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#zakochajsięwwilanowie

P

rofil _dzielnica_wilanow_ na
Instagramie istnieje od 2018
roku i od tego czasu zgromadził już 13430 obserwatorów. Razem
budujemy wilanowską społeczność
poprzez czynne komentowanie,
oznaczanie naszej dzielnicy w relacjach, a także zapraszanie na nasz
profil znajomych.

Zapraszamy do obserwowania
Dzielnicy Wilanów na Instagramie.
Lajkujcie nas i oznaczajcie w swoich relacjach, pamiętając o hasztagu
„zakochajsiewwilanowie”. Razem
pokażmy piękno naszej dzielnicy.
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Radni Wilanowa przeciw hałasowi
z POW

W

arszawscy Radni podjęli stanowisko w sprawie
działań związanych z hałasem wzdłuż odcinka trasy ekspresowej
S2 – Południowa Obwodnica Warszawy, przebiegającego przez Wilanów.
Kierując się istotnym interesem społecznym, Warszawscy Radni apelują do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz Regionalnej dyrekcji
Ochrony Środowiska o niezwłoczne
podjęcie działań w celu należytego zabezpieczenia mieszkańców Wilanowa
przed hałasem docierającym z oddanego
do użytku odcinka drogi ekspresowej S2.
Problemy mieszkańców Wilanowa zapoczątkowało oddanie do użytku fragmentu Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Wilanowa w grudniu
2020 roku. Od momentu puszczenia
ruchu na tym odcinku, wzmożony
hałas znacząco wpłynął na pogorszenie warunków życia mieszkańców
Wilanowa, a w szczególności osiedli
Powsinek, Zawady i Kępa Zawadowska, które nie zostały w żaden sposób

zabezpieczone przed uciążliwymi następstwami użytkowania nowej trasy.
Mimo wielokrotnych postulatów
Radnych i Zarządu Dzielnicy Wilanów ws. konieczności budowy ekra-

nów akustycznych na terenie całego
wilanowskiego przebiegu trasy, nie
udało się wypracować kompromisu, który zapewniłby komfort dla
mieszkańców Wilanowa i Wawra.

Hubert Królak
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów
„Zachęcam wszystkich mieszkańców do przyłączenia się do petycji „Ekrany Akustyczne dla
POW – Wilanów STOP HAŁASOWI!”, którą
podpisać można elektronicznie poprzez stronę
Petycjeonline.com. Im większa liczba podpisów pod
petycją, tym silniejszy przekaz i możliwość pokazania
rzeczywistej skali problemu, który dotknął mieszkańców Wilanowa.”

Żłobek przy ul. Pamiętnej - odbiory

P

race przy budowie 6-cio oddziałowego żłobka
przy ul. Pamiętnej dobiegły końca. Budynek
o powierzchni 1213,40 m2 ma dwie kondygnacje naziemne. W części parterowej budynku znajdują
się 3 oddziały żłobkowe, wejście główne z szatnią oraz
blok żywieniowy. Na piętrze przewidziano również
3 oddziały żłobkowe z salą zajęć ruchowych i częścią
administracyjną oraz pomieszczeniami pomocniczymi.
Obecnie trwają odbiory przez Sanepid i Straż Pożarną.
WWW.WILANOW.PL
Wydawca:
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Franciszka Klimczaka 2
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Szpital Południowy już otwarty
„covidowych”, w którym zapewnionych może być docelowo 300 łóżek dla
chorych na COVID-19, w tym 80 łóżek
respiratorowych.

W

dniu 10 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie Szpitala
Południowego – jednej
z najbardziej wyczekiwanych przez
mieszkańców Warszawy placówek
systemu opieki zdrowotnej.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi
z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim Szpital Południowy jest jednym
z ośmiu szpitali tymczasowych w województwie mazowieckim utworzonych
w ramach planu zabezpieczenia łóżek

Budynek Szpitala Południowego, usytuowany na działce o powierzchni
1,72 ha, złożony jest z trzech modułów, a powierzchnia użytkowa obiektu
wynosi ponad 40 tys. m². Docelowo
w Szpitalu Południowym, kiedy nie
będzie już funkcjonował jako „covidowy”, uruchomione zostaną m.in. oddziały chirurgii urazowej i ortopedii,
chirurgii ogólnej, interny z pododdziałem kardiologicznym. Szczegółowy
wykaz wszystkich usług świadczonych przez placówkę będzie wynikiem
ustaleń dokonanych z NFZ.
Nowo otwarty szpital to również
nowoczesne laboratorium, apteka,
nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz przychodnia przyszpitalna.
W Szpitalu Południowym będzie
również działał szpitalny oddział
ratunkowy wraz z lądowiskiem dla
helikopterów, które znajduje się na
dachu budynku.

Budowa kanalizacji w Wilanowie

W

ieloletni Plan Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 20212028 przewiduje realizację 119 inwestycji na terenie Dzielnicy Wilanów.

W ramach planu inwestycji realizowanych przez MPWiK powstają m.in.
pompownie ścieków „Prętowa”, „Ro-

sochata”, „Zakamarek” i „Powsin”
wraz z przewodami tłocznymi.

Bożena Laskowska
Radna Dzielnicy Wilanów
„Budowa kanalizacji znacząco wpłynie na
polepszenie warunków socjalno-bytowych
mieszkańców poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu
kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących
szamb. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała
również pozytywny wpływ na środowisko.”
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Budowa chodnika
w ul. Bruzdowej

W

ramach inwestycji został poszerzony pas drogowy ulicy Bruzdowej
po stronie wschodniej, co umożliwiło wykonanie chodnika o szerokości 2 m.
Chodnik został poprowadzony tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo pieszym poruszającym się do tej pory jezdnią przy zachowaniu
możliwie największej ilości zieleni.

Urszula Włodarska-Sęk
Radna Dzielnicy Wilanów
„To długo wyczekiwana inwestycja mająca ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tej okolicy. Do tej pory piesi zmuszeni byli korzystać z jezdni,
co było szczególnie niebezpieczne podczas mijania się przejeżdżających aut.”

Nowe oświetlenie

przy Jeziorze Powsinkowskim

K

olejny projekt z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok został
zrealizowany. Alejka spacerowa
nad Jeziorem Powsinkowskim zyskała
nowe latarnie z nadążnym systemem
sterowania oświetleniem.
12 stalowych słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi
LED-10/20,5W/600mA o ciepłej białej barwie światła, stanęło na odcinku 315 m, począwszy od parkingu
przy skrzyżowaniu ulic Europejskiej
i Vogla.
Ze względów przyrodniczych zrezygnowano z tradycyjnego – stałego
oświetlenia na rzecz innowacyjnego
systemu nadążnego. Zanieczyszczenie
światłem zostało zminimalizowane
dzięki zastosowaniu tego mechanizmu i możliwości regulacji czasu działania oraz wyłączenia latarni po określonej godzinie.

Izabela Kopeć
Radna Dzielnicy Wilanów
„Nowe oświetlenie alejki spacerowej przy
Jeziorze Powsinkowskim to inwestycja
zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańców i zabezpieczenie spokoju sąsiadujących domostw przy
poszanowaniu okolicznej przyrody.”
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Pasieka Edukacyjna

Z

miany klimatyczne, choroby, pasożyty, stosowanie środków owadobójczych, ale przede wszystkim stres związany z coraz mniejszą
różnorodnością dzikich roślin – to
główne przyczyny drastycznego spadku liczebności pszczół. 9,2% pszczelej
populacji w Europie jest zagrożone
wyginięciem. A pamiętać trzeba, że
pszczoły pełnią zasadniczą rolę w produkcji ponad jednej trzeciej żywności,
którą spożywamy.

Tymczasem pszczoły kończą
swój zimowy odpoczynek
i niedługo wyruszą na wilanowskie łąki, a już od kwietnia wracają dyżury pszczelarza w Pasiece Edukacyjnej
Wilanów przy ul. Włóki 3.
Pszczelarz prowadzący pasiekę pełni dyżury 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

Dlatego tak ważna jest edukacja
pszczelarska. Urząd Dzielnicy Wilanów prowadzi pasiekę edukacyjną,
a od niedawna dysponuje również
pokazowym modelem ula. W przyszłości ul będzie można zobaczyć
podczas dzielnicowych wydarzeń kulturalnych, na warsztatach, a także na
zajęciach z pszczelarzem w szkołach –
szczególnie w sezonie zimowym, kiedy wilanowska pasieka zamknięta jest
dla odwiedzających.
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Ruszyły oceny
projektów zgłoszonych

do Budżetu Obywatelskiego!

R

ozpoczął się etap weryfikacji
projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Każdy
z 49 zgłoszonych w Wilanowie pomysłów został już poddany ocenie formalnej. Obecnie trwa ocena merytoryczna.
Weryfikatorzy sprawdzają, czy zgłoszona propozycja:
jest zgodna z obowiązującymi
przepisami prawa,
jest możliwa do realizacji
we wskazanej lokalizacji,
jest możliwa do realizacji
w ciągu roku,
wpisuje się w kompetencje miasta,

re z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane. W przyszłym roku na realizację pomysłów
mieszkańców z Budżetu Obywatelskiego Dzielnica Wilanów przeznaczy
1 403 626 zł. Limit wartości jednego
projektu wynosi 280 725 zł.

jest zgodna z przyjętymi zasadami
dostępności dla mieszkańców.
Jeżeli projekt wymaga uzupełnienia
albo wprowadzenia zmian, pracownicy
urzędu skontaktują się z ich autorami,
aby poprosić o dodatkowe informacje
lub uzgodnić zakres tych zmian. Ocena
zgłoszonych projektów zakończy się
4 maja br. Od negatywnego wyniku
oceny autorzy będą jeszcze mogli się
odwołać.
Głosowanie będzie trwało od 15 do 30
czerwca br. Mieszkańcy wybiorą, któ-

Rower miejski wrócił po zimowej przerwie
W Wilanowie dostępne będą stacje
w następujących lokalizacjach:
al. Wilanowska – Przyczółkowa
ul. Vogla – Syta
al. Rzeczypospolitej – Klimczaka
al. Rzeczypospolitej – Branickiego
ul. Przyczółkowa – Branickiego.

N

owy sezon Veturilo tradycyjnie wystartował 1 marca.
Pandemia koronawirusa
odroczyła w czasie ambitny plan
modernizacji i rozbudowy Veturilo
w Warszawie. Na szczęście w stolicy
udało się utrzymać ciągłość funkcjonowania roweru publicznego, który
stanowi ważne ogniwo systemu transportowego.
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Miliony warszawskich drzew
na jednej mapie

M

na danych różnego typu –
lotniczym skaningu laserowym, zobrazowaniach
hiperspektralnych oraz
zdjęciach RGB, pozyskanych podczas dwóch misji fotolotniczych.

apa Koron Drzew to część
dużego, kompleksowego systemu zarządzania miejskimi
drzewami. Dzięki zmapowaniu ponad 7 milionów warszawskich drzew
będzie można chronić stare drzewa,
które rosną w Warszawie oraz precyzyjnie określać te miejsca, w których
w pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić nasadzenia.
Mapa Koron Drzew, wykorzystując
innowacyjne metody teledetekcyjne
i analityczne, pozwala na kompleksowe zobrazowanie zieleni wysokiej
w całej Warszawie. Mapa określa lokalizację i zasięg koron drzew, a także
ich zróżnicowanie gatunkowe, stopień
ulistnienia czy kondycję zdrowotną.

Paweł Czarnecki
Radny Dzielnicy Wilanów
„Mapa Koron Drzew to pierwsze i długo wyczekiwane narzędzie pozwalające na kompleksowe
zmapowanie zieleni wysokiej w całej Warszawie.
Dostarcza także informacji niezbędnych do projektowania i realizowania polityki rozwoju zieleni miejskiej oraz polityki
adaptacji do zmian klimatu. Dzięki temu narzędziu wiemy, że najwyższe
drzewo w Warszawie znajduje się właśnie w Wilanowie w Rezerwacie
Morysin! Jest to topola, której wysokość wynosi aż 44 metry.”
Do jej wykonania stosowane były nowoczesne metody analityczne
z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Mapa opiera się

Zdjęcia: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
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Wspierajmy lokalnych przedsiębiorców
i kupujmy w Wilanowie!

W

alka z pandemią trwa
już wiele miesięcy, a wilanowscy przedsiębiorcy
walczą o przetrwanie.
Wprowadzane obostrzenia wymusiły na przedsiębiorcach przystosowanie się do zmian i odnalezienie się
w nowej rzeczywistości. Większość
firm w tym trudnym czasie rozpoczęła projekty, które mają na celu
np. wprowadzenie na rynek nowych

produktów lub usług i ulepszenie już
istniejących. Wymagało to znalezienia nowych możliwości komunikacji
z klientem i kanałów dystrybucji –
a więc przeniesienia działalności do
świata wirtualnego. W tej wirtualnej
przestrzeni Urząd Dzielnicy stworzył
platformę promującą lokalny biznes.
Strona KUPUJEWWILANOWIE to narzędzie dla wilanowskich przedsiębiorców do zareklamowania swojej
działalności.

Aby nasze ulubione lokale, sklepy,
zakłady fryzjerskie i inne usługi niezbędne w codziennym życiu nie zniknęły z mapy Wilanowa, pomóżmy im
przetrwać te trudne czasy. Dlatego
zachęcamy do zaglądania na portal
kupujewwilanowie.pl, gdzie dzięki
współpracy Urzędu Dzielnicy z lokalnymi przedsiębiorcami powstała,
powiększająca się każdego dnia, baza
usług dostępnych w Wilanowie.

Zadaszamy
boisko Orlik
przy ul. Sytej

T

rwa montaż zadaszenia
boiska Orlik przy ul. Sytej.
Prace budowlane polegają
na wykonaniu hali pneumatycznej, składającej się z systemu
trzech powłok z oplotem z sieci
lin stalowych i przytwierdzonej
do podłoża systemem stalowych kotew gruntowych po wewnętrznej części obrzeża boiska.
System ten gwarantuje łatwy dostęp do kotwy w czasie montażu
hali oraz gwarantuje bezpieczne
użytkowanie boiska w sezonie
letnim.

Obiekt będzie ogrzewany
za pomocą ogrzewania powietrznego i zostanie wyposażony w wewnętrzne
oświetlenie.
Zakończenie robót planowane jest na koniec
kwietnia.

Marcin Puchalski
Radny Dzielnicy Wilanów
„Zadaszenie Orlika umożliwi
korzystanie z obiektu przez cały
rok, a nie tylko przy sprzyjającej pogodzie.
Zajęcia będą odbywały się w komfortowych
warunkach, ponieważ hala będzie podgrzewana”
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Naszą pasją jest futsal

AZS

UW DARKOMP
Wilanów to klub
działający przy
Uniwersytecie Warszawskim od 2002
roku. Swoją sportową rywalizację
rozpoczął od rozgrywek akademickich pod nazwą AZS UW. W 2005
roku drużyna została zgłoszona do
rozgrywek ligowych, zaczynając od
II ligi futsalu. Zawodnicy tego klubu
to młodzi pasjonaci piłki wspierani
kilkoma doświadczonymi sportowcami. Wszyscy są studentami Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie oprócz
nauki realizują wyjątkową pasję, jaką
jest futsal.

Od września 2019 roku klub
rozgrywa swoje mecze
w Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej. Piękny, nowoczesny obiekt
od razu przyniósł
szczęście. To na
jego parkiecie klub
wywalczył awans
do ekstraklasy. Podczas wszystkich rozegranych meczów nikt go
nie pokonał!
Drużyna osiągnęła liczne sukcesy
w rozgrywkach akademickich – tylko w tym roku zwyciężyła w Akademickich Mistrzostwach Warszawy
i Mazowsza, pewnie wygrała turniej

półfinałowy Akademickich
Mistrzostw Polski, ale
udział w finale pokrzyżowała pandemia. W tym sezonie osiągnęła
również najlepszy wynik w Pucharze Polski.
Po zrealizowaniu
celu na ten sezon, jakim jest utrzymanie się
w STATSCORE Futsal Ekstraklasie, piłkarze mają wiele pomysłów
do wdrożenia. W tym roku pozyskali
sponsora tytularnego, co ułatwi im walkę z najlepszymi drużynami w kraju.
„Cieszymy się, że gramy w jednej drużynie z Wilanowem, który dzięki naszej
dobrej postawie jest już znany fanom
futsalu w całej Polsce. Być może młodzi mieszkańcy Wilanowa udadzą się
na studia na Uniwersytet Warszawski
i dołączą do futsalowej sekcji AZS UW?”
– podkreśla Maciej Karczyński, trener
drużyny.
Póki co zapraszamy na transmisje
meczów online, a jak tylko będzie to
możliwe – widzimy się w hali przy
Wiertniczej 26a!
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Wymień kopciucha!

Zadbaj o powietrze w Warszawie!

T

ylko do końca 2021 r. można
uzyskać dotację do 90 proc.
kosztów wymiany pieca lub
kotła. W 2022 r. wysokość dotacji wyniesie do 70 proc. kosztów inwestycji.
Dotację będzie można uzyskać tylko do
31 grudnia 2022 r. Od 2023 r. korzysta-

nie z „kopciuchów” będzie zabronione.
Dlatego warto się pospieszyć i jak najszybciej złożyć wniosek, by skorzystać
z jak najwyższego dofinansowania.
Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha, mogą

otrzymać środki na:
odnawialne źródła
energii (OZE), tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy
turbiny wiatrowe – ale
tylko pod warunkiem,
że współpracują one
z nowym, ekologicznym
źródłem ogrzewania,
wykonanie lub modernizację instalacji
centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej
wody użytkowej.

Danuta Zygańska
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy Wilanów
„Stare piece, w których można
palić tak naprawdę wszystkim, są
jedną z głównych przyczyn powstawania
smogu w Warszawie. Dlatego warto skorzystać
z dotacji na ich wymianę, która jeszcze do końca tego roku wynosi aż 90 procent. Na wymianie pieca skorzysta każdy mieszkaniec, mogąc
jednocześnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo swoich sąsiadów.”

Dotację można uzyskać bez wizyty
w urzędzie – cały proces formalny już
od roku odbywa się zdalnie. Wnioski
na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy można
przesyłać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
(BOPiPK) na trzy sposoby:
mailowo – wypełniony formularz
należy zeskanować i przesłać na adres
dotacje.bopipk@um.warszawa.pl;
telefonicznie – dzwoniąc pod numer

22 325 96 06 w godz. 8.00-16.00. Dyżurujący specjaliści odpowiedzą na pytania i wypełnią papierowy wniosek
na podstawie przekazanych danych.
Wniosek będzie można uzupełnić
i podpisać w późniejszym terminie;
korespondencyjnie – można przesłać wypełniony wniosek w wersji
papierowej na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3,
00-056 Warszawa.

Nowe połączenie drogowe

B

udowa przepustu nad Potokiem Służewieckim w ciągu ul. Sarmackiej dobiega
końca. Wykonawca wybrany przez
Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął
także przebudowę skrzyżowania

al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy.
Na skrzyżowaniu z al. Wilanowskiej
w ul. Sarmacką i z ul. Sarmackiej
w al. Wilanowską będzie można
skręcić w każdej relacji – zostaną wy-

znaczone dodatkowe pasy do skrętu.
Zachodnią stroną skrzyżowania będzie poprowadzona droga rowerowa
od ul. Sarmackiej, która połączy się
z trasą po północnej stronie al. Wilanowskiej.
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Narodowy Spis Powszechny

Ludności i Mieszkań
2021!

N

arodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni
spis odbył się w 2011 roku. Tegoroczny potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca br.
Spis Powszechny dostarcza urzędom statystycznym
szczegółowe informacje o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw
domowych wraz z informacją o ich warunkach
mieszkaniowych.
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Obowiązkiem
spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe
i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi
spisowemu podlegają również mieszkania, budynki,
obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań
przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.

Nowy statut

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów

M

łodzieżowa Rada Dzielnicy
Wilanów ma nowy statut! Dokument jest wynikiem prac
Centrum Komunikacji Społecznej,
Młodzieżowej Rady Warszawy i naszych młodych wilanowskich radnych.
Jest też zbliżony treścią do statutów
młodzieżowych rad z innych dzielnic. Obecnie w m.st. Warszawa trwa
proces ujednolicania statutów młodzieżowych rad wszystkich dzielnic.
Zlikwidowanie różnic w składach i procedurach znacznie ułatwi współpracę
zarówno między samymi młodzieżo-

Statut jest zbiorem najlepszych praktyk zarówno z dzielnic, jak i z doświadczeń samej Młodzieżowej Rady
Warszawy. Dokładnie dookreśla zadania Młodzieżowej Rady, przewiduje
powoływanie Komisji i zobowiązuje
wszystkich Radnych do zachowania
apolityczności podczas wykonywania
obowiązków Radnego.

wymi radami dzielnic, a także między
nimi a Młodzieżową Radą Warszawy.
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Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów ma również nowe logo, którym
z dumą posługuje się już od lutego br.
Gratulujemy!

fot. shutterstock.com / Viacheslav Lopatin

Szczepienie przeciwko COVID-19
ści w samodzielnym dotarciu z miejsca
zamieszkania do najbliższego punktu
szczepień, jesteś osobą niesamodzielną, niezamożną i samotną, potrzebujesz informacji o najważniejszych zasadach szczepień, punktów szczepień
oraz możliwości pomocy, skontaktuj
się z Dzielnicowym Zespołem Wsparcia „ Warszawa Wspiera” dzwoniąc pod
numery telefonów: w Urzędzie Dzielnicy Wilanów – 22 443 49 55 w godz.
08.00-16.00 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów –
22 648-22-26.

C

o należy zrobić, aby zgłosić się
na szczepienie:
Wypełnij prosty formularz
na szczepimysie.pacjent.gov.pl (podaj
imię i nazwisko, numer PESEL, adres
mailowy, kod pocztowy i numer telefonu).
Na adres mailowy, który podałeś
w formularzu, otrzymasz wiadomość
z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.
Wejdź na swoją pocztę i kliknij
w link – Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie.
Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, skontaktuje się
z Tobą infolinia.
Podczas rozmowy z infolinią zostaniesz zarejestrowany na konkretny termin szczepienia w dogodnej dla Ciebie
lokalizacji.
Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na
szczepienie. Zarejestrować się będzie
można w momencie, kiedy zostaną
ogłoszone terminy szczepienia dla danej grupy.

Jeżeli jesteś osobą powyżej 70. roku
życia i masz niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudno-

Zgłoszenia osoby potrzebującej pomocy można dokonać również e-mailowo na adres: wsparcie.wilanow@
um.warszawa.pl lub wilanow@ops.
waw.pl. Dodatkowo dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N lub odpowiednio
I grupie z wyżej wymienionymi schorzeniami m.st. Warszawa zorganizowało transport do punktów szczepień. Osoby spełniające te kryteria
mogą umawiać transport pod specjalnym numerem telefonu: 22 333-4433 i podając hasło: „Wawa Taxi bez
barier – szczepienia przeciwko Covid-19”. Transport należy umawiać
z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

2 metry – minimalna

Transport – dla osób

BALUMED Specjalistyczne Centrum
Medyczne Profilaktyki, Diagnostyki
i Terapii Małego Dziecka,
ul. Sarmacka 18/93
Gabinet Pediatryczny „ESKULAPEK”,
ul. Sarmacka 1 b lok. 21
Punkt Szczepień – Oddział Wilanów,
Al. Rzeczypospolitej 14
Punkt Szczepień, ul. Klimczaka 1
Punkt Szczepień,
Al. Rzeczypospolitej 1
Praktyka Rodzinna „HEALTHCARE”
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Chorągwi Pancernej 50

odległość między
pieszymi

potrzebujących

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Wilanowie realizowane są w następujących punktach:
Przychodnia Lekarska,
ul. Przyczółkowa 33
Przychodnia Lekarska,
ul. Kolegiacka 3
NR 32 (50) – KWIECIEŃ 2021 / INFORMATOR WILANOWSKI / 13

Centrum Kultury
Wilanów

C

zas bez Państwa obecności
w Centrum Kultury Wilanów
jest dla nas nie do zaakceptowania. Kultura rozwija się w nas
tylko wtedy, gdy człowiek może spotkać drugiego człowieka… inspirować
się, uczyć, bawić… w bezpośrednim
z nim kontakcie.
Tymczasem kolejny miesiąc mija nam
bez naszych uczestników, spotkań, zajęć, wydarzeń i koncertów w formie,
do której byliśmy przyzwyczajeni.
W oczekiwaniu na Was postanowiliśmy przeprowadzić małe zmiany gospodarcze w naszych filiach. Wierzymy, że się Wam spodobają.
Sala widowiskowa w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji przy ul.
Radosnej 11 zyskała nową scenę i kotary nadające pomieszczeniu dekoracyjnego i artystycznego wyrazu. W tak
zaaranżowanej przestrzeni wystąpili dla Państwa znani artyści: Halina
Mlynkova i Piotr Polk w koncertach
walentynkowych. Uczciliśmy również
100. urodziny Astora Piazzolli, zabierając Państwa w tangową, muzyczną podróż pełną pasji, namiętności, ale też
samotności i egzystencjalnego prze-

żywania. I tylko
bardzo żałujemy,
że wydarzenia te
mogliśmy zaprezentować jedynie
on-line, że nie
mogli
Państwo
doświadczyć tych
artystycznych
wrażeń siedząc na
nowych krzesłach wśród licznie zgromadzonej publiczności.
Sala plastyczna w filii w ALTO Wilanów nabrała z kolei charakteru. Śmiało możemy teraz powiedzieć, że stała
się salą dedykowaną warsztatom malarskim i rysunkowym.
Wszystkie przestrzenie w Centrum
Kultury Wilanów czekają na Was. Wierzymy, że już niedługo się spotkamy,
a sale wypełnią się Waszym gwarem,
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tańcem, śpiewem, grą instrumentów…, że znów będzie można na żywo
posłuchać pięknych koncertów i obejrzeć spektakle teatralne. Nie możemy
się doczekać tego momentu. Tęsknimy
za Wami. Bo bez Was – nie ma nas.
Po więcej informacji zaglądajcie na:
www.kulturawilanow.pl / wirtualnakulturawwilanowie.pl
FB…centrumkulturywilanow
Instagram… centrum_kultury_wilanow

