  także lokalizacja Pasieki 
zamieszczone są pod adresem: https://
goo.gl/UA6g9Y

W  przypadku odwiedzin grup zor-
ganizowanych prosimy o  uprzed-
nie potwierdzenie terminu na adres  
e - mail: wilanow@pszczelarium.pl.

Kontakt do koordynatora:
Pan Kamil Baj 609 475 750.

maj 
–	PAźDZiERniK	

2018
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18czerwca  Radni z  Mło-
dzieżowej Rady zakoń-
czyli pierwszy rok kaden-

cji. W  X sesji uczestniczył burmistrz 
Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski, 
który dziękował Radnym za zaanga-
żowanie i  zachęcał do kontynuacji 
działań w  przyszłym roku szkol-
nym. Ostatnie posiedzenie odbyło 
się w  gościnnych progach Centrum 

Kultury Wilanów w  Powsinie przy 
ul. Ptysiowej z udziałem Dyrektora 
Roberta Woźniaka. Młodzi Radni 
zaprosili wszystkich na WILANÓW 
BASKETBALL CUP - pierwszy turniej 
koszykówki dla młodzieży wilanow-
skiej organizowany przez MRDW, 
Centrum Sportu Wilanów i  Urząd 
Dzielnicy 23 czerwca przy ul. Wiert-
niczej 26a.

Była także część mniej oficjalna wspól-
ne grillowanie połączone z  nagrywa-
niem filmiku promującego Radę.

Dziękujemy za wspólne działania 
w tym roku szkolnym i życzymy uda-
nych wakacji!

X sesja Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy

Zapraszamy mieszkańców Wilanowa 
na projekt „Skarby Wilanowa. 
Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?” 
realizowany w ramach Budżetu 
partycypacyjnego 2018”.

W trakcie warsztatów teoretycznych poznają Państwo 
zasady gry terenowej Geocaching, na warsztatach 
z części praktycznej wspólnie odkrywać będziemy 
Wilanów i jego skarby. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców. Jeśli posiadasz, koniecznie weź 
ze sobą smartfon!  

Zapisy na warsztaty: 
skarbywilanowa@geocachingwarszawa.org 
lub bezpośrednio przed warsztatami w przypadku wolnych miejsc

Terminy i miejsce warsztatów:

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

15.09 godz. 11.00, 
Biblioteka 
Publiczna, 

ul. Kolegiacka 3

25.08 godz 11:00, CKW Alto Wilanów

14.07 godz 11:00, CKW, ul. Kolegiacka 3

22.09 godz. 11.00, 
Biblioteka 
Publiczna, 

ul. Kolegiacka 3

20.10 godz. 11:00, UDW 6.10 godz. 11:00, UDW 
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Teatralne lato z CKW 

1, 8, 15, 22, 29 lipca (niedziele), 
godz. 15.00, Plac Vogla
5, 12, 19 sierpnia (niedziele),	
godz. 15.00, ul. Oś Królewska
 

XII Warszawskie 
Międzynarodowe 
Kursy Mistrzowskie 
im. Macieja Paderewskiego
Centrum Kultury Wilanów, 
ul. Kolegiacka 3
21-28.08.2018

Jak co roku, w drugiej połowie sierp-
nia, w Wilanowie spotkają się wybitni 
pedagodzy – soliści i kameraliści – 
oraz młodzi adepci sztuki muzycznej 
ze szkół i uczelni całego świata.

24 sierpnia – o godz. 19.00 – w Pałacu 

Tego lata Centrum Kultury Wilanów wspólnie 
z  Urzędem Dzielnicy przygotowało dla dzieci 
ciekawą ofertę spektakli teatralnych w  plene-
rze. Pod hasłem „Teatralne Lato z Centrum Kul-
tury Wilanów” w lipcu odbędzie się 5 spektakli 
na Placu Vogla, a w sierpniu 3 przedstawienia 
przy Pomniku Jana III Sobieskiego w ul. Oś Kró-
lewska. 

Teatrzyki rozpoczynać się będą o  godz. 15:00, 
a  po ich zakończeniu uczestnicy będą mieli 
okazję skorzystać z animacji, gier i zabaw. Będą 
wspólne śpiewy, tańce, nauka gry aktorskiej 
i  zabawy z  olbrzymimi bańkami mydlanymi. 
Wstęp wolny – zapraszamy!

w Wilanowie koncert galowy zagrają 
mistrzowie – pedagodzy Kursów, zaś 
28 sierpnia – o godz. 19.00 – wystąpią 
najlepsi uczestnicy warsztatów.

Więcej informacji: www.fundacjaedu-
kacjikulturalnej.pl.

Zapowiedzi  
CKW

Biblioteka zaprasza!

Maj i  czerwiec upłynął w  Bi-
bliotece pod znakiem cieka-
wych i  licznych wydarzeń. 

Na początku miesiąca świętowali-
śmy Tydzień Bibliotek. Przedszkolaki 
i uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w wielu zajęciach bibliotecznych po-
święconych książkom i tematom pa-
triotycznym. 

9 czerwca z  okazji Nocy Bibliotek 
przygotowaliśmy moc atrakcji. Mło-

dych czytelników zaprosiliśmy do 
escape roomu o  charakterze literac-
ko-historycznym. W  nawiązaniu do 
roku niepodległościowego przygoto-
wano zagadki związane z  książkami 
oraz z dziejami naszego kraju. 

Dyskusyjny Klub Książki działający 
na ul. Kolegiackiej 3 oraz na Przyczół-
kowej 27a zachęca do udziału w spo-
tkaniach i pełnych emocji dyskusjach 
o literaturze. 
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Spotkajmy się na Radosnej
Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11

MALe, czyli Miejsca Aktywności 
Lokalnej to miejsca w  Warszawie 
przeznaczone na sprawy sąsiedzkie 

– spotkania, inicjatywy czy 
warsztaty. To, co się tam 
będzie działo, zależy przede 
wszystkim od pomysłów 
i  energii mieszkańców. 
Centrum Kultury Wilanów 
udostępniło taką przestrzeń 
w  Międzypokoleniowym 

Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 
11. Dotychczas odbyło się tam już 
kilka spotkań sąsiedzkich: świątecz-

ne spotkania międzypokoleniowe, 
warsztaty dla mam, zajęcia plastycz-
ne dla dzieci, zajęcia dla seniorów 
z  obsługi smartfonów czy gimnasty-
ka po sąsiedzku. A przed budynkiem 
mieszkańcy zasadzili bratki. Pomysły 
pomaga zrealizować animatorka dzia-
łająca w ramach programu Warszawa 
Lokalnie – Luiza Przepiórska. Serdecz-
nie zapraszamy z pomysłami i propo-
zycjami!

Powsińskie Dożynki 
2018 
plenery Domu Pracy Twórczej, 
ul. Ptysiowa 3
26 sierpnia (niedziela), 
godz. 11.30-21.00

Centrum Kultury Wilanów oraz Parafia 
św. Elżbiety w Powsinie zapraszają na 
wydarzenie etnograficzne: 13. Powsiń-
skie Dożynki. To piękne święto, któ-
rego inicjatorami są Pracownia Etno-
graficzna „Powsinianie” i Grupa 30+, 
odbędzie się 26 sierpnia br. w plene-

rach Domu Pracy Twórczej w Powsinie 
przy ul. Ptysiowej 3.

Niezmienną ideą tego projektu, świad-
czącą o jego ważności i zarazem uni-
kalności, jest kultywowanie tradycji 
ludowych na obszarze wielkiej i no-
woczesnej aglomeracji miejskiej – War-
szawy. Centrum Kultury Wilanów jako 
jedna z nielicznych instytucji warszaw-
skich pielęgnuje pamięć o dawnych 
zwyczajach wiejskich. 

Powsińskie Dożynki to niepowtarzal-
na okazja, by zobaczyć kolorowy, roz-
śpiewany i wystrojony w regionalne 
stroje ludowe korowód w wieńcami 
dożynkowymi. Wyjątkowości całemu 
wydarzeniu dodają również występy 
folklorystyczne zespołów Centrum 
Kultury Wilanów: Kuźni Artystycznej, 

Powsinian, Grupy 30+, Radosnej oraz 
zaproszonych gości z kraju i zagranicy, 
w tym roku z Białorusi, Łotwy i Rosji. 

Program Powsińskich Dożynek 2018:
11.30 – korowód dożynkowy prowa-
dzony przez starostę i starościnę do-
żynek, prezentacja wieńców dożynko-
wych oraz strojów ludowych 
12.00 – Msza św. dziękczynna w plene-
rach Domu Pracy Twórczej
14.00 – występy zespołów folklory-
stycznych
19.00 – potańcówka na dechach

Zapraszamy również do oglądania do-
żynkowej wystawy plenerowej, która 
od 15 czerwca będzie prezentowana 
przy Polsko-Niemieckiej Szkole Spo-
tkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta 
na ul. Ledóchowskiej 3.

Program „Dobry start (300+)”

Od 1 lipca szybko i  wygodnie 
może złożyć wniosek w  spra-
wie świadczenia ,,Dobry Start” 

przez internet: online przez stronę Mi-
nisterstwa Rodziny empatia.mrpips.
gov.pl oraz przez bankowość elektro-
niczną. 

Papierowe wnioski będą przyjmowa-
ne w  Urzędzie Dzielnicy Wilanów od  
1 sierpnia:

 w  Wydziale Obsługi Mieszkańców, 
stanowisko 14, ul. Klimczaka 2,
 w  Wydziale Spraw Społecznych 

i Świadczeń, parter, pokój 18, ul. Klim-
czaka 4.

W  przypadku wniosków złożonych 
w  lipcu i  sierpniu, rodziny wyprawkę 
otrzymają nie później niż 30 września. 
W  przypadku wniosków złożonych 
w  kolejnych miesiącach gminy będą 

miały maksymalnie 2 miesiące od dnia 
złożenia wniosku na jego rozpatrzenie 
i wypłatę świadczenia. Złożenie wnio-
sku o świadczenie dobry start w lipcu 
i sierpniu to gwarancja wypłaty świad-
czenia nie później niż do 30 września.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 
30 listopada. Wnioski złożone po 
tym terminie pozostawia się bez 
rozpatrzenia.



30.06. REKINY WOJNY Todd Philips 
07.07. TONI ERDMAN Maren Ade 

14.07. NIETYKALNI
Olivier Nakache, Eric Toledano

21.07. GRAND BUDAPEST HOTEL Wes Anderson 
28.07. DOBRZE SIĘ KŁAMIE W MIŁYM TOWARZYSTWIE

Paolo Genovese 
04.08. HISZPAŃSKI TEMPERAMENT Emilio Martínez Lázaro

11.08. NASZ NAJLEPSZY ROK Cédric Klapisch
18.08. ZA JAKIE GRZECHY DOBRY BOŻE

Philippe de Chauveron
25.08. BYŁ SOBIE PIES Lasse Hallström

01.09. THE SQUARE Ruben Östlund
Projekcje rozpoczynają się w godzinach:

czerwiec i lipiec: 21.45  |  sierpień i wrzesień: 21.15
Przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów

m.st. Warszawy
www.filmowastolica.pl
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