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ną, mediatekę, liczne pracownie i sale 
edukacyjne dla wszystkich mieszkań-
ców. W budynku nie zabraknie miej-
sca dla przyjaznej pacjentom przy-
chodni zdrowia dla dorosłych. 

Inwestycje nie ominą również Zawad 
i Kępy Zawadowskiej. Tempa nabierze 
budowa Kolektora Zawadowskiego, 
który jest jedną z długo oczekiwa-
nych inwestycji w Wilanowie. Jego 
wybudowanie umożliwi w kolejnych  
latach podłączenie do kanalizacji także  
Powsina. Na wiosnę mieszkańcy  
Zawad będą mogli korzystać z pierw-
szej w tym rejonie siłowni plenerowej.  
Do zabawy na świeżym powietrzu za-
prosimy dzieci, dla których na Kępie 
Zawadowskiej budujemy plac zabaw. 

Nowa i potrzebna przestrzeń publicz-
na powstanie wokół budynku Ratusza 
przy ul. Klimczaka. Budowa nabie-
ra kształtów i w 2014 roku inwestor 
– Miejskie Przedsiębiorstwo Robót 
Ogrodniczych – zamierza ukończyć 
inwestycję przez lata zwaną zemstą 
Kara Mustafy. Zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego budynek będzie mógł być 
przeznaczony na usługi publiczne. 

Rok 2014 to również rok mniejszych 
przedsięwzięć: nowe siłownie plene-
rowe, kolejne stacje Veturilo, wieże 
dla jerzyków na Zawadach i w Mia-
steczku Wilanów i nowe nasadzenia 
zieleni poprawią standard przestrzeni 
publicznej. Przebudowy i moderniza-
cje ulic, m.in. Uprawnej, Osi Królew-
skiej, Rumianej i Klimczaka ułatwią 
codzienne funkcjonowanie a remonty 
i rozbudowy placówek oświatowych 
dadzą naszym najmłodszym lepsze 
warunki do nauki i zabawy. 

Wydawca:  
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. St. Kostki Potockiego 11
02-958 Warszawa
tel. 22 – 116-87-24, faks 22-642-76-43
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To będzie rok dużych zmian 
w Wilanowie. Plany inwesty-
cyjne na 2014 rok to między 

innymi przebudowa ulic: Vogla, Osi 
Królewskiej, Uprawnej i Rumianej, 
oddanie do użytku dwóch nowych 
placówek oświatowych oraz budyn-
ku użyteczności publicznej przy ulicy 
Kolegiackiej 3, a także dokończenie 
budowy Ratusza Wilanów przy ulicy 
Klimczaka.

W dynamicznie rozwijającej się dziel-
nicy, gdzie szybko przybywa naj-
młodszych, potrzebna jest większa 
liczba miejsc w publicznych żłobkach  
i przedszkolach. Na terenie Miastecz-
ka Wilanów, przy ulicy św. Urszuli 
Ledóchowskiej powstaje pierwszy  
publiczny żłobek dla 100 dzieci.  
Będzie gotowy jesienią 2014 roku. 
Obok, już we wrześniu, zacznie funk-
cjonować nowoczesne przedszkole 
dla 250 dzieci, a nieopodal rozpocznie 
się budowa szkoły podstawowej dla 
ponad 500 dzieci.

Ważną i niezwykle potrzebną inwe-
stycją jest przebudowa ulicy Vogla, 
która zyska nie tylko nową nawierzch-
nię, latarnie, wiaty przystankowe  
i bezpieczne przejścia dla pieszych, 
ale także chodniki i ścieżkę rowero-
wą, łączącą Powsinek z Nadwiślań-
skim Szlakiem Rowerowym. Nowa 
droga połączy rondo na skrzyżowaniu 
Vogla i Sytej z ulicą Zaściankową.

W tym roku dokończymy także budo-
wę przy ul. Kolegiackiej 3. Znajdzie się 
tam nowoczesna siedziba Centrum 
Kultury Wilanów i Biblioteki Publicz-
nej, która będzie kontynuowała dzia-
łalność również w budynku przy ul. 
Radosnej 11. Na Kolegiackiej Wilanów 
zyska salę widowiskową i projekcyj-

Co nas czeka w 2014 roku
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Dokończenia budowy wila-
nowskiego ratusza podjęło 
się Miejskie Przedsiębior-

stwo Robót Ogrodniczych, spółka 
miejska, która z powodzeniem dzia-
ła na rynku deweloperskim. Prace 
przy istniejących budynkach ratusza 
wznowiono 15 lipca ubiegłego roku. 
Poprzedziła je wnikliwa ekspertyza 
techniczna, która dała zielone świa-
tło dla kontynuowania inwestycji. 
MPRO jest inwestorem i generalnym 
wykonawcą przedsięwzięcia, które  
także finansuje. Projekt ratusza  
wykonała pracownia architektonicz-
na Kuryłowicz & Associates. 

Na budowie trwa montaż konstrukcji 
stalowych i prace związane z insta-
lowaniem stolarki okiennej. Kolej-
nym widocznym etapem prac będzie  
wykonanie elewacji.

Zespół Ratusza składa się z dwóch 
obiektów – budynku A (powierzch-
nia użytkowa 2577 m2) z wieżą zega-
rową oraz budynku B (powierzchnia  
użytkowa 1963 m2) połączonych  
placem i podziemnym garażem.

Według harmonogramu założonego 
przez wykonawcę zakończenie prac 
przy wilanowskim ratuszu przewi-
dziano na jesień 2014 r. 

Ratusz w budowie

Projekt i wizualizacje wykonane przez Kuryłowicz & Associates
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Wtym roku rozpoczniemy 
przebudowę ulicy Klim-
czaka pomiędzy ulicą Sar-

macką a al. Rzeczypospolitej. Na skrzy-
żowaniu Klimczaka z ul. Sarmacką 

W  tym roku zostanie prze-
budowana ulica Uprawna 
w sąsiedztwie Zespołu 

Szkół nr 123 – na odcinku pomiędzy 

powstanie rondo. W ramach projektu 
wzdłuż ulicy Klimczaka powstaną  
ogólnodostępne miejsca postojowe  
i ścieżka rowerowa. Znajdzie się  
także miejsce dla nowej zieleni.

ul. Młocarni a ul. Niedzielną. Projekt 
przewiduje budowę obustronnego 
chodnika na długości ok. 150 metrów. 
Droga i chodniki zostaną wykona-

ne z kostki brukowej. Inwestycja ma  
na celu przede wszystkim poprawę 
bezpieczeństwa pieszych.

Klimczaka – nowe oblicze

Uprawna do przebudowy

Koncepcja 
przebudowy ulicy Klimczaka 
pomiędzy al. Rzeczypospolitej 
a ulicą Kieślowskiego
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pomiędzy ulicami Herbu Szreniawa  
i Adama Branickiego – powstały kolej-
ne miejsca postojowe. W ramach prac 
zamontowano także słupki blokujące, 
natomiast wiosną odtworzone zosta-
ną przydrożne trawniki.

Przebudowa ulicy Vogla

Nowy chodnik – ul. Klimczaka

/   INWESTYCJE   DROGOWE   /

Nowe chodniki i miejsca postojowe

Ulica Vogla to bardzo ważna 
arteria komunikacyjna, łącząca 
Zawady i Kępę Zawadowską 

z innymi rejonami Wilanowa. 
Przebudowa ulicy jest niezbędna 
ze względu na bezpieczeństwo 
tak  kierowców, jak i pieszych  
i rowerzystów.  

W 2013 roku został zrobiony 
pierwszy krok w tym kierunku. 
Na skrzyżowaniu ulic Vogla i Syta 
powstało rondo. Teraz czas na prze-
budowę pozostałych odcinków drogi. 
Długość inwestycji to ponad 1,7 km. 

Prace podzielono na trzy etapy:  
od ulicy Przyczółkowej do ulicy 
Europejskiej, od ulicy Europejskiej  

W  Wilanowie sukcesywnie 
przybywa infrastruktury 
poprawiającej bezpie-

czeństwo pieszych. Po południowej 
stronie ulicy Klimczaka, na odcinku 
od ulicy Sarmackiej do alei Rzeczy-
pospolitej, do użytku został oddany 
nowy chodnik o szerokości 3 me-
trów. W tym roku na tym odcinku 
powstanie także nowa jezdnia ulicy 
Klimczaka. 

Chodnik, który jest częścią większej 
inwestycji, powstał też wzdłuż połu-
dniowej nitki ulicy Oś Królewska. 

Na ulicy Gubinowskiej i ulicy Sejmu 
Czteroletniego powstały nowe przej-

ścia dla pieszych wyznaczone na pro-
gach zwalniających.

W tym roku kontynuowana będzie 
przebudowa ulicy Oś Królewska 
na odcinku aleja Rzeczypospolitej  
– ulica Sarmacka, polegająca na 
wykonaniu południowej nitki Osi 
Królewskiej na jej brakującym frag-
mencie, łącznika pomiędzy jezd-
niami, chodników, ścieżki rowero-
wej oraz siedemdziesięciu nowych 
miejsc postojowych. Zagospodaro-
wanie terenu pomiędzy jezdniami  
ul. Oś Królewska na tym odcinku jest 
przedmiotem odrębnego projektu.

Wzdłuż ulicy Sarmackiej – na odcinku 

do ronda i od ronda do ulicy 
Zaściankowej. Tutaj zostanie wy-
budowany nowy fragment jezdni  
o długości 172 metrów, łączący ulicę 
Vogla z ulicą Zaściankową.

Wzdłuż ulicy powstanie asfaltowy 
ciąg pieszo-rowerowy a pomiędzy  
ulicą Ruczaj i rondem Vogla/Syta 
chodnik dla pieszych i ścieżka rowe-
rowa. Zastosowane zostaną rozwią-
zania poprawiające bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów. Na skrzy-
żowaniach z ulicami: Europejską  
i Ruczaj zbudowane zostaną wysepki 
rozdzielające ruch. Nowa nawierzch-

nia ulicy zdecydowanie poprawi kom-
fort jazdy i obniży hałas związany  
z ruchem pojazdów. Ulica zyska także 
nowe oświetlenie. Na słupach alumi-
niowych lub stalowych zamontowane 
zostaną sodowe oprawy oświetlenio-
we o mocy 100 W, które są oszczęd-
niejsze i jednocześnie zapewniają  
lepsze oświetlenie. 

W tym roku planujemy także budo-
wę bezpiecznego ciągu pieszo-rowe-
rowego wzdłuż ulicy Zaściankowej  
do Wału Zawadowskiego.

 nowa droga
– ulica Zaściankowa

droga do przebudowy

planowany ciąg  pieszo-rowerowy/ścieżka rowerowa

ul. Przyczółkowa

ul. Vogla

rondo Vogla/Syta

ul. Zaściankowa

ul.  Wał Zawadowski



Młodzieżowa Rada Dzielnicy 
Wilanów została powołana 
w maju 2011 roku.  Obecnie 

trwa II kadencja Rady, w skład 
której wchodzą uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu Wilanowa, z placówek 
publicznych i niepublicznych.  
Posiedzenia Rady odbywają się mniej 
więcej co miesiąc. W ten sposób 
młodzi ludzie biorą udział w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących 
ich spraw na poziomie lokalnym. 
Zainteresowanie młodzieży spra-

14 i 17 stycznia 2014 roku na 
basenie Obiektów Sporto-
wych przy Zespole Szkół nr 

79 przy ul. Wiertniczej 26, odbyły się 
I Wilanowskie Zawody Pływackie pod 
patronatem Burmistrza Dzielnicy Wi-
lanów klas 0 – 6 szkół podstawowych 
z terenu naszej dzielnicy.

Do zawodów zgłoszonych było 319 
uczniów z klas 0 – 3 oraz 164 uczniów 
z klas 4 – 6, ze Szkół Podstawowych 
nr: 261, 169, 104, 300, IES.

Zawodnicy i zawodniczki z klas 0 – 4 
indywidualnie startowali na dystan-

sie 25 metrów stylem dowolnym,  
klasy V-VI na dystansie 50 metrów 
stylem dowolnym. Rywalizacja wśród 
zawodników wszystkich kategorii wie-
kowych była bardzo zacięta i dostarczy-
ła wielu emocji kibicującym kolegom  
i koleżankom. Zawodnicy, którzy 
zajęli miejsca: I, II, III w katego-
rii chłopców i dziewcząt otrzyma-
li medale oraz nagrody rzeczowe  
za najlepszy wynik w  swojej kate-
gorii. Pozostali zawodnicy również 
otrzymali medale za udział w za-
wodach. Po zakończonych startach  
na uczestników czekał słodki poczę-
stunek.

W wolnych chwilach młodzi 
sportowcy mogli wziąć udział  
w animacjach sportowo-kulturalnych 
zorganizowanych przez Centrum  
Kultury Wilanów, które odbywały  
się w hali sportowej pomiędzy 
startami uczestni-
ków z klas 0-3.

wami lokalnej społeczności  
i zachęcanie młodych ludzi  
do systematycznego angażowania 

się w jej życie to także działanie 
edukacyjne, którego celem jest 
kształtowanie postawy aktywnych 
obywateli.

Młodym Radnym życzymy owocnych 
obrad!

Młodzi mają głos! 

I Wilanowskie Zawody Pływackie
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Laureatki w kategorii dziewcząt z klas 4 – 6 Laureaci w kategorii chłopców z klas 4 – 6

Młodzieżowa Rada Dzielnicy z burmistrzem Ludwikiem Rakowskim

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Od 4 do 6 stycznia w Wila-
nowie królowało światło!  
Podczas II Królewskiego  

Festiwalu Światła mogliśmy uczest-
niczyć w niezwykłych spektaklach 
muzyczno-wizualnych. Wielkie emo-
cje wzbudzał mapping 3D na fasa-
dzie Muzeum Pałacu Króla Jana III   
i kościoła św. Anny w Wilanowie  
oraz znakomity pokaz „światło-

Trzy dni fascynujących spotkań
ze światłem w Wilanowie

-dźwięk” w Ogrodzie Północnym. Ty-
siące kolorowych światełek zapalało 
się w takt muzyki, tworząc bajkową 
scenerię. Dużą popularnością cieszył 
się także Labirynt Światła przy pała-
cowej Oranżerii, który został otwar-
ty 6 grudnia 2013 r. Obie niezwykłe 
atrakcje pałacowe – Ogród Północny 
i Labirynt Światła można oglądać  
do 15 marca 2014 r.

Widowisko „Herody” – Teatr Prawdziwy

fot. Marcin Mastykarz

fot. Philips Lighting 
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W ramach Festiwalu Światła gości-
liśmy także XII edycję Warsaw Elec-
tronic Festival. Na dwóch scenach  
w trakcie trzech dni wystąpiło kilku-
nastu artystów i gwiazda światowej 
klasy TOSHINORI KONDO. Koncerto-
wi japońskiego trębacza jazzowego to-
warzyszyła multimedialna instalacja  
i mapping na Świątyni Opatrzności 
Bożej autorstwa PHILLIPPA GEISTA, 
berlińskiego artysty wizualnego.

Atrakcją ostatniego dnia Festiwalu 
był występ legendy rockowej – ze-
społu SBB, najlepszego polskiego  
rockowego zespołu 45-lecia. Po kon-
cercie wilanowskie niebo rozbłysło 
tysiącami sztucznych ogni. 

Koncert kolęd w wykonaniu najpopu-
larniejszej polskiej mezzosopranist-
ki Izabeli  Kopeć był jednym z waż-
niejszych wydarzeń II Królewskiego 
Festiwalu Światła. Wokalistka ocza-
rowała swoim niezwykłym głosem i in-
terpretacjami kolęd publiczność, która 
szczelnie wypełniła kościół św. Anny.  
Do wspólnego muzykowania gwiazda 
zaprosiła tradycyjne chóry, pochodzące  
z regionu, w którym się wychowa-
ła i kształciła – Ziemi Cieszyńskiej.  
Izabeli Kopeć towarzyszyły: Canzo-
netta – chór dziecięcy ze Strumienia  
oraz Chór Uniwersytetu Śląskiego  
Harmonia z Cieszyna. Koncert był  
jednocześnie premierą płyty „Moc  
tradycji – Kolędy polskie”.

Koncert grupy SBB Koncert Toshinori Kondo
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Od 1 lutego 2014 roku śmieci z terenu Wilanowa odbiera firma Sita  
Polska. W styczniu przedstawiciele firmy przeprowadzili inwentary-
zację pojemników i wyposażyli je w specjalne chipy, umożliwiające  

rejestrację odbioru odpadów. 

Zgodnie z umową podpisaną z m.st. 
Warszawa odpady są odbierane  
z następującą częstotliwością:

W nowym systemie odbioru odpadów 
obowiązuje segregacja. Mieszkańcy domów 
jednorodzinnych otrzymali komplet worków, 

do których należy wrzucać odpady przeznaczone  
do recyklingu. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej 
rozdzielają te odpady do pojemników oznaczonych 
kolorami:

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie internetowej firmy Sita Polska:
www.sitapolska.pl/informacje-dla-mieszkancow.html i pod numerami telefonów: 22-55-80-697 oraz 801-55-74-82.  
Do dyspozycji pozostaje również infolinia miejska. Zgłoszenia wszystkich nieprawidłowości przyjmowane są pod numerem 
telefonu 19115 (koszt połączenia z numerem specjalnym 19115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej).

Nowy system 
odbioru odpadów

DLA FIRM:

Zmieszane odpady komunalne: 
2 razy na tydzień
Odpady segregowane suche: 
1 raz na tydzień
Szkło opakowaniowe: 
1 raz na 4 tygodnie
Odpady wielkogabarytowe: 
1 raz na 4 tygodnie (dodatkowo 
choinki dwa razy w miesiącu  
w okresie poświątecznym)
Odpady zielone: 
od maja do listopada według 
harmonogramu
Bioodpady (dot. targowisk i punktów 
gastronomicznych): 2 razy na tydzień

DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH:

Zmieszane odpady komunalne: 1 raz na 2 tygodnie
Odpady segregowane suche: 1 raz na 4 tygodnie
Szkło opakowaniowe: 1 raz na 4 tygodnie
Odpady wielkogabarytowe: 1 raz na 4 tygodnie 
(dodatkowo choinki dwa razy w miesiącu 
w okresie poświątecznym)
Odpady zielone: od maja do listopada według
harmonogramu 

CZERWONY:
suchy papier i tektura, butelki plastikowe 
oraz inne opakowania wykonane  
z plastiku, kartony po sokach oraz puszki,

ZIELONY:
szklane butelki i słoiki, pozbawione 
metalowych nakrętek i kapsli 
(te wrzucamy do pierwszego pojemnika)

CZARNY:
inne śmieci, tzw. 
odpady zmieszane

DLA ZABUDOWY 
WIELORODZINNEJ:

Zmieszane odpady komunalne: 
2 razy na tydzień
Odpady segregowane suche: 
raz na tydzień
Szkło opakowaniowe: 
1 raz na 4 tygodnie
Odpady wielkogabarytowe: 
1 raz na 4 tygodnie 
(dodatkowo choinki dwa razy 
w miesiącu w okresie poświątecznym)
Odpady zielone: 
od maja do listopada według harmonogramu 
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Nadwiślański Szlak Rowerowy

Warszawiacy coraz chętniej 
wybierają dwa kółka. 
Rower służy nie tylko 

celom rekreacyjnym, ale także jako 
środek transportu. Obecnie w stoli-
cy istnieje w sumie 300 km tras dla 
miłośników dwóch kółek. Dzięki 
budowie Nadwiślańskiego Szlaku 
Rowerowego przybędzie kolejnych  
30 km szlaku rowerowego. Inwestycja 
jest wyjątkowa pod względem skali, 
ponieważ szlak prowadzi wzdłuż le-
wego brzegu Wisły, przez całą Warsza-
wę, od Konstancina do Łomianek.

W Wilanowie szlak zostanie poprowa-

dzony wzdłuż ulicy Wał Zawadowski.
W poprzednich latach zrealizowa-
no już 2,5 km trasy na Młocinach  
i 3,8 km na Siekierkach. 

Kolejne prace nad trasą zostały podzie-
lone na kilka etapów.

W pierwszym z nich powstaje od-
cinek od Mostu M. Skłodowskiej- 
-Curie do ul. Boleść. Następnie wy-
konany zostanie etap pomiędzy 
Mostem Poniatowskiego i Cyplem 
Czerniakowskim, do wysokości  
ul. Zaruskiego. Obie te części po-
łączy ścieżka rowerowa budowana  

w ramach trwa-
jącej moderniza-
cji nadwiślańskich 
bulwarów. Kolejny od-
cinek zostanie przygotowany wzdłuż  
ul. Czerniakowskiej, od ul. Zagórnej 
do ul. Wolickiej. W ostatnim etapie  
w ciągu ul. Wał Zawadowski po-
wstaną nowe, szerokie pobocza,  
udostępnione dla ruchu rowerowe-
go. Towarzyszyć im będą urządzenia  
spowalniające ruch uliczny. Łącz-
nie Nadwiślański Szlak Rowe-
rowy  obejmie 34 km, w tym 
27 km całkiem nowych dróg  
dla rowerów.  

istniejące drogi 
rowerowe na Szlaku 

Nadwiślańskim

planowane odcinki 
Szlaku

Część 1
od Mostu M. Skłodowskiej-Curie 
do ul. BoleśćNadwiślański

Szlak 
Rowerowy Część 2

od Mostu Poniatowskiego
do Cypla Czerniakowskiego

Część 3
wzdłuż ul. Czerniakowskiej 
na odcinku od ul. Zagórnej 
do ul. Wolickiej

Część 4
ul. Wał 
Zawadowski
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„W Bibliotece zawsze coś ciekawe-
go”. Proponujemy m.in. wybuchowe 
eksperymenty młodych odkrywców, 
recyklingowe inspiracje, rozgrywki 
planszowe, karaoke i literackie tajem-
nice.

Obowiązują wcześniejsze zapisy! 
Liczba miejsc jest ograniczona!

Włączamy się w świętowanie Między-
narodowego Dnia Książki dla Dzieci, 
obchodzonego w dniu urodzin Han-
sa Christiana Andersena. 31 marca  
zapraszamy najmłodszych czytel-
ników na warsztaty z Małgorzatą  

/   WYDARZENIA   /

O kobietach, dla kobiet…

Wilanowska Akademia Ko-
biet to projekt, którego 
partnerem jest Dzielnica 

Wilanów i Centrum Kultury Wilanów. 
Powstał w ramach Fun-
dacji Inicjatywa Kobiet  
z myślą o paniach, któ-
re przywiązując wagę do 
rozwoju osobistego, po-
trzebują wsparcia innych 
kobiet i chcą uczestniczyć  
w ciekawych wydarze-
niach kulturalno-eduka-
cyjnych.

W ciągu roku działalno-
ści Akademii odbyły się spotkania, 
wykłady i warsztaty. Bardzo ciekawe  
i twórcze okazały się warsztaty „Rodzic 
też człowiek”, podczas których szuka-
no odpowiedzi na pytania: jak być do-
brym rodzicem i osiągać równowagę  
we wszystkich sferach życia, jak  
organizować swój czas, by zacho-
wać spokój wewnętrzny i poczucie 

panowania nad własnym życiem.  
Pod koniec ubiegłego roku miało 
miejsce wyjątkowo pozytywne, in-
spirujące i energetyczne spotkanie 

z Magdą Bębenek, autorką książ-
ki „Polka potrafi”. Dwie godziny 
rozmów o życiu, oczekiwaniach  
i marzeniach, zakończone reflek-
sją, że warto brać odpowiedzialność  
za to, co nam się w życiu przytrafia  
i dążyć do realizacji celów. W ramach 
ścieżki edukacyjnej „Zakochany król 
i królowa” uczestniczki Akademii 

poznały ciekawe wątki małżeństwa  
Jana III i jego Marysieńki.

Projekt Wilanowskiej Akademii 
Kobiet  ma otwartą for-
mułę. Mogą do niego do-
łączyć kobiety w każdym 
wieku, z różnymi zainte-
resowaniami, z różnym 
statusem zawodowym. Po-
winna je łączyć chęć odkry-
wania własnych talentów  
i budowania relacji z inny-
mi.

8 marca 2014 roku mi-
nie rok od powołania Wilanowskiej 
Akademii Kobiet. W związku z tym 
serdecznie zapraszamy wszystkie 
kobiety, które chciałyby dołączyć 
do Akademii na spotkanie roczni-
cowe – 9 marca (niedziela) 2014 r.  
o godz. 16.00 w Domu Pracy Twórczej  
w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3.

Biblioteka Publiczna 
przy ul. Radosnej 11:

Biblioteka Publiczna – Filia
przy ul. Przyczółkowej 27a:

W 2014 r. obchodzimy 130. rocznicę 
urodzin i 60. rocznicę śmierci Zofii 
Nałkowskiej. Zapraszamy do ogląda-
nia wystawy: „Ciało i styl: o kobie-
tach w prozie Zofii Nałkowskiej”,  
a 6 marca (godz. 18:00) – z okazji 
Dnia Kobiet – na spotkanie z Han-
ną Kirchner, historykiem literatury,  
autorką książki: „Nałkowska albo ży-
cie pisane”.

Jak co roku Biblioteka włącza się  
w akcję: „Zima w mieście” i od 17  
do 28 lutego – w godzinach 12:00-
15:00 – zaprasza dzieci ze szkół 
podstawowych na zajęcia feryjne:  

Co słychać w Bibliotece… 

Berwid i wystawę, poświęconą  
duńskiemu baśniopisarzowi. 

Więcej informacji w Bibliotece,  
na Facebooku oraz na stronie:  
www.bibliotekawilanowska.pl.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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/   ZAPOWIEDZI   /

Powsińskie Zapusty 
2014

Jak na zapusty, to tylko  
do Powsina...

Zapusty to okres karnawału, czas 
hucznych zabaw trwający od Nowe-
go Roku i Trzech Króli do Wielkiego 
Postu. Zwyczaj zabaw i hulanek kar-
nawałowych w Polsce wprowadziła 
prawdopodobnie królowa Bona. Po-
dania mówią, że w okresie zapustów 
bawiono się w różny sposób. Urządza-
no kuligi z głośną muzyką, maskarady  
i korowody karnawałowe.

Centrum Kultury Wilanów, które  
od lat kultywuje tradycję Zapustów,  
zaprasza na kolejną edycję tego wy-
darzenia. Kiedy? Oczywiście w ostat-
nim dniu karnawału, czyli 4 marca  
(wtorek) 2014 r. o godz. 18.30.

Pierwszym etapem Powsińskich  
Zapustów będzie przejście barw-
nego korowodu ulicami Powsina  
oraz nawiedzenie okolicznych  
domostw. Zabawa zapustna w stylu  
lat dwudziestych  rozpocznie się  

o godz. 18.30 w Domu Pracy Twórczej 
w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3. Zapu-
sty corocznie przygotowuje Pracownia 
Etnograficzna „Powsinianie” oraz Gru-
pa 30+. 

 4
  marca

2014

 9
  marca

2014

Poranek teatralny

Poranek 
teatralny

9 marca (niedziela) 2014 r.  
o godz. 12.00 zapraszamy 
dzieci do sali widowiskowej w 

Instytucie Jana Pawła II przy ul. Hlon-
da 1 na poranek teatralny pt. „Janosik 
i dobry pasterz” w wykonaniu Teatru 
Dobrego Serca.

Bajka osnuta jest na legendzie  
o studencie, który staje się zbójni-
kiem okradającym bogatych i rozdają-
cym biednym. 

23 marca (niedziela) 2014 
r. o  godz. 12.00 za-
praszamy dzieci do 

sali widowiskowej w szkole  przy  
ul. Gubinowskiej 28/30 na spotkanie  
z bajką pt. „Muzykanci z Bremy”  
w wykonaniu Teatru Wariacja.

„Muzykanci z Bremy” to bajka  
o czterech  zwierzętach: kogucie, ko-
cie, psie i ośle. Wypędzone ze swo-

Nastrój polskich gór wspaniale 
oddaje piękna scenografia i pio-
senki oparte na tradycyjnych me-
lodiach góralskich we wspaniałej 
instrumentacji 
K r z y s z t o f a 
Maciejow-
skiego.

ich domów szukają schronienia  
w mieście Brema. Wszystkie 
chcą zostać muzykami. Wyobra-
żacie sobie jak musi brzmieć ten 
zwierzęcy  kwartet? Ich przyjaźń,  
dobra współpraca i pomysło- 
wość pomogły im zdobyć nowy 
dom, w którym już nie grozi-
ło żadne niebezpieczeństwo,  
i w którym mogły się 
spokojnie zestarzeć, 
słuchając muzyki  
J. Haydna  23

  marca
2014



/   ZAPOWIEDZI   /

14 /   INFORMATOR WILANOWSKI   /   NR 3 (21) – LUTY 2014

Przyjdź, zobacz, zostań 
naszym uczniem… 

Wilanowskie szkoły  
i przedszkola zapraszają 
na Dni Otwarte. Oferta 

skierowana jest do rodziców dzieci 
pięcioletnich, oraz tych, które pój-
dą do oddziałów przedszkolnych 
i klas I w szkołach podstawowych  
oraz w gimnazjach.

Odwiedzając placówkę będzie można 
zapoznać się jej z ofertą edukacyjną  
na nowy rok szkolny 2014/2015  
a także:

l.p. Nazwa jednostki Adres Data dni otwartych

1.

Zespół Szkolno 
Przedszkolny nr 3

Przedszkole nr 223 
„Skarby Powsina”

ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa 13.03.2014 r. godz. 17:30

2. Szkoła Podstawowa nr 104 
im. Macieja Rataja

ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa 13.03.2014 r. godz. 17:30

3.

Zespół Szkół 
nr 123

Szkoła Podstawowa nr 169 
im. Orła Białego

ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa 6.03.2014 r. godz. 17:00-20:00

4. Gimnazjum nr 116 
im. Husarii Rzeczypospolitej

ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa 13.03.2014 r. godz. 17:00-20:00

5.
Zespół Szkół nr 2 
im. Wandy 
Rutkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 300 
im. Wandy Rutkiewicz 

ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa 8.03.2014 r. godz. 10:00

6. Gimnazjum nr 117 
im. Wandy Rutkiewicz

ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa 8.03.2014 r. godz. 13:00

7. Zespół Szkół nr 79 
im. Stanisława 
Kostki Potockiego

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Kostki Potockiego

ul. Wiertnicza 26, 02- 952 Warszawa 8.04.2014 r. godz. 17:00

 zobaczyć wyposażenie sal
  oraz pomoce dydaktyczne, 
  poznać organizację dnia,
  porozmawiać z nauczy- 

 cielami i dyrektorem,

   w szkołach podstawo- 
 wych obejrzeć pracę  
 oddziału przedszkol- 
 nego.

Harmonogram dni otwartych:
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POMYSŁ NA DZIAŁANIE
20 stycznia 2014 r. dzielnice ogłaszają rozpoczęcie 
budżetu partycypacyjnego i podają do wiadomości 
szczegółowy harmonogram dalszych działań 
wypracowany przez Zespół ds. BP i skonsultowany  
z mieszkańcami

ZŁOŻENIE FORMULARZA
od 20 stycznia do 9 marca 2014 r. zgłaszanie projektów 
przez mieszkańców (możliwość poprawienia  
projektu i uzupełnienia braków jeżeli zostanie 
zgłoszony do 16 lutego)

WERYFIKACJA PROJEKTÓW 
od 16 lutego do 4 maja 2014 r. weryfikacja formalna 
zgłoszonych projektów przez urzędy dzielnic

od 5 do 11 maja 2014 r. przekazanie listy projektów  
do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego i weryfikacja 
projektów przez Zespół

od 11 do 25 maja 2014 r. wybór projektów  
pod głosowanie przez projektodawców (preselekcja)

DYSKUSJE
od 25 maja do 19 czerwca 2014 r. dyskusje na temat 
złożonych projektów po preselekcji

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY 
od 20 do 30 czerwca 2014 r. głosowanie na projekty

od 1 do 15 lipca 2014 r. podsumowanie wyników 
głosowania

OGŁOSZENIE ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW 
15 lipca 2014 r. ogłoszenie wyników głosowania

REALIZACJA PROJEKTÓW
przez dzielnicę nastąpi w 2015 r.

20 stycznia ruszył proces 
zgłaszania propozycji 
projektów. Może je 

złożyć każdy warszawiak, korzysta-
jąc ze specjalnego formularza, do-
stępnego na stronie internetowej 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl  
oraz w Wydziałach Obsługi Miesz-
kańców. 

Projekt trzeba opisać i podać szacun-
kowy koszt jego realizacji. Dodatkowo 
należy dołączyć podpisy minimum 
15 osób, gotowych poprzeć projekt. 
W Wilanowie zgłaszamy pomysły  
o charakterze ogólnodzielnicowym. 
Mogą one dotyczyć naprawy chod-
nika, ale także zorganizowania kon-
certu, warsztatów plastycznych  
dla dzieci, biegów przełajowych czy 
np. zakupu pianina dla szkoły.  

Wypełniony formularz należy do-
starczyć do 9 marca do Urzędu Dziel-
nicy Wilanów: listownie, osobiście 
lub pocztą elektroniczną na adres: 
budzetpartycypacyjny@wilanow.pl. 
PAMIĘTAJ! Po przesłaniu formularza 
w formie elektronicznej powinieneś 
dostarczyć jego wersję oryginalną  
do Urzędu Dzielnicy.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 
– TO TWÓJ BUDŻET!

Każdy może zgłosić projekt!

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WILANOWIE 
–  KROK PO KROKU



Jak segregować odpady
od 1 lutego 2014 r.

www.czysta.um.warszawa.pl infolinia: 19115

SEGREGOWANE SUCHE

TAK:  papier, np. gazety, książki, katalogi, zeszyty, torby, worki, kartony i tektura pokryte  
folią aluminiową, opakowania po mleku, napojach, kosmetykach i środkach czystości,  

opakowania z papieru i tektury; skóra, drobne wyroby, np. paski, torebki, rękawiczki, piłki; drewno, 
drobne wyroby, np. łyżki, zabawki, klocki, deski kuchenne; tworzywa sztuczne, np. zgniecione butelki  
po napojach, nakrętki z butelek, długopisy, linijki, opakowania po żywności (jogurtach, serkach, kefirach), 
opakowania po środkach czystości, płyty CD; metal, np. puszki po napojach, konserwach, drobny złom 
żelazny i metali kolorowych, zabawki, nożyczki, kapsle, folia aluminiowa, garnki.

NIE: papier tłusty i zabrudzony (np. opakowania po maśle, margarynie, twarogu), kalki,  
papier termiczny i faksowy, tapety, artykuły higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy); 

opakowania z zawartością, butelki po olejach spożywczych i samochodowych, opakowania po olejach 
silnikowych, smarach, styropian, guma i produkty z gumy, puszki po farbach, baterie, opakowania  
po aerozolach, opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

SZKŁO OPAKOWANIOWE

TAK: szklane opakowania, np. butelki i słoiki po napojach, żywności i kosmetykach.

NlE: żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, termometry rtęciowe, reflektory, 
szkło stołowe, okularowe, żaroodporne, ekrany i lampy telewizyjne, lustra, szyby samo-

chodowe i okienne, porcelana i ceramika, doniczki.

ODPADY ZMIESZANE

TAK: wszystko to, czego nie możemy wrzucić do czerwonego i zielonego worka ani do kom-
postownika, czego nie musimy oddać do punktu selektywnej zbiórki, np. odpady 

kuchenne, zabrudzone opakowania plastikowe, porcelana, talerze, opakowania po dezodorantach,  
styropian, guma, artykuły higieniczne (patyczki, wata, pieluchy, itp.), potłuczone szyby, szkło stołowe.

NIE: odpady niebezpieczne, leki, farby, oleje silnikowe i ich opakowania, opakowania po środ-
kach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. żarówki, lampy, ki-

neskopy, świetlówki, baterie, akumulatory), sprzęt AGD i RTV, komputery, odpady wielkogabarytowe.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
TAK: meble, np. stoły, szafki, krzesła, kanapy, sprzęty domowe, np. dywany, wózki dziecięce, matera-
ce, rowery, zabawki dużych rozmiarów, duże szyby, lustra.

NlE: materiały i odpady budowlane, remontowe, sanitarne, deski drewniane, panele, ramy okienne, 
drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, 
motorowery, kosiarki, odpady ogrodowe.

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
TAK: elektrośmieci, np. sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, komputery, baterie, żarówki, 
akumulatory; tekstylia, np. ubrania, firanki, narzuty, ręczniki; leki; niebezpieczne odpady, np. farby,  
lakiery do paznokci, oleje silnikowe, termometry rtęciowe; odpady budowlane i remontowe,  
np. wanny, umywalki, deski, płytki, grzejniki.

PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK
TAK: odpady organiczne, np. resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy od kawy i herbaty,  
papier niezadrukowany, tektura, trawa, liście, igły sosnowe, rozdrobnione gałęzie, kora drzew, trociny,  
chwasty, ściółka małych zwierząt domowych, zawartość worków z odkurzacza, popiół z kominka,  
resztki jedzenia w płynie, papier po kanapce, niezjedzona kanapka, ogryzki, papier po wędlinie.

NlE: nabiał, tłuszcz, resztki mięsa i ryb, odchody psów i kotów, niedopałki papierosów, kolorowo  
zadrukowany papier, popiół z pieca, rośliny zaatakowane chorobami lub pasożytami, nieumyte skórki 
owoców cytrusowych i bananów, pieluchy, podpaski.

ODPADY ZIELONE   TAK: części roślin z ogrodu, np. liście, połamane gałęzie.

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie internetowej firmy Sita Polska:
www.sitapolska.pl/informacje-dla-mieszkancow.html i pod numerami telefonów: 22-55-80-697 oraz 801-55-74-82. 


