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Inwestycje oświatowe
- nowe skrzydło szkoły
przy Ledóchowskiej gotowe

P

o trwającej 10 miesięcy budowie, szkoła nr 358 może pochwalić się nowym, funkcjonalnym obiektem.
Obok hali sportowej dobudowano nowoczesne dwukondygnacyjne skrzydło, w którym mieści się 9 sal lekcyjnych. Dodatkowo, w nowocześnie
wyposażonym budynku znalazło się
miejsce na salę do zajęć terapii SI oraz
stołówkę z pełnym zapleczem gastronomicznym.
Zakończenie rozbudowy szkoły przy
Ledóchowskiej nie kończy jednak inwestycji oświatowych. W najbliższych
miesiącach rozpocznie się budowa
podstawówki w Wilanowie Zachodnim (szczegóły na stronie 11). Zgodnie

z uchwałą Rady m.st. Warszawy,
kolejne szkoły będą mogły powstać
przy ul. Bruzdowej i ul. Sejmu Czteroletniego.

za nami cztery pracowite i owocne
lata – czas wielu ważnych inwestycji, wyzwań i sukcesów. Wilanów
rośnie na naszych oczach – dosłownie i w przenośni. Przybywa mieszkańców, zmieniają się ich potrzeby
i oczekiwania.
W mijającej kadencji słuchaliśmy
mieszkańców i staraliśmy się, aby Wilanów – najlepsza dzielnica Warszawy
– był także dzielnicą dla wszystkich:
dzieci i dorosłych, młodzieży i seniorów, gości i turystów.
Chcemy, by Wilanów rozwijał się
tak dynamicznie, jak dotychczas. Inwestujemy w nowoczesne placówki
oświatowe, z bogatym zapleczem
sportowym, drogi i ścieżki rowerowe, rozwijamy ofertę kulturalną
i sportową, dbamy o przyjazną, zieloną przestrzeń publiczną, służącą
wypoczynkowi i rekreacji.
Ostatnie lata to bardzo dobry czas
dla Wilanowa – naszej małej ojczyzny. Jestem jednak pewien, że dzięki wspólnej pracy to, co najlepsze,
nadal przed nami.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy
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Czas dynamicznych zmian
- Hubert Królak, Przewodniczący Rady Dzielnicy
Wilanów m.st. Warszawy, podsumowuje
mijającą kadencję samorządu
Czy ktoś, kto po czterech latach nieobecności wraca dzisiaj do Wilanowa, rozpozna swoją dzielnicę?

Wilanów zmienił się znacząco. To był
bardzo dynamiczny okres w rozwoju dzielnicy. Mamy ponad 35 tysięcy
mieszkańców – na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ich liczba wzrosła
blisko trzykrotnie! Mieszka tu procentowo najwięcej rodzin z dziećmi spośród wszystkich dzielnic Warszawy.
A skoro nas przybywa, to rosną także
nasze potrzeby. Mieszkańcy Wilanowa chcą, by ich dzieci uczęszczały do
przedszkola i szkoły blisko domu, by
mogły uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania w Centrum Kultury
Wilanów, ćwiczyć na dobrze przygotowanych boiskach, pływać na nowoczesnym basenie – to udało nam się
zapewnić w ciągu tych 4 lat. Starsi
mieszkańcy mogą uczęszczać na jeden
z najlepszych Uniwersytetów Trzeciego Wieku, korzystać z licznych zajęć
kulturalnych i sportowych. A młodsi –
uprawiać biegi na ścieżkach specjalnie
do tego przeznaczonych lub wybrać
którąś z licznych dróg rowerowych.
Konkretnie: jakie projekty udało się
zakończyć w trakcie ostatniej kadencji?

Uważam, że sporym sukcesem było
otwarcie połączenia z Ursynowem – ul.
Korbońskiego. Wśród innych ważnych
inwestycji drogowych, którymi możemy się pochwalić, wymieniłbym budowę ul. Branickiego, przebudowę ulic:
Klimczaka, Zaściankowej i Jarej oraz
remont ul. Hlonda.
Bardzo dużo zainwestowaliśmy
w oświatę – zbudowaliśmy przedszkola przy ul. Radosnej i Hlonda, rozbudowaliśmy kompleks oświatowy
przy ul. Ledóchowskiej, a więc przed-

szkole, żłobek i szkołę podstawową.
Wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy wiele innych wilanowskich
szkół i ich obiekty sportowe. Rozpoczęła się także budowa kolejnego
przedszkola przy ul. Latoszki.
Inwestycje w oświatę to priorytet?

Od 2007 roku powstało lub przeszło
modernizację wiele budynków oświatowych: m.in. przedszkole na Zawadach, przy ulicy Sytej, szkoły: na Gubinowskiej, w Powsinie i w Powsinku,
Zespół Szkół przy ul. Wiertniczej, gdzie
wybudowaliśmy dodatkowo halę sportową z basenem. W trakcie rozstrzygnięć jest przetarg na budowę szkoły
przy ul. Oś Królewska wraz z halą sportową i boiskiem.
Zabezpieczyliśmy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego teren pod oświatę na Zawadach
przy ul. Bruzdowej oraz pod usługi publiczne w Miasteczku Wilanów, przy ul.
Sejmu Czteroletniego.
Co jeszcze poza oświatą jest ważne
dla mieszkańców?

Poza infrastrukturą drogową, dobra
oferta sportowa i kulturalna. Istotne,
aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do
kultury, zieleni i przestrzeni rekreacyjnej. Niezbędne są nowe boiska i parki.
Ich powstanie musi jednak poprzedzić
pozyskanie nowych gruntów pod inwestycje publiczne.
Wilanów żyje nie tylko budowami
i remontami. Gdzie plasujemy się na
kulturalnej mapie stolicy?

Bardzo wysoko. Dni Wilanowa to już
impreza o uznanym charakterze, na
którą przychodzą tłumy – nie tylko naszych mieszkańców. Królewski Festiwal
Światła – kolejna unikalna impreza.
Bardzo chciałbym, żeby na stałe wpisała

się w nasz kulturalny grafik.
Wilanów słynie z otwartości – na ludzi
i na świat. Żyjemy w miejscu przyjaznym wszelkim nowym inicjatywom,
czego dowodem może być niedawny
Warszawski Festiwal Kulinarny, licznie
odwiedzany przez miłośników dobrego jedzenia z całej stolicy.
Jesteśmy również dumni z Centrum
Kultury Wilanów. Każda z jego 6 filii
tętni życiem. A oferta zadawala naprawdę każdego – plastyka, balet,
muzyka, teatr, spotkania z ciekawymi
ludźmi, warsztaty, improwizacja, języki obce... i polski dla obcokrajowców.
A co nas czeka w przyszłości?

Mieszkańców czeka z pewnością dalsze szczęśliwe życie w najlepszej dzielnicy Warszawy, urzędników – dalsza
ciężka praca.
W pierwszej kolejności zajmiemy się
budową nowej szkoły podstawowej
przy ul. Oś Królewska, żłobka przy ul.
Pamiętnej oraz szkoły podstawowej
i przychodni zdrowia na Zawadach.
Ważnymi inwestycjami będą: połączenie ul. Branickiego z Ursynowem, doprowadzenie kanalizacji w Powsinie
i na Kępie Zawadowskiej, budowa ulic
Bruzdowej i Zdrowej oraz połączenie
ul. Oś Królewska z ul. Ciszewskiego
na Ursynowie. Przydadzą się też nowe
kompleksy boisk i parki.
A już w nowej kadencji do Wilanowa
będziemy mogli dojechać tramwajem...
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Rozbudowa ul. Bruzdowej –
trzy odcinki, trzy etapy przygotowań

U

lica Bruzdowa zostanie przebudowana na długości ok.
2250 m – zyska obustronny chodnik oraz ścieżkę roweul. Metryczna
rową po stronie zachodniej. Powstaną skrzyżowania typu
rondo: z ul. Olęderską, ul. Grabalówki, ul. Gratyny, 37KUD i ul.
Prętową oraz zwykłe z ul. Metryczną, 16KUL, ul. Sytą, ul. Okrzeszyńską, ul. Hoserów.
Równolegle z rozbudową jezdni, prowadzona będzie modernizacja infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej. Rozbudowa prowadzona będzie na trzech odcinkach.

ul. Bruzdowa

3
ul. Bruzdowa

2
ul. Bruzdowa

1

ul. Prętowa
Zielone światło do prowadzenia prac otrzymał odcinek 1, na którego realizację rozpisano przetarg
i wybrano wykonawcę.
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) dla odcinka środkowego (2) zostało niestety zaskarżone. Los decyzji ZRiD po jej zaskarżeniu do Wojewody Mazowieckiego, zostanie rozstrzygnięty
w postępowaniu odwoławczym najwcześniej w listopadzie tego roku.
Trwa procedura uzyskania ZRiD dla odcinka 3. Rozstrzygnięcia wymaga tu kwestia odstępstwa
od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych w zakresie usytuowania kanalizacji sanitarnej pod jezdnią. Oczekujemy obecnie na otrzymanie zgody na odstępstwo od Ministra
Infrastruktury.

Na Bruzdowej będzie bezpieczniej

J

uż niedługo piesi będą mogli
bezpieczniej poruszać się ulicą Bruzdową. Na odcinku od
ulicy Cicha Dolina do ulicy Zaścian-

kowej zostanie zbudowany chodnik.
Inwestycja jest na razie na etapie
opracowywania dokumentacji pro-
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jektowej. Gdy tylko plany zostaną dopracowane, Urząd Dzielnicy wystąpi
o zezwolenie na realizację inwestycji
drogowej.

Przedłużenie ul. Sarmackiej –
budujemy kolejny wyjazd z Miasteczka

P

rzebudowa ul. Sarmackiej oraz
budowa przepustu nad Potokiem Służewieckim, który połączy tę ulicę z al. Wilanowską – to
projekt, dzięki któremu powstanie
kolejny wyjazd z Miasteczka Wilanów.

Wiadomo już, że pierwszym etapem będzie przebudowa ul. Sarmackiej do granicy z Potokiem Służewieckim, tak aby
przystosować ją do nowej funkcji. Na-

stępnym krokiem będzie budowa przepustu, a ostatnim – połączenie nowej
jezdni z al. Wilanowską i przebudowa
skrzyżowania z ul. Kosiarzy.

Po przebudowie z ulicy Sarmackiej będzie można pojechać na wprost w ul.
Kosiarzy i skręcić w lewo lub w prawo
w al. Wilanowską. Jadąc od strony centrum al. Wilanowską, wjedziemy w Sarmacką w prawo, natomiast jadąc od
Wiertniczej – w lewo. Tzw. lewoskręt to
długo oczekiwane udogodnienie.
Inwestycja znajduje się obecnie na etapie
uzgadniania dokumentacji technicznej.

ścieżka rowerowa

chodnik

Przebudowa ul. Wiertniczej –
nowa nawierzchnia to nie wszystko

U

Prace objęły wymianę chodników oraz budowę
nowej asfaltowej drogi dla rowerów, którą połączono z istniejącą trasą w stronę Powsina. Co
więcej, na wszystkich przejściach dla pieszych
i przejazdach rowerowych pojawiła się sygnalizacja świetlna. Osygnalizowane zostały skrzyżowania z ul. Łowczą, z ul. Ostrą/Lentza oraz z ul.
Kosiarzy i ul. Obornicką.

W trakcie prac rozbudowano
również pętlę autobusową
oraz zmodernizowano parking przy cmentarzu w Wilanowie. Finalnym etapem
inwestycji była wymiana nawierzchni jezdni na całym remontowanym odcinku.

fot. ZDM

lica Wiertnicza stała się
przyjazna rowerzystom
i pieszym. Prace modernizacyjne sprawiły, że można komfortowo i bezpiecznie poruszać
się po niemal dwukilometrowym
odcinku: od ul. Nałęczowskiej do
al. Wilanowskiej.
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37 KUD już po przetargu

P

rzetarg na „Budowę ul. 37 KUD
etap I wraz z budową sieci kanalizacyjnej” został rozstrzygnięty a umowa z firmą INSTAL-NIKA sp.
z o.o. S.k. podpisana.
Dzięki inwestycji obecna droga grun-

towo-żwirowa, zyska docelową nawierzchnię. Na całej długości budowanego odcinka (423 m) położona
zostanie kostka. Pas drogowy ma mieć
szerokość niemal 11 metrów, a ulica –
5 m. W projekcie uwzględniono również trzy progi zwalniające.

Z nową jezdnią sąsiadować będą: od
strony południowej – chodnik wraz
z szeregiem latarni, a od strony północnej: pobocze i rów odwadniający.
Budowę ulicy poprzedzi budowa kanalizacji sanitarnej.

„Zaczarowany las”

przy Szkole Podstawowej nr 261

W

ybraliśmy wykonawcę placu zabaw realizowanego
w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 pod nazwą „Zaczarowany las” przy Zespole Szkół nr 79 przy ul.
Wiertniczej 26. Ma to być przestrzeń zarówno dla najmłodszych dzieci uczęszczających do szkoły, jak i rodzin z dziećmi

z sąsiedztwa. Jednocześnie będzie spełniać rolę adaptacyjną dla dzieci, które
w przyszłości będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej nr 261. Plac zabaw czynny będzie od poniedziałku do niedzieli
(w dni powszednie w godzinach funkcjonowania szkoły, w weekendy w godzinach funkcjonowania obiektu spor-

towego). W skład „Zaczarowanego lasu”
wejdą: 2 zestawy zabawkowe, domek
szałas, huśtawka bocianie gniazdo, tablica do gry w kółko i krzyżyk, tablica do
rysowania, ławki, kosze na śmieci, stół
betonowy do gry w szachy, chińczyka,
warcaby, stoły do pingponga, biblioteka
plenerowa, siłownia zewnętrzna.

Powstaje projekt skrzyżowania
ulic Vogla, Przyczółkowej i Branickiego

T

rwają prace nad przygotowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy skrzyżowania
ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul.
Z. Vogla. Optymalny wariant przebudowy
skrzyżowania ułatwi poruszanie się zarówno samochodów, jak i pieszych oraz rowerzystów. W projekcie zostanie równiez
uwzględniona przebudowa sygnalizacji świetlnej.
To kluczowa inwestycja
szczególnie dla mieszkańców Zawad i Kępy Zawadowskiej.
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Nowe rondo

na skrzyżowaniu ulic
Sytej i Jarej

W

miejscu skrzyżowania ulic Sytej i Jarej powstanie rondo. Projekt
zakłada budowę obiektu o trzech wlotach, a także budowę i poszerzenie chodników. Na południowym wlocie ul. Sytej zlokalizowany
zostanie przystanek z wiatą. Inwestycji będzie towarzyszyła przebudowa infrastruktury technicznej. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(ZRiD) została już wydana. Zakończenie inwestycji nastąpi w przyszłym roku.

Połączenie Branickiego z POW

T

rwają prace nad przygotowaniem
dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy połączenia drogi powiatowej ul. A. Branickiego z drogą
ekspresową S-2 – Południową Obwodnicą Warszawy (POW) oraz ulicy na
przedłużeniu ul. Św. U. Ledóchowskiej
do granicy POW wraz z przebudową
i rozbudową niezbędnej infrastruktury
technicznej. Dokumentacja projektowa
zostanie wykonana z podziałem na poszczególne zadania:
Zadanie nr 1: Budowa ul. A. Branickiego od skrzyżowania z ul. Św. U. Ledóchowskiej (wraz ze skrzyżowaniem)
do granicy opracowania projektu budo-

wy drogi ekspresowej S2 – Południowej
Obwodnicy Warszawy (Węzeł Ursynów
Wschód)

Zadanie nr 2: Budowa ul. Św. Urszuli
Ledóchowskiej od skrzyżowania z ul. A.
Branickiego do granicy opracowania projektu budowy drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy (droga lokalna pod wiaduktem WG 03-05).

Zadanie nr 3: Budowa ul. A. Branickiego od skrzyżowania z ul. Św. U.
Ledóchowskiej (bez skrzyżowania)
do drogi wewnętrznej przy budynku
Branickiego 18, gdzie będzie mogło powstać dodatkowe przejście dla pieszych.
Dokumentacja obejmie m.in.: koncepcję drogową wraz z wielobranżową analizą układu komunikacyjnego, projekt
budowlany drogowy umożliwiający
wykonanie jezdni, chodników, ścieżki
rowerowej, projekt budowlany oświetlenia, zieleni, sygnalizacji świetlnej. Po
wykonaniu inwestycji ulica Branickiego
będzie połączona z ulicą Płaskowickiej
na Ursynowie.

Zdrowa w przebudowie

U

lica Zdrowa zostanie przebudowana na
odcinku al. Wilanowska – droga L4 (ul.
Dyniowa). Inwestycja obejmuje również
budowę przepustu na Potoku Służewieckim
oraz połączenie z al. Rzeczypospolitej.

Przy Zdrowej pojawią się
obustronne chodniki oraz zatoki
postojowe. W trakcie prac zostanie wykonane
odwodnienie

oraz przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej. Ulica zyska również
nowoczesne oświetlenie.
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Połączenie Ursynowa z Wilanowem
– inwestycja wznowiona

B

udowa ul. Rosoła na odcinku
od ulicy Jeżewskiego do ul. Wąwozowej została wznowiona.

Inwestycja długo była zawieszona.
Wojewoda Mazowiecki zakwestionował bowiem zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wydane
przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, i nakazał jego
ponowne rozpatrzenie. Następnie
Urząd Wojewódzki przez kilkadziesiąt dni nie zwrócił dokumentacji
inwestycji.

Powody uchylenia ZRiD miały naturę formalną – wątpliwości budziły
niektóre z zawartych we wniosku
sformułowań, a także brak ostemplowania niektórych dokumentów.

Urząd Dzielnicy Ursynów wystąpił
o ponowne wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Otrzymał
je pod koniec września, dzięki czemu
mogły zacząć się prace budowlane.

Sygnalizacja świetlna na ul. Drewny
– będzie bezpieczniej

Z

godnie z deklaracjami ZDM, ul. Drewny skrzyżowanie z ul. Przyczółkową już niedługo stanie się bezpieczniejsze: projekt przebudowy
jest już na etapie zatwierdzenia przez Biuro Polityki
Mobilności i Transportu.
Sygnalizacja świetlna jest w tym miejscu niezbędna
– potwierdzają to analizy Zarządu Dróg Miejskich.
Decyzja o jej budowie podejmowana jest wtedy, gdy
ocena zagrożeń w specjalnej punktacji osiągnie wynik 100. Natężenie ruchu na skrzyżowaniu Drewny
z Przyczółkową i problemy z nim związane oceniono
na 140 punktów.
Prace nad projektem prowadzi Zarząd Dróg Miejskich. W ramach inwestycji powstanie skrzyżowanie
z sygnalizacją świetlną z przejściami dla pieszych
i przejazdami rowerowymi.
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Nowe oddziały przedszkolne

A
fot. shutterstock / Poznyakov

by przedszkolaki mogły bawić
się i uczyć w komfortowych
warunkach, Urząd Dzielnicy
Wilanów stworzy dodatkowe oddziały
przedszkolne.
Oddziały Przedszkola nr 416 przy ul.
Sytej 123 powstaną na Zawadach. Na
ich siedzibę zostanie zaadaptowany
jeden z lokali centrum handlowego

na placu Vogla. Placówka pomieści
cztery oddziały, czyli około 100 dzieci
Przedszkole nr 424 przy ul. Prymasa
Augusta Hlonda 20J otworzy natomiast
filię na ul. Sarmackiej 4. W tej lokalizacji
zaplanowano 6 oddziałów dla 150 dzieci.
Otwarcie obu placówek przewidziane
jest na 1 lutego 2019 r.

Nowa szkoła
w Wilanowie Zachodnim –
przetarg rozstrzygnięty

Kluczowym elementem inwestycji
jest również wielofunkcyjna sala
gimnastyczna oraz mniejsze sale,
w których będą mogły odbywać się
np. zajęcia taneczne oraz treningi judo i tenisa stołowego. Teren

w okolicy zewnętrznego boiska zostanie przekształcony w ogólnodostępną
parkową strefę relaksu i odpoczynku.
Szkoła powinna być gotowa 1 września
2020 r.

S

ala gimnastyczna, boisko, parking,
teren zielony – wszystko to znajdzie
się w nowej szkole, która powstanie przy przedłużeniu ul. Oś Królewska
w stronę ul. Zdrowej. W trzykondygnacyjnym budynku zaplanowano: funkcjonalne sale lekcyjne, dedykowane pracownie,
świetlicę, bibliotekę, stołówkę, szatnie, zaplecze kuchenne i administracyjne.
Do przetargu w formule „Zaprojektuj i wybuduj” stanęło trzech oferentów. Koncepcja przygotowana przez Urząd Dzielnicy
zakłada stworzenie jednego z najnowocześniejszych obiektów oświatowych w stolicy – z przestronnymi korytarzami oraz
świetnie wyposażonymi salami i pracowniami.
Czas po lekcjach przyszli uczniowie będą
spędzać w sporej świetlicy, a przerwy obiadowe – w dużej stołówce z pełnym zapleczem gastronomicznym.
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Pozbądź się „kopciucha” –

jak wymienić piec dzięki ekodotacji?

G

dy słupki rtęci w termometrach spadają coraz niżej,
wskaźniki stężenia pyłów zawieszonych rosną. Poprawie jakości
powietrza służy wymiana pieców.
Zgodnie z uchwałą antysmogową, do
2022 roku muszą zostać zlikwidowane
wszystkie piece na węgiel i drewno,
które nie spełniają wymogów klas 3,
4, lub 5 według normy PN-EN
303-5:2012.

każdy posiadacz „kopciucha” może
ubiegać się o ekodoatcję w wysokości
od 7 do 20 tys. zł. Fundusze będą rozdzielane do końca marca 2019 roku.
Dla osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej Urząd
m.st Warszawy stworzył dodatkowo

program „Zielone wsparcie”. W jego
ramach można otrzymać zarówno
środki na wkład własny, jak i systematyczne dofinansowanie opłat za
ogrzewanie. Wnioski o przystąpienie do „Zielonego wsparcia” można
składać w ośrodkach pomocy społecznej.

Posiadacze starych
pieców mogą składać wnioski o dofinansowanie ich
wymiany lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po wypełnieniu
odpowiednich dokumentów dostępnych na stronach
Biura Ochrony Środowiska, a także
w Wydziałach obsługi mieszkańców,

MPWIK rozbudowuje sieć
kanalizacyjną i wodociągową

M

iejsc, w których
sieć wodociągowa i kanalizacyjna nie jest jeszcze wybudowana, systematycznie
ubywa.

nim sieć kanalizacyjna zostanie zbudowana w Powsinie.

W tym roku zakończyła
się budowa przewodu wodociągowego w ul. Rosy.
Niebawem woda popłynie
nowymi rurami również
pod drogą dojazdową do
ul. Dobrodzieja.
W toku są również inwestycje kanalizacyjne: w ul. Hoserów, ul. Gratyny i ul.

Prętowej. W rejonach ulic Prętowej,
Rosochatej, Zakamarek i Przekornej
powstaną pompownie ścieków. Dzięki
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Niebawem w przetargu wyłoniony zostanie
również wykonawca
przewodu wodociągowego w ul. Starodawnej na odcinku od
ul. Dobrodzieja do ul.
Zakamarek. W ramach
przebudowy ul. Bruzdowej zmodernizowany
zostanie również wodociąg na odcinku
ul. Prętowa–Metryczna, a kanalizacja
powstanie również w ul. 37 KUD.

Festiwal Kulinarny
15-16 września 2018 r.

Wilanów GRA
29-30 września 2018 r.
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CKW: Jesteśmy na Zawadach!

N

a Zawadach powstała długo
oczekiwana filia Centrum Kultury Wilanów. Tej jesieni po raz
pierwszy zapełniła się dziećmi i ich rodzicami uczestniczącymi w kolejnych
zajęciach artystycznych i ruchowych.

Oferta nowej filii CKW jest skierowana przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców tej części
Wilanowa: wystartowała „Strefa malucha” (zajęcia poranne) oraz „Strefa przedszkolaka” (popołudniowe).

Uczniowie podstawówek mogą zapisywać się m.in. na zajęcia taneczne,
teatralne, akrobatykę, gimnastykę
artystyczną czy szachy, a dorośli –
na jogę, pilates czy kreatywne zajęcia plastyczne.

Zapowiedzi Centrum Kultury Wilanów
Powsińska Wieczornica:
Kiszenie kapusty
Dom Pracy Twórczej, ul. Ptysiowa 3
17.10.2018 (środa), godz. 18.30
Pracownia Etnograficzna „Powsinianie” oraz Grupa 30+
zapraszają na Powsińską Wieczornicę, podczas której
ożyje staropolski obrzęd kiszenia kapusty. Wraz z grupami Centrum Kultury Wilanów przywoła go dla Państwa
zespół z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie.

Akademia Varsavianistyczna
– prelekcje
Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3
13, 20 i 27.10.2018 (sobota), godz. 11.00
Centrum Kultury Wilanów oraz Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy zapraszają na spotkania Akademii Varsavianistycznej poświęcone historii, kulturze i sztuce stolicy
oraz Mazowsza.
13.10 - pomniki Syrenki i wstęp do pomników
		warszawskich,
20.10 - pomnik Ignacego Jana Paderewskiego
		oraz Marii Skłodowskiej-Curie,
27.10 - pomnik Stefana Starzyńskiego
		i Sokratesa Starynkiewicza.

Centrum
Sportu
Wilanów
zaprasza
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Pokaz naukowy
pt. „Brzuch - drugi mózg?”
Centrum Kultury Wilanów,
przy ul. Kolegiackiej 3
„Gniecie nas w dołku”, „Czujemy motyle w brzuchu”,
Czy wszystkich bakterii powinniśmy się bać?
Jaki związek z odczuwaniem emocji, ale też ogólnym
stanem zdrowia mają bakterie w naszych jelitach?
Kto tu tak naprawdę rządzi...? Na te i wiele innych pytań, spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedzi w czasie spotkania, które poprowadzi Grzegorz Witkowski,
z wykształcenia lekarz medycyny, z pasji Prezes Fundacji Jestem Pro.Bio. Zapraszamy dzieci wieku 7 - 10
lat wraz z opiekunami na pokaz naukowy.
Zapisy: www.naud.edu.pl
Wstęp wolny - finansowanie z Budżetu Partycypacyjnego Warszawy na rok 2018.

fot. shutterstock / eurobanks

Biblioteka zaprasza dzieci

J

esienne wieczory zachęcają do
czytania, więc Biblioteka na ul.
Kolegiackiej 3 wydłużyła godziny pracy: jest czynna od poniedziałku
do piątku (9:00-20:00) oraz w soboty
(9:00-16:00).
„Z książką na start” – akcja organizowana we współpracy Fundacją
Metropolia Dzieci, skierowana do dzieci w wieku do 6 lat. Każdy uczestnik
otrzymuje darmową książeczkę, którą
będzie mógł wybrać spośród kilku tytułów oraz specjalny paszport na pieczątki otrzymywane za wypożyczenia.
Poranki z Biblioteką – w Bibliotece
na Kolegiackiej oraz w filiach na ul. Radosnej i al. Rzeczypospolitej odbywają
się zajęcia Klubu Małego Czytelnika.

fot. shutterstock / Pressmaster

Muzorymki – zajęcia muzyczno-literackie dla 2-3 latków i ich rodziców, or-

ganizowane przez szkołę Barwy Muzyki (Biblioteka Główna, czwartki – 10.00
i 10.45)
Przedsiębiorcze dzieci – spotkania
na których dzieci poznają podstawy
ekonomii (filia na ul. Radosnej, środy
17 - 18:30)
„Mirabelka” – warsztaty z okazji 100.
rocznicy odzyskania Niepodległości na
podstawie książki Cezarego Harasimowicza o tym samym tytule dla dzieci
i rodziców (9 listopada, 17:00)
„Podróż bez biletu” – cykl spotkań
z autorami książek dla młodzieży:
Tomasz Sobania („Nowy świt”
i „Speculo”) – 18 października, 12.00,
al. Rzeczypospolitej 14; 19 października
– 10:00, ul. Kolegiacka 3 oraz 13:00, ul.
Radosna 11.

Monika Oworuszko (autorka kryminałów dietetycznych) – 9 listopada,
10:00, ul. Kolegiacka 3,
Paweł Beręsewicz (seria książeczek
o Ciumkach) – 19 listopada, 10:00,
ul. Radosna,
Przemysław Wechterowicz („Proszę
mnie przytulić”, „W pogoni za życiem”)
- 27 listopada, 10:00, ul. Kolegiacka 3,
Barbara Gawryluk – 28 listopada,
13:00, al. Rzeczypospolitej 14.

Biblioteka zaprasza dorosłych na Kolegiacką 3

K

to, jak nie ja, kiedy, jak nie teraz?”
– spotkanie wieńczące roczny
cykl warsztatów „Opowiem wam
moją historię” prowadzonych przez
dziennikarkę i autorkę książek Martę
Sztokfisz (18 października, 18:00).

„Literackie poniedziałki”:

Cykl debat historycznych:

Pokazy filmowe – wtorki, 18:00.
12 listopada, 18.30 – dyskusja o Zbi- W „Październiku pachnącym nowogniewie Herbercie z Andrzejem Frana- ścią” zaprezentujemy najnowsze obraszkiem, autorem biografii poety.
zy, natomiast podczas „Listopada z lamusa” odwołamy się do klasyki filmu.
26 listopada, 18.30 – o czochraniu
antarktycznego słonia i wyprawach Wystawy w Sali Spotkań – paździeropowie Michał Golachowski biolog, nik: wystawa ilustracji Rocha Urbaniapodróżnik, tłumacz oraz doktor nauk ka, absolwenta krakowskiej ASP, który
przyrodniczych.
inspiracje do swoich dzieł czerpie z legend, podróży, popkultury i mitów.
Dysputy o książkach przy kawie – spo- Listopad: „…dla Niepodległej. Wartkania odbywają się w wybrany czwar- szawa, Mazowsze i Podlasie w 1918r.”
tek o godzinie 18:00 w Powsinie oraz autorstwa Sławomira Błażewicza, ukaw wybrane środy również o godzinie zującą dążenia niepodległościowe na
18:00 na ul. Kolegiackiej 3.
wspomnianych terenach.

„Lach czy Moskal – czyli dlaczego Rzeczpospolita Obojga Narodów przegrała
rywalizację z Rosją o hegemonię w Europie Wschodniej w XVI-XVIII w.?” – udział
wezmą: dr hab. Konrad Bobiatyński,
prof. Mirosław Nagielski i dr Zbigniew
Hundert (25 października, 18:30),
„Zdobyta czy darowana? Komu Polska
zawdzięcza odzyskanie niepodległości
w 1918 roku?” – udział wezmą: dr hab.
Piotr Szlanta, dr hab. Michał Leśniewski i dr hab. Tadeusz Rutkowski
(8 listopada, 18.30).

15 października, 18.30 – spotkanie z dr
Jolantą Załęczny i rozmowa o książce „Tradycje patriotyczne elementem
kształtowania zbiorowej świadomości
historycznej w II Rzeczypospolitej”.
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