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Królewskie jabłonie
w Wilanowie

U

rząd Dzielnicy Wilanów zainicjował w 2018 roku sadzenie
starych odmian jabłoni. Akcja
pod hasłem „100 jabłoni na 100-lecie
niepodległości Polski”, polegająca na
sadzeniu w wybranych placówkach
edukacyjnych naszej Dzielnicy koszteli, stała się początkiem projektu
mającego na celu edukację, upowszechnianie zdrowego trybu życia
i ekologii.
Inicjatorką i pomysłodawczynią akcji
jest znana dziennikarka, propagatorka zdrowego odżywiania się i mieszkanka Wilanowa, Katarzyna Bosacka. Pierwsze drzewa, w 2018 roku,
posadziły razem z panią Katarzyną
Bosacką i z burmistrzem Ludwikiem

Dlaczego
sadzimy
jabłonie
w Wilanowie?
Po pierwsze: Polska jest największym producentem jabłek w Europie.
Po drugie: Król Jan III, najwybitniejszy mieszkaniec Wilanowa, był znanym smakoszem,
miłośnikiem sadów i ogrodów
oraz ogromnym zwolennikiem
upowszechniania sadownictwa
i ogrodnictwa w Polsce.

Rakowskim dzieci z Przedszkoli: „Nasza bajka” i „Królowej Marysieńki”.
W 2019 roku zaplanowaliśmy kontynuację tego projektu. Będziemy
sadzić kolejne odmiany jabłoni na
terenie Wilanowa. 27 marca wspólne
sadzenie owocowych drzewek odbyło się w Przedszkolu nr 424 „Królowej Marysieńki”. Było to wydarzenie
ogólnopolskie! Dzięki transmisji na
żywo w programie „Dzień dobry TVN”
z udziałem Katarzyny Bosackiej o naszej akcji dowiedziała się cała Polska!
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Po czwarte i najważniejsze: stare odmiany jabłoni mają służyć
wszystkim mieszkańcom zgodnie
ze światowymi trendami budowy
w przestrzeniach publicznych ogródków warzywnych czy miejskich
uli. Wiosną jabłonie
zachwycać będą kwiatami, latem dawać cień
i dotleniać powietrze, jesienią będą dawać pięknie przebarwione liście
i ekologicznie uprawiane owoce, które każdy
mieszkaniec bez obaw
będzie mógł zjeść prosto
z drzewa.

fot. areq.pl

Po trzecie: jabłoń to symbol królewskości – nieodłącznie kojarzonej z naszą dzielnicą.

fot. shutterstock / Oksana Kuzmina

Darmowe żłobki

W

arszawa dla najmłodszych”
to nazwa miejskiego programu wspierającego rodzicielstwo i opiekę nad najmłodszymi
dziećmi. Trzy filary programu to bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo. Z propozycji
stołecznego ratusza będą mogli skorzystać rodzice mieszkający i płacący podatki w Warszawie.
I. Bezpłatne żłobki.

za miejsca w żłobku publicznym i publicznym punkcie
dziennego opiekuna.
w latach 2019 – 2023 planowane jest oddanie do
użytku 36 nowych żłobków
(ponad 5 tys. nowych miejsc)
publicznych – bezpłatnych.
miasto będzie sukcesywnie wykupywać kolejne miejsca w placówkach
niepublicznych świadczących usługi
opieki nad dziećmi do lat 3.

od września 2019 r. wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki będą bezpłatne.
od września 2019 r. zostanie wykupionych ok. 4000 miejsc w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz
punkty dziennej opieki). Rodzice nie
zapłacą za te miejsca, dokładnie tak jak

Obowiązek szczepień profilaktycznych
dotyczy wszystkich małych dzieci.
Chcemy ułatwić rodzicom korzystanie
z nowoczesnych, skojarzonych szczepionek bez opłat. Dzięki programowi
wszystkie kobiety w ciąży i najmłodsze
dzieci będą mogły skorzystać z bezpłat-

II.	Zdrowe dziecko.

nych szczepień przeciwko grypie.
III. Bezpieczne macierzyństwo.

Znaczące podwyższenie standardu
w szpitalach dziecięcych i ginekologiczno-położniczych wpływa na poprawę
warunków hospitalizowania, jakości
udzielania świadczeń w zakresie opieki medycznej dla dzieci, prowadzenia
ciąży, porodu i opieki poporodowej.
Warszawa będzie kontynuować ten
program.
(źródło: um.warszawa.pl)

Umowa na żłobek
przy ul. Flatta
podpisana

I

nwestycję zrealizuje firma Helsen
s.c. Placówka powstanie w pobliżu
istniejącego przedszkola przy ul.
J.B. Flatta. Będzie to dwukondygnacyjny budynek dla 150 dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

W budynku będzie 6 oddziałów żłobkowych, każdy złożony z pomieszczenia ogólnego, szatni i łazienki.
Oprócz oddziałów dla dzieci w budynku znajdą się pomieszczenia
administracyjno-socjalne, kuchnia
i strefa techniczna.

Na terenie placówki powstaną place
zabaw dla poszczególnych grup wiekowych dzieci, posadzone zostaną
także nowe drzewa i krzewy. Dostępny będzie także parking.
Zakończenie inwestycji planowane
jest na listopad 2020 r.

Wydawca:
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa
tel. 22 44 35 069
faks 22 44 35 067

Powierzchnia całkowita
parteru - 1.149,6m²
Powierzchnia całkowita
piętra - 994,0m²
Powierzchnia zabudowy
- 1.149,6m²
Liczba kondygnacji - 2

Redakcja:
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
dla Dzielnicy Wilanów
Redaktor prowadząca: Elwira Wiechecka
email: sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl
tel. 22 44 35 005

Projekt graficzny i skład:
LOGOTEKA Piotr Rudź
Druk i oprawa:
Drukarnia Torro Sp. z o.o.
www.torro.pl
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Przedszkola na ul. Latoszki,
na ul. Vogla i Sarmackiej
1250 m² powstanie 6 oddziałów dla
150 dzieci. Zmotoryzowani rodzice
będą mogli korzystać z parkingu podziemnego. Jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone prace mające
na celu dostosowanie pomieszczeń
w budynku na potrzeby przedszkola.
Nowe przedszkola to kolejne wilanowskie placówki dla maluchów.

fot. shutterstock / Oksana Kuzmina

P

rzedszkole przy ul. Latoszki jest
już na zaawansowanym etapie
budowy. Trwa montaż instalacji i wykańczanie wnętrz. Budynek
zaprojektowano na potrzeby ok. 150
dzieci z pełnym zapleczem gastronomicznym i niezbędną infrastrukturą
techniczną. Wykonawca wybuduje
plac zabaw, miejsca postojowe, oświetlenie, a także urządzi teren zielony.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2019 roku.

Razem mamy 6 przedszkoli publicznych w naszej dzielnicy.

W tegorocznej rekrutacji dostępnych
jest dodatkowych 100 miejsc w oddziale zamiejscowym przedszkola
przy ul. Sytej 123 na Placu Vogla.
Oddział ruszy od września 2019 r.
Dodatkowo tworzymy zamiejscowy
oddział Przedszkola nr 424 im. Królowej Marysieńki w budynku przy
ul. Sarmackiej 4 (rekrutacja odbędzie
się w terminie późniejszym). W placówce znajdzie się wiele udogodnień
dla rodziców oraz dzieci. W części
parteru budynku o powierzchni ok.

Szkoła Podstawowa
w Osi Królewskiej
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wizualizacja: P. Bujnowski

W

ykonawca szkoły
w ul. Oś Królewska przygotowuje
projekt budowlany w oparciu
o program funkcjonalno-użytkowy i koncepcję wypracowaną w trakcie spotkań z mieszkańcami. Uzyskano warunki
przyłączenia budynku do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, wystąpiono do gestorów
sieci o wydanie warunków
przyłączenia do sieci ciepłowniczej i energetycznej.

Wiosenne nasadzenia

K

ochamy zielony Wilanów! Dlatego, jak co roku, przyozdabiamy ulice i skwery nowymi nasadzeniami. W ramach wiosennych
prac ogrodniczych posadzimy tysiące
kolorowych bratków, na skwerach
i w donicach. Na początku czerwca
przekwitłe rośliny zastąpimy bylinami i kwiatami letnimi, które będą
cieszyły nasze oko przez całe lato, aż
do późnej jesieni. Będą to: pelargonie,
begonie, szałwia czy wilec. Jesienią
na wilanowskich rabatach zagoszczą:
bratki i kapusta ozdobna.

W ramach budżetu partycypacyjnego
2019 planujemy kolejne nasadzenia
drzew i krzewów, które będą realizowane na jesieni tego roku. Drzewa pojawią się wzdłuż niektórych dróg na
Zawadach – 50 sztuk, w Miasteczku
Wilanów – 100 sztuk drzew i ponad
600 wysokich do 1 metra krzewów,
a także 100 drzew w okolicach Skarpy
w rejonie ul. Rzodkiewki.
Podpisaliśmy umowę na pielęgnację
roślinności posadzonej w latach 20172018. To ponad 350 dorodnych drzew

rozmaitych gatunków, m.in.: dąb, buk,
klon, lipa, śliwa, jarząb czy platan. Zadaniem wykonawcy będzie podlewanie roślin oraz oprysk ochronny.
Wiosną na ulicach w Wilanowie pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci,
m.in. przy ul. Branickiego, Kieślowskiego i Ostrej.

Jak segregować odpady komunalne?
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Ogłosiliśmy
przetarg na rozbudowę

skrzyżowania ul. Sytej z ul. Jarą
wo, wokół ronda, powstaną trzy przejścia dla pieszych podzielone azylami.
Posadzone zostaną także niskie krzewy
liściaste i drzewa odporne na warunki
miejskie.

Przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności

Nie musisz iść do urzędu i stać w kolejce.
W ciągu 12 miesięcy warszawianki i warszawiacy
otrzymają zaświadczenia z informacją o wysokości
opłaty przekształceniowej.
Po otrzymaniu zaświadczenia mieszkańcy
zainteresowani maksymalną bonifikatą
będą musieli zgłosić ten fakt do urzędu, który
poinformuje ich o wysokości opłaty jednorazowej.
1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się
ich właścicielami.*
Wszelkie informacje dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa we własność można uzyskać pod numerem
telefonu: 22 551-21-05.

Po wniesieniu opłaty jednorazowej mieszkańcy
otrzymają z urzędu zaświadczenie potwierdzające
spłatę należności.

98-procentową bonifikatą objęte zostaną
nieruchomości położone na warszawskich
gruntach należących do m.st. Warszawa
i Skarbu Państwa.

* Ustawa przewiduje inne terminy przekształcenia w odniesieniu do użytkowników, którzy składali wcześniej wnioski o przekształcenie, cudzoziemców, wobec których przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody na nabycie nieruchomości oraz dla tzw. „nieruchomości mieszanych”
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fot. T.Szediwy

W

ramach prac na skrzyżowaniu tych ulic powstanie tzw. małe rondo, które
uspokoi ruch i wpłynie na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Dodatko-

Wilanowska Giełda Szkół

okazała się strzałem w dziesiątkę!

W

wydarzeniu udział wzięli
uczniowie III klas gimnazjalnych oraz uczniowie
VIII klas szkół podstawowych z Wilanowa, którzy mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z ofertą edukacyjną
wilanowskiego XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki
Potockiego oraz szkół średnich z pobliskich dzielnic. Przedstawiciel Fundacji Katalyst Education przedstawił
prezentację „Mapa Karier. Odkrywaj
zawody, o których dotąd nie słyszałeś”. Uczniowie korzystali także z indywidualnych konsultacji z doradcą

zawodowym. Dzięki tej inicjatywie
uczniom będzie łatwiej podjąć decyzję
związaną z wyborem
dalszej ścieżki kształcenia.

wych i Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wilanów. W realizacji przedsięwzięcia wsparcia udzielili m.in. przedstawiciele Fundacji Katalyst Education,
Fundacji ZwrotNa oraz Biura Karier
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorem Wilanowskiej Giełdy Szkół
była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 24 i Szkoła Podstawowa nr 358, przy
wsparciu
członków
Sieci
Kreatywnych
Doradców
Zawodo-

„Wygraj mimo kumulacji”

fot. shutterstock / VaLiza

W

ygraj mimo kumulacji” –
sformułowania tego użył
pewien nauczyciel w trakcie jednej z wielu dyskusji na temat
sytuacji młodzieży wybierającej szkołę
w tym roku. Myślę, że trafnie oddaje
ono, to, czego pragniemy dla każdego
ucznia. Chcemy, aby zwyciężył. Jednak, aby zwyciężyć najpierw trzeba zawalczyć. Co zrobić, aby „wygrać” w tej
sytuacji?
Co może zrobić Uczeń?
Istotne jest to, aby rozmawiał z rodzicami i nauczycielami o swoich wyborach. Warto, aby określił swoje własne
kryteria wyboru szkoły i podczas „Dni
Otwartych” zebrał istotne pod tym kątem informacje. Ważne, aby zastanowił się, jakie są jego cele i jakie działania na tym etapie mogą doprowadzić
go do ich osiągnięcia.
Co może zrobić Rodzic?
Warto, aby Rodzic rozmawiał i przede
wszystkim był przy swoim dziecku,
wspierał je w tym trudnym czasie.
Warto, aby w miarę możliwości towarzyszył mu podczas tzw. „Dni Otwartych”, motywował do sporządzania

planu A oraz planów alternatywnych.
Rodzic może też wspomóc swoje
dziecko w poszukiwaniu istotnych
informacji na temat możliwych wyborów edukacyjnych, oferty szkół oraz
wymagań związanych z rekrutacją, itp.
Pomocna tu może być moja strona:
padlet.com/DOREZA/doradztwozawodowe, na której staram się gromadzić
zasoby dla uczniów i rodziców ułatwiające podjęcie decyzji edukacyjno
-zawodowej.
Gdzie Rodzic i Uczeń mogą
jeszcze szukać wsparcia?
Jako koordynator doradców zawodowych dzielnicy Wilanów z dumą mogę
powiedzieć, że w szkołach wilanowskich pracują zaangażowani i profesjonalni doradcy zawodowi, którzy
chętnie służą pomocą Rodzicom
i Uczniom w rozwianiu wątpliwości
jakie mogą w obecnym czasie się pojawiać. Zapraszam również do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24 na
konsultacje indywidualne, gdzie możemy wspólnie popracować nad wyborem najlepszej dla ucznia strategii
działania (www.poradniawilanow.pl).

Przed nami natomiast spotkanie
otwarte, na które zapraszam serdecznie uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz uczniów klas III gimnazjum wraz z rodzicami. Na spotkaniu
postaramy się porozmawiać i poruszyć najistotniejsze tematy związane
z rekrutacją do szkół średnich.
Spotkanie odbędzie się w filii Centrum Kultury „ALTO” przy Al. Rzeczypospolitej 14, dnia 27 kwietnia,
o godzinie 14.30.
(fragmenty wybrane z tekstu p.
Agnieszki Dobbek-Szuty, doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 24)
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Seniorzy i młodzież działają razem

1

kwietnia odbyło się połączone posiedzenie Rady Seniorów
i Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wilanów. Dyskusja była bardzo owocna. Oprócz wymiany doświadczeń,
radni ustalili listę pomysłów do
wspólnej realizacji. Znalazły się na
niej m.in:
wspólne warsztaty,
włączenie się w akcję „Królewskie
jabłonie w Wilanowie” poprzez zasadzenie trzech drzew symbolizujących
trzy pokolenia,

uczestnictwo w konkursie „Wilanów w kwiatach”,
wspólne stoisko podczas Dni Wilanowa,
wolontariat międzypokoleniowy.

w wykładach oraz warsztatach mających na celu zwiększenie wiedzy
o instytucjach Unii Europejskiej oraz
wsparcie działań profrekwencyjnych
w nadchodzących wyborach.

Wilanowscy młodzi radni uczestniczyli w Europejskim Kongresie Rad
Młodzieżowych, który odbył się
w dniach 27-29 marca w Słupsku.
Delegacja w składzie: Julia Lewandowska, Kosma Grzegory oraz opiekun Małgorzata Rakusa brała udział

Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów
rozpoczęła cykl spotkań z lokalnymi
środowiskami senioralnymi. Radni
przedstawiają swój plan działań na
2019 rok oraz zbierają postulaty i sugestie uczestników spotkań, dotyczące kwestii senioralnych w dzielnicy.

Miejsce przyjazne seniorom

D

zielimy się z Wami fantastyczną
nowiną! Urząd Dzielnicy Wilanów po raz kolejny otrzymał
tytuł „Miejsce Przyjazne Seniorom”.
Nagrodę odebrał burmistrz Dzielnicy
Wilanów Ludwik Rakowski podczas gali

w Domu Kultury „ Świt” na Targówku.
To dla nas ogromne wyróżnienie, za
które dziękujemy kapitule konkursu.
Składamy także podziękowania Radzie
Seniorów Dzielnicy Wilanów, która
zgłosiła nasz Urząd do tego konkursu!
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I Zimowa Olimpiada Przedszkolaków

J

ak na prawdziwą olimpiadę przystało,
na początku zapłonął znicz olimpijski. Oficjalnego otwarcia wydarzenia
dokonał Ludwik Rakowski – Burmistrz Wilanowa. Dzieci rywalizowały w konkurencjach
nawiązujących do sportów zimowych.
Mogliśmy podziwiać prawdziwe sportowe
emocje, zaangażowanie i współzawodnictwo
fair play. Gratulujemy wszystkim małym
uczestnikom olimpiady!
Organizatorem tego wydarzenia było Przedszkole nr 424 oraz Centrum Sportu Wilanów.

Zimowy Wilanów – podsumowanie projektu

fot. areq.pl

L

odowisko i górka do zjeżdżania były głównymi atrakcjami
projektu „Zimowy Wilanów”,
który od 28 stycznia do 10 marca
2019 r. zagościł na terenie Plaży
Wilanów. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe górka
saneczkowa została zamieniona
na górkę w wersji wiosennej, na
której najmłodsi mogli zjeżdżać na
pontonach na igielicie. Przy lodowisku funkcjonowała wypożyczalnia łyżew oraz pingwinków do nauki jazdy na lodzie. Projekt cieszył
się dużym powodzeniem wśród
mieszkańców Wilanowa i już dziś
możemy zapewnić, że będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Spotkanie z przedsiębiorcami

fot. areq.pl

28

lutego w Oranżerii Pałacu w Wilanowie
odbyło się doroczne spotkanie z wilanowskimi przedsiębiorcami. Dzielnica
Wilanów przedstawiła plany wydarzeń kulturalno-sportowych na najbliższy rok. Uhonorowano także Andrzeja
Stefana Szypulskiego, redaktora naczelnego pisma „Biuletyn Wilanowski”, które ukazywało się w Wilanowie regularnie od 25 lat. Oprócz spraw samorządowych i społecznych oraz tematyki wilanowskiej, na łamach pisma
pojawiały się tematy związane z historią Polski.
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Wypożycz rower i jedź!

1

marca wystartował kolejny sezon
miejskiego roweru Veturilo, który
potrwa do 30 listopada. W całej

Warszawie dostępnych jest 5500 rowerów i ponad 380 stacji, w tym 10
stacji w Wilanowie.

Pasieka edukacyjna

– zapraszamy na zajęcia!

Zapraszamy do odwiedzania Pasieki
Edukacyjnej Wilanów od kwietnia.

Pszczelarz prowadzący pasiekę pełni dyżur od kwietnia do września w pierwszą
i trzecią niedzielę miesiąca w godzinach
10.00-14.00; pierwszą, trzecią, piątą środę miesiąca w godzinach 9.00-14.00; drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach
15.00-19.00 (we wrześniu 15.00-18.00).
Dni i godziny dyżurów pszczelarza można
sprawdzić pod adresem:
https://goo.gl/UA6g9Y
Zapisy na dyżury: wilanow@pszczelarium.pl lub tel. 662282573.
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fot. Marek Krzyżanek

N

asze wilanowskie pszczoły
przezimowały w dobrej kondycji. Przetrwało wszystkich
15 zazimowanych rodzin. Mają jeszcze spore zapasy pokarmu. Są dobrze
wyleczone z warrozy, która w zeszłym
roku dała się wszystkim pszczołom
w Polsce we znaki. W ulach z pewnością jest już czerw, czyli rodzące się
nowe pokolenie pszczół.

Mamy
wspaniałych

młodych aktorów!

T

fot. CKW

aka myśl nasuwa się po wysłuchaniu interpretacji
wierszy zaprezentowanych przez laureatów dzielnicowych eliminacji 42. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Młodych aktorów oceniło jury
w składzie: Kamila Calińska, Izabela Kopeć i Tomasz Bednarek. Nagrody wręczył burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik
Rakowski. Trzymamy kciuki za występy naszych laureatów
na etapie ogólnowarszawskim.

Inwestujemy w sport
dla dzieci i młodzieży

S

port to zdrowie – w myśl tej zasady organizujemy
spotkania uczniów wilanowskich szkół z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych, którzy zachęcają do aktywności fizycznej. O pasji koszykarskiej opowiadał Kacper Lachowicz „Kacpa” – trener koszykówki, który
od lat prowadzi zajęcia motywacyjne, współpracuje jako
trener podczas zajęć Junior NBA, na treningach Marcina
Gortata oraz na klinikach koszykarskich organizowanych
za granicą dla zawodników i trenerów.
W lutym wystartowała szkółka piłki ręcznej Champions
Handball Academy. Zapisane dzieci odbywają treningi
w Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30.
Zajęcia odbywają się pod okiem wybitnych fachowców
w tej dziedzinie: Sławomira Szmala i Grzegorza Tkaczyka.
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Lubisz
biegać?
Dołącz
do grupy
Women’s
Run

Ruszyły darmowe treningi biegowe
dla pań. Grupa spotyka się w każdą
środę o godz. 18:30 przed Urzędem
Dzielnicy. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Więcej szczegółów
na stronie: www.womensrun.pl

Nordic
walking

dla seniorów
Urząd Dzielnicy Wilanów zaprasza seniorów na bezpłatne zajęcia
Nordic Walking w ramach programu „SPORT 50 PLUS”, które odbywają się od 20 marca, w każdą
środę, w godzinach 17.00 - 18.00.
Zajęcia prowadzi profesjonalny
trener, który przybliży także zasady prawidłowego poruszania się
z kijkami. Zbiórka przed wejściem
do Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul.
Klimczaka 2. Uwaga! Prosimy o zabranie swoich kijków!
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Kalendarium Centrum Sportu Wilanów
trenerów BVB Evonik FuBballschule, młodzi piłkarze będą
pracować nad podstawowymi
umiejętnościami piłkarskimi,
takimi jak prowadzenie piłki,
podania, zwody czy strzały. Nie
zabraknie też przeróżnych gier,
quizów i zabaw.
1-5 maja 2019
Majówka z Borussią
Dortmund
Akademia Piłkarska WBS Warszawa,
wspólnie z Centrum Sportu Wilanów
i Urzędem Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy organizuje kurs z Borussią Dortmund. W tym roku kurs jest
skierowany do roczników 2005-2012.
W czasie treningów piłkarskich, prowadzonych przez licencjonowanych

Połowa maja
XI Wilanowskie zawody
pływackie klas I-III i IV
-VIII
W kolejnej edycji wilanowskich
zawodów pływackich o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy, młodzi zawodnicy popłyną na dystansie 25 i 50
m z podziałem na dziewczynki
i chłopców, klasy i roczniki.

24 czerwca 2019
Marcin Gortat Camp edycja 2019
W tym roku zajęcia odbędą w pięciu miastach w Polsce, a w Warszawie właśnie w Wilanowie. W czasie campu ma się odbyć kilkugodzinny trening dla młodych adeptów
koszykówki w wieku 9-13 lat. Każdy camp
kończy się wyborem dwóch najlepszych zawodników (dziewczynka oraz chłopiec), którzy wystąpią w wielkim finale akcji w Atlas
Arenie w Łodzi, w konkursie umiejętności
Skills Challenge. Jego zwycięzca będzie miał
szansę odwiedzić Marcina Gortata w USA!
Oprócz Marcina Gortata udział w treningu
zapowiedzieli także reprezentanci Polski.
Wszystkich mieszkańców oraz sympatyków zachęcamy do odwiedzenia strony
www.centrumsportuwilanow.pl i korzystania z bogatej oferty sportowej!

Baw się z nami w Wilanowie
Noc Muzeów w Wilanowie
18.05.2019

Muzeum Pałacu w Wilanowie
i Muzeum Jana Pawła II
w Świątyni Opatrzności Bożej

Turniej koszykówki 3x3
25.05.2019

Centrum Sportu Wilanów

Dzień mamy i dziecka
26.05.2019

fot. shutterstock / Grand Warszawski / Yuganov Konstantin / Rock and Wasp / Vidmantas Goldberg

Plaża Wilanów

Wannado

Festiwal Sportu dla dzieci
9.06.2019
Plaża Wilanów

Vienna Life Maraton
Lang Team
15-16.06.2019

teren przed Muzeum
Pałacu w Wilanowie

Piknik Mam
7.07.2019

Plaża Wilanów
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Biblioteka Publiczna zaprasza
Frączek, filia na ul. Przyczółkowej 27a,
grupy wiekowej organizowanych w naPoranki w Bibliotece
– Muzorymki, zajęcia dla dzieci, 23.05 godz. 12.00 spotkanie z Anną szej Bibliotece. Wpisując się w ideę
wtorki o godz. 10.30 i 11.00 Biblioteka
na ul. Kolegiackiej 3. Uwaga! Obowiązują zapisy.

Klub Małego Czytelnika,
wtorki o godz. 10.00 i 11.00 przy al. Rzeczypospolitej 14 i na ul. Radosnej 11,
środy o godz. 10.00 i 11.00 na ul. Kolegiackiej 3.

„Podróż bez biletu”
cykl spotkań autorskich
30.04 godz. 10.00 spotkanie z Ulą Kowalczuk, Biblioteka na ul. Kolegiackiej,
3-8.05 godz. 11:00 spotkanie z Adamem Studzińskim, filia przy al. Rzeczypospolitej 14,
9.05 godz. 11.00 spotkanie z Jerzym
Szufą filia na ul. Przyczółkowej 27a,
16.05 godz. 10.00 spotkanie z Melanią
Kapelusz filia na ul. Radosnej 11,
23.05 godz. 8.30 spotkanie z Anną
Czerwińską-Rydel, ul. Kolegiacka 3,
12.05 godz. 11.00 spotkanie z Agnieszką

Czerwińską-Rydel, filia przy al. Rzeczypospolitej 14,
6.06 godz. 10.00 spotkanie z Karoliną
Lijklemą, filia na ul. Radosnej 11.

XVI Tydzień Bibliotek
8-15 maja obchodzimy XVI Tydzień
Bibliotek pod hasłem #biblioteka.
Tegoroczny motyw przewodni pokazuje, że biblioteki łączą w sobie tradycję
i nowoczesność. Są miejscem wypożyczania książek i czasopism, ale także
innych zbiorów: muzyki, filmów, gier
planszowych, audiobooków. To również ważne centra kulturalne otwarte
na różnorodne formy promowania
kultury i literatury oczywiście. Spotkania autorskie, warsztaty o szerokiej
gamie tematycznej, wystawy, pokazy
filmowe, teatrzyki, spektakle, zajęcia
interaktywne. Wszystko to pokazuje,
że instytucje idą z duchem czasu, rozwijają się i zmieniają. Z tej okazji zapraszamy na szereg wydarzeń dla każdej

tegorocznego hasła, o wydarzeniach
będziemy informować na stronie Biblioteki www.bibliotekawilanowska.
pl, w mediach społecznościowych oraz
w newsletterze. Szczególnie gorąco
zapraszamy na koncert pt. „Pana Moniuszki perypetie romantyczne… czyli
rzecz o miłości, muzyce i portrecie Ojczyzny z listów i pamiętników wynikających”, którym zakończymy obchody
Tygodnia Bibliotek oraz uczcimy 200.
rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. 15 maja (środa) o godz. 18.30 Biblioteka na ul. Kolegiackiej 3.

Rok Stanisława Moniuszki
Z okazji obchodów roku Stanisława
Moniuszki zachęcamy również do zapoznania się w Bibliotece Głównej z wystawą prezentującą życie, twórczość oraz
działalność wybitnego kompozytora,
pedagoga, dyrygenta i organisty, znanego przede wszystkim z opery „Straszny
dwór”, „Halka” czy pieśni „Prząśniczki”.

Plebiscyt „Warszawiaki 2018”

7

W kategorii „Sport nominowane zostało Centrum Sportu Wilanów, natomiast w kategorii
„Centrum kultury roku” nominowane zostało Centrum Kultury Wilanów. Dzięki głosom
internautów nagrodzone zostało Centrum
Sportu Wilanów, które zajęło trzecie miejsce!
Gratulujemy!

Współorganizatorem wydarzenia – po raz pierwszy – była
Dzielnica Wilanów.

fot. areq.pl

marca 2018 r. podczas gali finałowej w Wilanowie poznaliśmy zwycięzców plebiscytu Warszawiaki 2018. Po raz piąty
mieszkańcy stolicy wybrali najciekawsze miejsca, wydarzenie czy
zdjęcie roku.
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Wiosna

z Centrum Kultury
Wilanów
Dzień Dziecka w Wilanowie
1.06.2019 (sobota), godz. 11.00
Royal Wilanów, ul. Klimczaka 1

Dzień Dziecka w ALTO Wilanów
2.06.2019 (niedziela), godz. 12.00

Radosnych i rodzinnych
świąt wielkanocnych

życzą
Dyrekcja i Pracownicy Centrum Kultury Wilanów!

ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14

„Róbmy swoje
– Młynarski kameralnie”

Koncert piosenek Wojciecha Młynarskiego

Królewski Turniej Tańców Polskich
2019
11.05.2019 (sobota), godz. 14.00 – eliminacje
12.05.2019 (niedziela), godz. 10.00 – finały
Centrum Sportu Wilanów, ul. Wiertnicza 26 A

fot. shutterstock / Rock and Wasp / Yuliya Evstratenko / ESB Professional

Ponad 100 par z całej Polski zaprezentuje polkę, krakowiaka, mazura,
kujawiaka..., a najlepsze z nich zdobędą „królewską szablę i broszę”.
Wszystkie razem zatańczą też królewskiego poloneza, otwierając nim
niedzielną rywalizację finałową.

Dzień Matki w Wilanowie
26.05.2019 (niedziela)

4.06.2019 (wtorek), godz. 19.00
Taras w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji,
ul. Radosna 11
W 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce
zapraszamy na koncert piosenek Wojciecha Młynarskiego „Róbmy
swoje”. W projekcie uczestniczą: Iza Połońska i Jan Emil Młynarski.
Aranże: Leszek Kołodziejski. Wejściówki na wydarzenie w cenie
10 zł do nabycia od 27 maja w recepcji Centrum Kultury Wilanów.

Wilanowski Piknik Rodzinny
9.06.2019 (niedziela), godz. 12.30

Plaża Wilanów i Royal Wilanów

Ogrody kolegiaty św. Anny w Wilanowie,
ul. Kolegiacka 1

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Royal Wilanów i Centrum
Kultury Wilanów zapraszają na rodzinny piknik z okazji Dnia Matki.
Będą: animacje, warsztaty plastyczne, koncert laureatów IV Wilanowskiego Festiwalu Piosenki Filmowej „Filmosenki”.

W programie: gry, warsztaty i animacje dla dzieci, spektakl muzyczny Filharmonii Dziecięcej, koncerty Joanny Trzepiecińskiej i Artura
Gotza, a także prezentacje grup tanecznych i wokalnych, działających przy Centrum Kultury Wilanów.

Po więcej informacji zaglądajcie na: www.kulturawilanow.pl oraz FB/centrumkulturywilanow

