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Bajkowy

Świat w Wilanowie
Tysiące kolorowych światełek ozdobiły Wilanów. Świąteczne
dekoracje pojawiły się wzdłuż ulicy Sobieskiego, Alei Wilanowskiej
i ulicy Kostki Potockiego.
W wilanowskim ogrodzie przy Oranżerii rozbłysnął „Labirynt Światła”,
złożony z ponad 150 tysięcy kolorowych lampek. Motywy zawarte
w instalacji, mi.n. grzybki, klucze, królik w kapeluszu
nawiązują do „Alicji w krainie czarów”
Lewisa Carrolla.

		

fot. Marcin Mastykarz

Dni i godziny działania Labiryntu Światła:
           6 grudnia 2013 r. – 15 marca 2014 r.
godz. 16.00 – 21.00

/ INWESTYCJE OŚWIATOWE /

Pierwszy publiczny żłobek w Wilanowie

T

o już druga ważna inwestycja
oświatowa na terenie Wilanowa Zachodniego, realizowana
przez Dzielnicę Wilanów. Żłobek powstanie tuż obok budowanego przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Oba budynki zostaną połączone
przeszklonym korytarzem. Umożliwi
to dostarczanie żłobkowym maluchom posiłków, przygotowywanych w przedszkolnej kuchni.
Pod opieką personelu żłobka znajdzie się sto dzieci w 4 oddziałach.
Zaprojektowany budynek będzie
parterowy z poddaszem użytkowym. Kubatura obiektu to prawie
5 tysięcy metrów sześciennych,
powierzchnia netto łącznie ponad 906 metrów kwadratowych.
Każda z czterech sal edukacyjnych
w żłobku będzie miała powierzchnię blisko 70 metrów kwadratowych,
z dostępem do łazienki, magazynu
leżaków i pościeli.
Na parterze znajdą się także pomieszczenia administracyjne, szatnia, wózkownia i gabinet pielęgniarki. Na

poddaszu zlokalizowano pomieszczenia techniczne (hydrofornia, wentylatornia, rozdzielnia główna itp.).
Stylistycznie
budynek nawiązuje
do powstającego obok przedszkola.
Wykonawca nie tylko wybuduje obiekt, ale także zagospodaruje
zieleń wokół placówki. Będą place zabaw dla dzieci, ławki i stojaki
na rowery. Teren żłobka zostanie
oświetlony i ogrodzony.

Obok żłobka i przedszkola planowana jest także szkoła podstawowa.
W ten sposób teren przy ul. św.
Urszuli Ledóchowskiej zamieni się
w tętniące życiem, nowoczesne
centrum edukacyjne. Budowa szkoły
rozpocznie się w 2014 roku.

Żłobek i przedszkole powstają
na działce, która została odkupiona od dewelopera z przeznaczeniem na inwestycje oświatowe.
W kwietniu 2013 roku Rada m.st.
Warszawy przyznała pieniądze
na budowę żłobka w Wilanowie.
W połowie roku rozstrzygnięto przetarg na projekt i budowę placówki, zaś w październiku
wykonawca otrzymał pozwolenie
na budowę. Koszt prac to prawie
3,5 mln zł.
Żłobek przyjmie dzieci pod koniec
2014 roku.

Przedszkole przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

B

udynek przedszkola nabrał
ostatecznego kształtu. Gotowa jest elewacja, zakończono
proces krycia dachu. Wykonawca
przystąpił już do budowy nawierzchni drogi pożarowej i parkingów.
Równolegle toczą się prace związane z montażem zabawek na placach zabaw, stawiane jest docelowe
ogrodzenie inwestycji. Dużo dzieje
się też wewnątrz budynku. Zakończono prace tynkarskie i montaż
ścianek szklanych. Rozprowadzane

są instalacje sanitarno-mechaniczne
i elektryczne. Lada chwila rozpocznie
się malowanie ścian, montaż sufi-

tów podwieszanych i prace związane
z kładzeniem glazury i gresu
w łazienkach i kuchni.
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/ INWESTYCJE /

Kolegiacka 3 – kulturalny adres

G

ospodarzami trzypiętrowego budynku będą: Biblioteka
Publiczna i Centrum Kultury
Wilanów. Pierwsza instytucja będzie
miała do dyspozycji ponad tysiąc
metrów kwadratowych, Centrum
Kultury Wilanów – prawie 2 tysiące metrów kwadratowych. To przestrzeń, która da duże możliwości
rozwoju obu ośrodkom kulturalnym.
Biblioteka Publiczna zajmie całe
pierwsze piętro budynku. Będzie
więc dość miejsca na bogaty księgozbiór placówki, archiwum, kąciki
czytelnicze i część administracyjną.
Do dyspozycji biblioteki jest też sala
spotkań o powierzchni ponad 223
metrów kwadratowych.

Dla Centrum Kultury Wilanów
zarezerwowano pomieszczenia na
drugim piętrze i poddaszu. Tam
będą się odbywały warsztaty i zajęcia prowadzone przez instruktorów.
Jest sala spotkań muzycznych, zajęć
plastycznych, kilka sal tanecznych,
pracownie multimedialne, klub
malucha, sala spotkań seniorów
i ponad 90-cio metrowa sala projekcyjna. Z pewnością przyda się
sala widowiskowa, zlokalizowana
na parterze, która pomieści ok. 200
widzów.
W nowym budynku na parterze
wygospodarowano także miejsce
na przychodnię (ok. 325 metrów
kwadratowych) i świetlicę socjoterapeutyczną.
Rozpoczęcie działalności instytucji
w budynku przy Kolegiackiej 3 planowane jest na połowę 2014 roku.
Zapraszamy mieszkańców Wilanowa do współtworzenia nowego miejsca
na kulturalnej mapie dzielnicy. Propozycje działań, zajęć, aktywności, jakie
powinny być podejmowane w tej przestrzeni kulturalnej prosimy przesyłać
na adres: kolegiacka@kulturawilanow.pl
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BUDYNEK
PRZY UL. KOLEGIACKIEJ 3
W LICZBACH:
Kubatura – 16 100 m3
Powierzchnia całkowita – 6 263 m2
Powierzchnia netto – 5 537 m2
Powierzchnia użytkowa budynku
(bez pomieszczeń technicznych
i piwnic) ok. 3 425 m2, w tym:
powierzchnia użytkowa pomiesz-		
czeń Biblioteki – ok. 1125 m2
powierzchnia użytkowa Centrum
Kultury Wilanów – ok. 1 810 m2
powierzchnia pomieszczeń placówki wsparcia dziennego – ok. 123 m2
powierzchnia przychodni – ok. 325 m2
Liczba miejsc w garażu
podziemnym – 46
Pomieszczenia przychodni:
3 gabinety lekarskie,
gabinet stomatologiczny,
gabinet ginekologiczny,
gabinet USG,
gabinet EKG,
gabinet zabiegowy,
pokój pobrań,
gabinet pielęgniarki środowiskowej,
recepcja i pomieszczenia
higieniczno – sanitarne.

/ INWESTYCJE DROGOWE /

Oś Królewska po królewsku…

W

założeniach urbanistycznych Oś Królewska jest
reprezentacyjną aleją Miasteczka Wilanów. Zaplanowana przebudowa ulicy na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. Sarmackiej nada
jej właściwego charakteru.

Pierwszy etap prac rozpoczął się pod
koniec listopada. Układane są kable
elektryczne i kanalizacja deszczowa.
Zaczęła się także budowa chodnika
i ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu Osi Królewskiej z al. Rzeczypospolitej. W przyszłym roku powstanie

brakujący fragment południowej nitki Osi Królewskiej wraz z chodnikiem
i ścieżką rowerową.
Kolejnym etapem prac będzie budowa łącznika między jezdniami,
kilkudziesięciu miejsc postojowych,
a następnie zagospodarowanie terenu pomiędzy jezdniami ulicy.
Ma to być miejsce zielone, z alejkami spacerowymi, elementami małej
architektury i niewielkim zbiornikiem wodnym.

W październiku i listopadzie odbyły
się konsultacje dotyczące wstępnej
koncepcji zagospodarowania Osi
Królewskiej. Nadesłano kilkadziesiąt
opinii i uwag, które zostały starannie
przeanalizowane przez Urząd Dzielnicy i projektanta koncepcji. Ostateczny projekt będzie wymagał jeszcze
uzgodnienia przez Stołecznego Konserwatora Zabytków. W kolejnych
latach planujemy modernizację Osi
Królewskiej pomiędzy ul. Kieślowskiego i ul. Sarmacką.

Plan Osi Królewskiej w Wilanowie – GAJDA architektura krajobrazu

Ulica Vogla
będzie dłuższa

D

zielnica nabyła prawo użytkowania wieczystego działki przy ul. Sytej. Pozwoli to
na wybudowanie drogi łączącej
nowopowstałe rondo z ulicą Zaściankową. Przebudowa skrzyżowania
Vogla/Syta prowadzona przez ZDM
zakończyła się pod koniec wakacji.
Budowa nowego fragmentu ul. Vogla
zaplanowana jest na 2014 rok.
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/ INWESTYCJE /

Siłownie pod chmurką

P

lenerowy sprzęt fitness robi
w Warszawie zawrotną karierę. W Wilanowie mamy 2 takie siłownie: przy boisku Orlik przy
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
i na Plaży Wilanów. W sezonie wiosenno-letnim sprzęt do ćwiczeń na
wolnym powietrzu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W przyszłym
roku amatorzy sportu zyskają kolejne
siłownie plenerowe, które powstają
w ramach stołecznego projektu „Warszawa w dobrej kondycji”. Ową kondycję mieszkańcy Wilanowa będą
mogli poprawić korzystając z: wyciskacza, wahadła, biegacza, twistera,
orbitreka i wioślarza. Zakup urządzeń
sfinansował Urząd m.st. Warszawy.
Propozycje lokalizacji nowych siłowni plenerowych w Wilanowie zostały
poddane głosowaniu, w którym wzięło udział kilkaset osób. W pierwszej
kolejności siłownie powstaną przy
ul. Klimczaka róg Sarmackiej, Jabłonowskiego przy Zespole Szkół nr 2
i w sąsiedztwie boiska Orlik przy ul.
Sytej 123. Na Plaży Wilanów już zo-

stały zamontowane zestawy do ćwiczeń plenerowych, sfinansowane
przez sponsorów. W 2014 roku powstaną również dodatkowe siłownie
na wolnym powietrzu, które zakupi
Urząd Dzielnicy.
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/ INWESTYCJE /

Hot Spoty w Wilanowie

D

o końca grudnia zakończy się
instalacja systemu bezprzewodowego internetu, który umożliwi bezpłatne surfowanie
po sieci na terenie Wilanowa.
W dwóch lokalizacjach sygnał dostarczany będzie za pomocą światłowodów, w pozostałych – sieci GSM.

Każdy z punktów ma zasięg ok. 200
metrów. Prędkość przesyłu danych to
512 kb/s (ograniczona przepisami).
Z bezprzewodową, darmową siecią
można będzie się połączyć za pośrednictwem dowolnych urządzeń, które
mają kartę WI-FI, czyli np. telefonu
czy tabletu.
Korzystanie z bezprzewodowego
internetu będzie wymagało zalogowania się do systemu. Nastąpi to
po podaniu adresu mailowego i zatwierdzeniu regulaminu, dostępnego
w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej.
Czas połączenia będzie ograniczony
do 60 minut. Po tym czasie konieczne będzie ponowne zalogowanie się
do systemu.
Koszt montażu bezprzewodowego
internetu w Wilanowie to ok. 250 tys.
zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%.

HOT SPOTY zostały

rozmieszczone w 8 miejscach:

1.

parking przy Urzędzie
Dzielnicy Wilanów

2.

parking
przy ul. St. Kostki Potockiego

3.

boisko Orlik przy
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

4. boisko Orlik przy ul. Sytej 123
5. plac zabaw przy u. Gronowej
plac zabaw
6. przy ul. Radosnej
okolice placu zabaw przy
7. Jeziorze Powsinkowskim
8.

plac zabaw róg ulicy
Zaściankowej i Bruzdowej
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/ INWESTYCJE /

Ruszyła budowa

Kolektora Zawadowskiego

P

race budowlane przy Kolektorze Zawadowskim w ul.
Bruzdowej rozpoczęły się w
październiku i potrwają do końca
2014 roku. Wykonawca (konsorcjum
firm Dextrol sp. z o.o. i Zetpri Eko sp.
z o.o.) zbuduje na zlecenie MPWiK
S.A. ponad 2 250 metrów kanałów
sanitarnych, ponad 1 160 metrów
kanałów tłocznych i 480 metrów odcinków sieci kanalizacyjnej pomiędzy
ulicą Prętową a istniejącą kanalizacją
sanitarną w ul. Bruzdowej. W skład
Kolektora Zawadowskiego wchodzą również dwie przepompownie
ścieków: „Zawady 2” i „Zawady 3”.

ni ścieków „Południe” z południowo-wschodnich terenów dzielnicy
Wilanów. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie dalsza rozbudowa i rozwój
sieci na przyległych terenach.

Koszt: ponad 10,5 mln zł. Inwestycja
jest
współfinansowana
ze środków unijnych.

Kolektor Zawadowski będzie odprowadzał ścieki sanitarne do oczyszczal-

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budżet partycypacyjny
dla Wilanowa

W

arszawa dołącza do grona
miast, które wprowadziły budżet obywatelski.
Budżet partycypacyjny to proces
w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części kwot
(od 0,5 % do 1,0 %) budżetu swojej
dzielnicy.
W Wilanowie to 395 864 zł.
Proces tworzenia budżetu partycypacyjnego potrwa do końca 2014 roku.
Realizacja projektów, które zyskają
największe poparcie mieszkańców,
zaplanowana jest na 2015 rok.
W każdej dzielnicy pracują już Zespoły ds. Budżetu Partycypacyjnego.
Ich zadaniem będzie opiniowanie
zgłoszonych przez mieszkańców do
realizacji projektów i wybór tych,
które ostatecznie trafią pod dzielni-

cowe głosowanie. Wilanowski Zespół
ds. Budżetu Partycypacyjnego liczy
15 osób. Mieszkańców reprezentują:
Pani Joanna Sobolewska (wiceprzewodnicząca Zespołu), Pani Maria Bieniak, Pani Katarzyna Kostrzewska,
Pan Klaudiusz Ostrowski (wiceprzewodniczący Zespołu) i Pan Andrzej
Joński. Ze strony radnych w pracach
Zespołu uczestniczą: Pani Joanna Cyrul (wybrana na Sekretarza Zespołu),
Pan Artur Paprocki i Pan Dominik Szeląg. Organizacje pozarządowe reprezentują: Pani Anna Machalica-Pułtorak – przedstawiciel Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi i Pan Jakub Klimkiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia
Inicjatywa dla Infrastruktury. W Zespole zasiadają także przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wilanów: Pani
Elżbieta Krzyżanowska – Naczelnik
Wydziału Infrastruktury, Pani Elżbieta Wdowiak – Naczelnik Wydziału
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Spraw Społecznych i Świadczeń, Pani
Anna Zieja – p.o. Naczelnika Wydziału
Kultury, Promocji i Sportu, Pani Iwona
Maciąg - Koordynator ds. konsultacji
społecznych i Pan Krzysztof Tranda
– Naczelnik Wydziału Architektury
i Budownictwa, którego wybrano
na przewodniczącego Zespołu.
Już dzisiaj zachęcamy do aktywnego
włączenia się w proces kształtowania zasad oraz wdrażania budżetu
partycypacyjnego.
Wszystkie ważne informacje można znaleźć na stronie internetowej
Urzędu Dzielnicy Wilanów
www.wilanow.pl/budzetpartycypacyjny
oraz na stronach Urzędu m.st. Warszawy
konsultacje.um.warszawa.pl,
a także w Urzędzie Dzielnicy Wilanów,
ul. St. Kostki Potockiego 11.

/ INWESTYCJE INNE /

Nowe nasadzenia w Wilanowie

P

onad 5 tysięcy krzewów i kilkanaście drzew zostało posadzonych w ostatnich miesiącach na terenie naszej dzielnicy.
Najwięcej krzewów, bo ponad 3 300
pojawiło się w Osi Królewskiej – na odcinku
od ul. Kieślowskiego
do ul. Sarmackiej. Były
to prace uzupełniające
ubytki zieleni. Wśród
posadzonych gatunków
roślin są: trzmielina,
tawulec, irga, różne
rodzaje jałowców.
7 okazałych klonów
ozdobiło ulicę Sarmacką,
a ulicę Kieślowskiego oraz Królowej
Marysieńki - żywopłot z berberysów.
Wzdłuż kanału przy ul. Hlonda,
na odcinku od ul. św. Urszuli Ledóchowskiej do al. Rzeczypospolitej, zostało posadzonych ponad

2 tysiące roślin. Projekt przygotowała
pracownia
planistyczna
IN-VI. Są to krzewy ozdobne takie
jak: jaśminowiec, azalia, pęcherznica,
lilak, kalina, dereń, trzmielina, irga
oraz drzewa: wierzba,
dąb, jesion, głóg, klon
oraz czeremcha.
Systematycznie
prowadzone jest zadrzewianie naszej dzielnicy. 16
drzew (klony, głogi, kasztanowce, jabłonie ozdobne) zostało posadzonych
na terenie objętym ochroną konserwatora zabytków przy ul. St. Kostki
Potockiego i przy cmentarzu w Wilanowie. Przy ul. Resorowej pojawiły się
3 sztuki śliwy, przy ulicy Kieślowskiego – 8 klonów czerwonych,
wiśnie ozdobne – 10 sztuk – rosną
przy ul. Biedronki.

Propozycje nowych miejsc nasadzeń
na terenach należących do miasta
prosimy kierować
kasztanowiec
pod adresem:
wos@wilanow.pl

klon

dąb

jesion

głóg
jabłoń ozdobna

wierzba

czeremcha

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SITA zabierze nam śmieci

O

d 1 lutego 2014 roku odbiór
odpadów
komunalnych
od mieszkańców Dzielnicy
Wilanów będzie wykonywała SITA.
Miasto podpisało z firmą umowę
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Wilanowa i Ursynowa na trzy lata. W ramach
działań przygotowawczych zleconych
przez miasto, SITA przeprowadzi inwentaryzację punktów zbiórki odpadów.
Co to dokładnie znaczy?
Wyposażeni w identyfikatory ankieterzy odwiedzą wspólnoty, spółdzielnie
mieszkaniowe i domy jednorodzinne oraz firmy działające na terenie
dzielnicy.

Przy pomocy urządzeń GPS ustalą położenie każdego punktu zbiórki odpadów, policzą i sprawdzą stan pojemników znajdujących się w altankach.
Będą również wyposażali pojemniki
w systemy do ich identyfikacji.

Uwaga!!! Przedstawiciele firmy nie
pobierają żadnych opłat od właścicieli nieruchomości z tytułu przeprowadzonej inwentaryzacji.

Upoważniony pracownik firmy będzie legitymował się identyfikatorem ze zdjęciem zawierającym imię,
nazwisko, numer dowodu osobistego.
W razie potrzeby potwierdzenia
tożsamości ankietera prosimy dzwonić na numer infolinii 19115.
Bardzo prosimy o udostępnianie ankieterom altanek i innych punktów
skąd odbierane są odpady.
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Plac zabaw

„Radosna Szkoła”

K

olorowy, przyjazny i różnorodny – taki jest nowy plac
zabaw przy Zespole Szkolno
- Przedszkolnym nr 3 w Powsinie.
Zabawki zostały zamontowane na

bezpiecznej i kolorowej nawierzchni.
Są to: linarium w kształcie piramidy,
huśtawka „bocianie gniazdo”, drążki gimnastyczne i drabinki, domek
ze zjeżdżalnią. Odnowione zostały

również
tereny zielone
otaczające plac zabaw. Inwestycję zrealizowano w ramach programu „Radosna Szkoła”

Będzie nowy plac zabaw
na Kępie Zawadowskiej

W

rejonie ulicy Bruzdowej
i ulicy Włóki powstaje
nowy, ogólnodostępny
plac zabaw o powierzchni prawie
2 tysięcy metrów kwadratowych.
Strefę do zabaw i ćwiczeń ruchowych zaprojektowano na polu
piaskowym i częściowo także
na bezpiecznej powierzchni
poliuretanowej. Dzieci
na pewno ucieszą
się z różnorodnych
i kolorowych zabawek.
Będą tam m.in.: karuzela
tarczowa, linarium – piramida pajęcza, zestaw zabawowy
ze zjeżdżalniami, zabawki sprężynowe i huśtawki, w tym „bocianie gniazdo”. W części sportowej
znajdą się: drążki, poręcze gimnastyczne i sześciokąt z pajęczyną
i ścianką wspinaczkową.

Plac zabaw zostanie
otwarty wiosną
2014 roku.

Projekt
placu zabaw
przy ul. Bruzdowej.
STUDIO OGRODY
Pracownia Architektury
Krajobrazu Anna Kanclerz
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Karta Warszawiaka
– już dostępna

O

d 3 grudnia 2013 r. mieszkańcy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych
(PIT) w stolicy mogą otrzymać Kartę
Warszawiaka i Kartę Młodego Warszawiaka. Karty zaczną obowiązywać
od 1 stycznia 2014 r.
– W ten sposób premiujemy osoby,
które dokładają się do kosztów funkcjonowania miasta i płacą PIT w Warszawie. Od jednej osoby płacącej tutaj
podatek do kasy miasta wpływa średnio 3,1 tys. zł – mówi Prezydent m.st.
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Za te pieniądze Warszawa może się
rozwijać i funkcjonować dla swoich
mieszkańców. Dzięki tym środkom
działają szkoły, przedszkola i żłobki,
różne instytucje kulturalne, takie jak
teatry i muzea. Jeżdżą nowe autobusy, tramwaje i metro. Ponadto miasto
w prawie 70 proc. dofinansowuje
komunikację miejską. Pieniądze z podatków pomogły też wybudować np.
Centrum Nauki Kopernik, most Marii

Skłodowskiej-Curie, a teraz budowę
II linii metra. Dlatego osoby mieszkające i rozliczające podatek dochodo-

wy PIT w Warszawie, dzięki
Karcie Warszawiaka i Młodego
Warszawiaka, będą mogły korzystać z ulg w stołecznym transporcie,
kulturze i sporcie.
Dla kogo?
Każdy, kto mieszka i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych
(PIT) w Warszawie może otrzymać
Kartę Warszawiaka, a dzieci osób rozliczających się w stołecznym urzędzie
skarbowym - Kartę Młodego Warszawiaka. Karta Młodego Warszawiaka
przysługuje dzieciom do ukończe-

nia 20. roku życia lub studentom
do ukończenia 26. roku życia.
Karta Warszawiaka i Karta Młodego
Warszawiaka będą działały na bazie
elektronicznej karty będącej nośnikiem biletów. Docelowo będą miały
inny wygląd.

Jak
otrzymać kartę?
Ten, kto posiada już spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM)
lub inny elektroniczny nośnik biletów (np. Elektroniczna Legitymacja
Studencka, Uczniowska), nie musi
wyrabiać nowej karty. Od 3 grudnia 2013 r. na obowiązujące karty
naklejany jest specjalny hologram.

NR 2 (20) – GRUDZIEŃ 2013 / INFORMATOR WILANOWSKI / 11

/ WYDARZENIA /

Słuchacze
Wilanowskiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
ciągle w akcji …

W

yjeżdżają na wycieczki, poznają Warszawę
z przewodnikiem, recenzują spektakle teatralne, uczestniczą
w warsztatach oraz spotykają się
z ciekawymi osobami. Słuchacze Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku podejmują tematy od sportu

przez politologię, przyrodę, historię
sztuki, muzykę. Angażują się także
w działania na rzecz społeczności
lokalnej. Zaplanowali warsztaty artystyczne dla dzieci ze szkół, przygotowali bombki na kiermasz charytatywny, by pomóc osobom potrzebującym
w dzielnicy.

Dzieci z ośrodka z Zambii

Włączyli się także w zbiórkę pieniędzy na samochód na potrzeby ośrodka dla dzieci w Zambii.
Więcej informacji o Wilanowskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku na
stronie: www.kulturawilanow.pl
Spotkanie z Jolantą Kwaśniewską

Warsztaty florystyczne – wieniec adwentowy

Wycieczka do Sierpca
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Z życia wilanowskich szkół i przedszkoli…

„Z

warzywami żyję w zgodzie
– jem je co dzień” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne dzielnicowe obchody Dnia
Dobrego Jedzenia. 15 listopada
w Szkole Podstawowej nr 169 przy
ul. Uprawnej reprezentacje uczniów
z wilanowskich szkół próbowały
swoich sił

S

portowe emocje towarzyszyły
I Turniejowi Andrzejkowemu
w rugby, który został zorganizowany w Szkole Podstawowej
nr 261 dla klas 4-6. Zawody odbyły
się w hali sportowej obiektu przy
ul. Wiertniczej 26. Na najwyższym
stopniu podium stanęli zawodnicy
z klasy 6, II miejsce zajęła klasa 5,
III - klasa 4c.

K

oszykówka, siatkówka, piłka
nożna, ręczna, unihokej, tenis
stołowy i pływanie. To tylko
część dyscyplin sportowych, w których rywalizują uczniowie w ramach
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Młodzi sportowcy z Wilanowa liczą
na sukces. Trzymamy kciuki za udane starty. W ubiegłorocznej edycji
Olimpiady Szkoła Podstawowa nr 300
zajęła III miejsce w ogólnej punktacji
szkół podstawowych. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 300 w
finałach WOM w mini piłce ręcznej
chłopców wywalczyła złoty medal,
natomiast w finałach piłki ręcznej dziewcząt reprezentantki
Gimnazjum nr 117 zdobyły
brąz.

w konkursie
na „Warzywne stwory”. Trzeba przyznać, że wyobraźni im nie zabrakło…
Z kapusty, bakłażana, buraka czy
marchewki dzieci wyczarowały fantastyczne postacie. Był też quiz wiedzy
na temat warzyw i występy artystyczne. 18 listopada spotkanie edukacyjne
z okazji Dnia Dobrego Jedzenia odbyło
się też dla wilanowskich przedszkolaków. Jego gospodarzem było Przedszkole nr 223 „Skarby Powsina”.
„Warzywne stwory” – prace konkursowe
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Zamieszanie ze świętami

Z

apraszamy
na
poranek
teatralny pt. „Zamieszanie ze
świętami”. Interaktywny spektakl edukacyjny zostanie wystawiony
5 stycznia 2014 r. (niedziela) o godz.
12.00 w sali widowiskowej w Instytucie Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1.
Dzieci wezmą czynny udział w zabawie z Mikołajem, nauczą się m.in. jak
powiedzieć „Wesołych Świąt” w róż-

nych językach, poznają kolędy
z innych krajów oraz świąteczne zwyczaje.
Tego samego dnia o godz. 16.00
zapraszamy na Plac Miejski w Wilanowie, na którym odbędzie się
widowisko plenerowe pt. „Herody”
w wykonaniu Teatru Prawdziwego.

Koncert Kolędowy

6

stycznia 2014 r. (poniedziałek)
o godz. 16.00 w kościele św.
Anny w Wilanowie odbędzie
się koncert kolędowy. Wystąpi fenomenalna mezzosopranistka Izabela
Kopeć. Towarzyszyć jej będą chóry:

Harmonia z Uniwersytetu Śląskiego z Cieszyna i dziecięcy chór Canzonetta
ze Strumienia. Artystka wykona
kilkanaście tradycyjnych kolęd z płyty „Moc Tradycji”.

XII Chóralny Wilanowski
Wieczór Kolędowy

C

entrum Kultury Wilanów
i Wilanowskie Towarzystwo
Chóralne zapraszają 12 stycznia 2014 r. (niedziela) o godz. 15:30
do Sanktuarium Matki Boskiej Tę-

skniącej w Powsinie na XII Chóralny Wilanowski Wieczór Kolędowy.
W programie usłyszymy kolędy
i pastorałki w wykonaniu chórów
warszawskich.

Powsińskie Wieczornice
Etnograficzne – styczeń 2014

T

o spotkania o wyjątkowym
charakterze. Nawiązują do
dawnych zwyczajów i tradycji
ludowych, w tym także tych, kultywowanych na terenach wiejskich
w okresie zimy. 27 stycznia 2014 r.
(poniedziałek) o godz. 18.00 w Domu
Pracy Twórczej przy ul. Ptysiowej 3
odbędzie się tradycyjny obrzęd darcia pierza. Program artystyczny przy
akompaniamencie wiejskich przy-

śpiewek zaprezentuje zespół śpiewaczy „Powsinianie” oraz Grupa 30+
działające przy Centrum Kultury
Wilanów.
Poduszeczkę z piór zdartych podczas tej imprezy przekażemy, tak jak
w roku ubiegłym, pierwszemu narodzonemu w roku 2014 mieszkańcowi
Wilanowa.
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Kolejne terminy spotkań będą
dostępne na stronie internetowej Centrum Kultury Wilanów
www.kulturawilanow.pl

Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
udanego Sylwestra
oraz Szczęśliwego Nowego 2014 Roku
życzą
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