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Pikniki rodzinne  w Wilanowie

/   PIKNIKI   / 

Z jednej strony – zabawa w ple-
nerze i miłe spędzenie wolne-
go czasu, z drugiej – integracja 

społeczności lokalnej i możliwość 
prezentacji osiągnięć uczniów. Pik-
niki rodzinne, organizowane na 
przełomie maja i czerwca przez wila-
nowskie przedszkola i szkoły, to już 
wieloletnia tradycja.

Punktem obowiązkowym są zawody 
sportowe, w których rywalizują ro-
dzice i uczniowie. Podczas pikników  
nie może także zabraknąć występów 
artystycznych. Chętni mogą wziąć 
udział w loterii fantowej, w której 
każdy los wygrywa. Działają także 
kawiarenki, serwujące domowe wy-
pieki oraz kąciki tematyczne: pla-
styczne, malowanie twarzy, warszta-
ty rękodzieła i wiele innych… 

W Pikniku Rodzinnym, który odbył się 
w Zespole Szkół nr 2 uczestniczyła 500 

osobowa grupa uczniów z wrocławskich 
gimnazjów, w tym gimnazjum nr 23 

im. Wandy Rutkiewicz. 



Rok szkolny 2013/2014 za nami. 
Wilanowskie szkoły i przedszkola 
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To był aktywny rok w Przed-
szkolu nr 56 „Wesołe Kubusie”. 
Dzieci brały udział w konkur-

sach, zawodach i projektach, jeździły 
na wycieczki do muzeów i teatrów. 
Razem z prawie tysiącem dzieci z 30 
przedszkoli z całego kraju uczestniczy-
ły w pierwszych uroczystych obcho-
dach Ogólnopolskiego Dnia Wychowa-
nia Przedszkolnego, które odbyły się  
w Łazienkach Królewskich. W kon-
kursie „Pamiętajmy o ogrodach” dzieci 
projektowały rabatę kwiatową, mały 
warzywniak i grządkę ziół, potem sa-
dziły, pieliły i podlewały rośliny. Od-
była się również kolejna, czwarta edy-
cja Wilanowskiego Konkursu Piosenek 

Przedszkole nr 56 
„Wesołe Kubusie”

o Warszawie. Wzięło w nim udział  
9 grup z czterech wilanowskich przed-
szkoli. Występy były oceniane przez 
jury, które było pod ogromnym wraże-
niem talentu młodych wykonawców. 

Podsumowanie roku
w wilanowskich  
przedszkolach i szkołach

/   PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO   /
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Zespół Szkół nr 2 w tym roku 
szkolnym wziął udział w pro-
jekcie ENJOY MY ORIGIN, reali-

zowanym przez organizację studencką 
AIESEC Polska Komitet Lokalny War-
szawa SGH. Były to tygodniowe warsz-

taty prowadzone przez wolontariuszy  
z różnych części świata. Wila-
nów odwiedzili wolontariu-
sze z Indonezji i Malezji, któ-
rzy podczas pobytu  w szkole 
spotkali się z uczniami klas 
4-6 Szkoły Podstawowej i I-III 
Gimnazjum. 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 to wy-
jątkowo utalentowani młodzi aktorzy. 
Mogą się pochwalić dużymi osiągnię-
ciami w XXXVII Konkursie Recytator-
skim Warszawska Syrenka na pozio-
mie dzielnicowym.

W kategorii klas 0 – III pierwsze miej-
sce zajął Paweł Dobrzyński z klasy 3 A,  
drugie miejsce – Julia Gumny z klasy 0 
B. Za występy wyróżniono także Maję 
Palczewską z klasy 2 B i Piotra Zienkie-
wicza z klasy 1 E. 

W kategorii klas IV – VI wyróżnienie 
otrzymała Iga Świerżewska z klasy 4 B.
W kategorii gimnazjum:
I miejsce - Kacper Petrus, kl. 1 C,
II miejsce – Iwona Leń, kl. 1 C,

Gratulujemy i życzymy dalszych  
sukcesów!

Zespół Szkół nr 2
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Na sportowo – zawsze zdrowo!” 
– to tegoroczne motto, któ-
re przyświecało działaniom 

przedszkola. Dzieci rozwijały spraw-
ność fizyczną i doskonaliły swoje 
sportowe umiejętności, korzystając 
ze świetnie wyposażonej sali rucho-
wej oraz atrakcyjnej oferty zajęć gim-
nastycznych. 

W grudniu przedszkole zorganizo-
wało Mikołajkowe Zawody Przed-
szkolaków, w których uczestniczyły 
dzieci z wilanowskich przedszkoli,  
a w maju – na terenie sąsiadują-
cego boiska Orlik – Wilanowską 

Mini Olimpiadę Przedszkolaków. 
W przedszkolu odbył się także war-
szawski konkurs pt. „Przedszkolak 
sprawny i zdrowy – do zabawy za-
wsze gotowy”. 

Przedszkole nr 416 



sie patrona szkoły Macieja Rataja 
ustawiono na honorowym miejscu  
przed wejściem do szkoły. 
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Szkoła Podstawowa nr 261 zor-
ganizowała Dzielnicowy Kon-
kurs Plastyczno-Przestrzen-

ny „William Szekspir oczami dzieci  
– 450. rocznica urodzin” oraz Festi-
wal Nauki. W konkursie szekspirow-
skim udział wzięli uczniowie klas I-VI  
z wilanowskich szkół podstawowych. 

Podczas Festiwalu Nauki uczniowie 
klas IV-VI mieli możliwość zaprezen-
towania swoich zainteresowań z róż-
nych dziedzin nauki. Dowiedzieliśmy 
się jak działa nasz zegar biologicz-
ny, poznaliśmy niezwykłe sztuczki  
z jajem, sprawdziliśmy czy bakterie  
są przydatne w kuchni i czy silnik 
prądu stałego obraca się dzięki od-
działywaniu pól magnetycznych. 

XXXVIII Liceum Ogólnokształcą-
ce przystąpiło do projektu „Szkoła 
Współpracy”.

Jest w gronie ponad tysiąca szkół  
i przedszkoli z całej Polski, które bio-
rą udział w projekcie Ministerstwa 

181 dni roku szkolnego 
2013/2014 minęło 
przedszko lakom  

i uczniom Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 3 na zdobywaniu wie-
dzy podczas lekcji i różnorodnych 
zajęć oraz na dobrej wspólnej zaba-
wie. Dużym wydarzeniem był Wila-
nowski Konkurs Młodych Talentów 
„Szuflada 2014”, który odbył się w 
szkole po raz pierwszy i na pewno 
nie ostatni… 

Ale najważniejszą chwilą było Świę-
to Szkoły i Przedszkola, obchodzone 
19 października. Tego dnia nastąpiło 
oficjalne nadanie nazwy przedszko-
lu. „Skarby Powsina” to nazwa wy-
brana w kilkuetapowym konkursie. 

Również tego dnia pierwszoklasiści 
zostali pasowani na uczniów i zło-
żyli uroczyste ślubowanie, a popier-

Zespół Szkół nr 79

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Edukacji Narodowej. To nowatorskie 
przedsięwzięcie, którego jednym  
z celów jest wprowadzenie nowocze-
snego modelu współpracy pomiędzy 
uczniami, rodzicami i nauczycielami 
w zakresie organizacji życia szkoły. 
Projekt współfinansowany ze środ-
ków europejskich roz-
począł się w 2013r.  
i potrwa do końca lute-
go 2015 roku. 

W ramach projektu  
w szkole zorganizowano 
Kiermasz Wielkanocny, 
wspólne i bardzo uda-
ne działanie uczniów,  
rodziców i nauczycieli. 

Żeby zmaterializować 
efekty wspólnego wysiłku za zebra-
ne na kiermaszu pieniądze kupiono 
Ławkę Współpracy, która stanęła 
na dziedzińcu szkoły. Zespół 6RUN  
we współpracy z wszystkimi członka-
mi społeczności uczniów, rodziców  
i nauczycieli przygotuje SPAW – Szkol-
ny Program Aktywnej Współpracy  
na następny rok szkolny. 
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Będzie
Nowokabacka 
i Ciszewskiego-Bis  

  

Uczennice ze Szkoły Podsta-
wowej nr 169 wystartowały  
w 23. Ogólnopolskich Finałach 

Międzynarodowego Konkursu „Ody-
ssey of the Mind”, które odbyły się  
w Gdańsku. Ich zadaniem było napi-
sanie i zaprezentowanie oryginalne-
go przedstawienia, opowiadającego  
o niby-nawiedzonym „domu stra-
chów”. Cztery zastosowane tam efek-
ty specjalne miały w zamyśle przera-
zić każdego, kto w owo miejsce trafił.  
Na dodatek, cała ta „straszna” historia 
musiała zakończyć się w niespodzie-
wany sposób.  Dziewczyny poradziły 
sobie doskonale, wykazując się dużym 
talentem aktorskim i kreatywnością. 

Prawie 50 mln zł będzie kosz-
towała budowa ulicy Nowoka-
backiej, łączącej Wilanów z Ur-

synowem. Pieniądze na tę inwestycję 
zostały zarezerwowane i wpisane do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Warszawy na lata 2014-2017. Ulica 
Nowokabacka powstanie między 
ulicą Relaksową na Ursynowie a uli-
cą Łukasza Drewny w Wilanowie. 
Wzdłuż ulicy o długości ok. 1,5 km 
powstanie ciąg pieszo-rowerowy. 
Trwa już aktualizacja dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Inwesty-
cja rozpocznie się w 2015 roku.

Budowa ulicy Nowokabackiej jest 
częścią programu inwestycyjnego 
m.st. Warszawy na lata 2014-2022 
o wartości 25,5 mld zł. Program 
inwestycyjny został podzielony na 
osiem obszarów: poprawa i unowo-
cześnienie komunikacji miejskiej 
(11,6 mld zł), rozwój infrastruk-
tury (7,6 mld zł), placówki opieki 
zdrowotnej (836 mln zł), edukacja  
(741 mln zł), sprawy społeczne 
(346 mln zł), przestrzeń miejska  
(1,2 mld zł), kultura (623 mln zł),  
innowacyjność (240 mln zł).

W ramach tych środków przewi-
dziano także budowę w latach 
2020-2023 ulicy Ciszewskiego-Bis, 
łączącej ulicę Ciszewskiego na 
Ursynowie z ulicą Oś Królewska  
w Wilanowie, za kwotę 80 mln zł. 
Do 2019 roku powinno również po-
wstać połączenie ulicy Branickiego 
w Wilanowie i ulicy Płaskowickiej  
na Ursynowie, finansowane przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad w ramach budowy 
Południowej Obwodnicy Warszawy.

W finale pokazały także, że potrafią 
współpracować. Skutecznie rozwiązy-
wały problemy konstrukcyjne w trak-
cie tzw. zadań krótkoterminowych. 
Np. przy przenoszeniu piłeczek ping-
pongowych z jednego pola na drugie, 
bez wchodzenia na nie, za pomocą 
stworzonych przez siebie konstrukcji 
z wykałaczek, skrawka taśmy kleją-
cej, skromnej ilości plasteliny i kart-
ki papieru. Opiekunem grupy była  
p. Joanna Sarzyńska. Drużyna w fina-
łach ogólnopolskich w swojej kategorii 
zajęła dziewiąte miejsce. Odyseusze to 
marzyciele, pięknie byłoby się udać 
w dalszą  podróż na finały do USA  
(I miejsce) lub Czech (II miejsce),  
ale w „Odysei Umysłu” i tak  każdy 
jest zwycięzcą.

Zespół Szkół nr 123



Rozpoczęła się jedna z najbar-
dziej oczekiwanych inwesty-
cji w Wilanowie. Ulica Vogla 

po przebudowie zyska nowy chod-
nik, oświetlenie i ścieżkę rowerową. 
Prace budowlane zostały podzielo-
ne na kilka etapów. Jako pierwszy 
jest realizowany odcinek od ronda  
Vogla/Syta do ulicy Zaściankowej. 
Tutaj powstanie zupełnie nowy frag-
ment ulicy o długości 172 metrów. 
Wzdłuż tego odcinka ulicy zostanie 
poprowadzony bezpieczny ciąg pie-
szo-rowerowy. Docelowo będzie  moż-
na nim dojechać do Nadwiślańskiego 
Szlaku Rowerowego, którego trasa 
wiedzie przez Wilanów wzdłuż Wału 
Zawadowskiego. Prace na pozosta-
łych odcinkach ulicy Vogla – od ulicy 
Przyczółkowej do ulicy Europejskiej 
oraz od ulicy Europejskiej do ronda 
– rozpoczną się w wakacje. Na czas 
przebudowy na ulicy Vogla zostanie 
ustalona nowa organizacja ruchu. Za-
mknięcia poszczególnych odcinków 

Pierwszym etapem prac zwią-
zanych z realizacją tej inwe-
stycji jest wykonanie doku-

mentacji projektowo-kosztorysowej. 
Podczas projektowania układu dro-
gowego pod uwagę wzięte zosta-
ną uwagi mieszkańców, zebrane 
podczas konsultacji społecznych. 

ulicy będą wprowadzane tylko w nie-
zbędnym zakresie, by nie powodować 
nadmiernych utrudnień w ruchu.  

Ulica Zdrowa zostanie w pierwszej 
kolejności zbudowana na odcinku  
od al. Wilanowskiej do drogi L4.  
Inwestycja obejmie także budowę 
mostu na Potoku Służewieckim 
oraz połączenia z al. Rzeczypospo-
litej. Ulica Zdrowa zyska asfaltową  
nawierzchnię, wzdłuż której popro-

O szczegółach zmian będziemy infor-
mować na stronie www.wilanow.pl.

Łączna długość inwestycji to ponad 
1,7 km. 

wadzony zostanie chodnik i ścieżka 
rowerowa albo ciąg pieszo-rowerowy. 
Inwestycja to również odwodnienie 
ulicy i postawienie nowoczesnych 
latarni ulicznych. Budowa ulicy Zdro-
wej została podzielona na kilka eta-
pów. Długość całkowita inwestycji to 
ok. 1 km, a koszt ok. 12 mln zł.

Koparki w ruch…. Vogla w przebudowie 

Ulica Zdrowa 
– ruszyły przygotowania do budowy 
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Na terenie Wilanowa jest wie-
le urządzeń melioracji wod-
nej. Kilka razy w roku nale-

ży przeprowadzać ich konserwację, 
która poprawia drożność kanałów  
i rowów. Prace są prowadzone na 
następujących obiektach, będących  
w gestii Urzędu Dzielnicy: Powsin V, 
Powsin VIII, Powsinek, Rów Natoliń-
ski, kanał Wolicki, kanał w Osi Kró-
lewskiej. Obejmują m.in.: wykosze-

nie skarp, dna i brzegów, usunięcie 
zalegającego mułu, oczyszczenie ze 
śmieci i gałęzi, oczyszczenie przepu-
stów i krat, usunięcie przetamowań i 
zanieczyszczeń, korekty linii brzego-
wej, oczyszczanie wylotów oraz ruro-
ciągów drenarskich. Tam, gdzie jest 
to niezbędne, skarpy i dno rowów są 
dodatkowo umacniane płytami ażu-
rowymi typu „eko” oraz kiszką faszy-
nową bądź globkratą. 

Konserwacja kanałów 
i rowów melioracyjnych

Oś Królewska otwarta

P o przebudowie została oddana 
do użytku nowa nitka Osi Kró-
lewskiej. Ulica jest przyjazna 

pieszym, rowerzystom i kierowcom. 
Piesi zyskali oświetlony, szeroki chod-
nik, miłośnicy dwóch kółek – wygod-
ną, asfaltową ścieżkę rowerową, kie-
rowcy natomiast mogą zaparkować na 
jednym z ponad siedemdziesięciu no- 
wych miejsc postojowych. Pomiędzy  
al. Rzeczypospolitej a ul. Sarmacką 
został wprowadzony ruch jednokie-

runkowy na obu jezd-
niach.

To nie koniec inwe-
stycji w Osi Królew-
skiej. Toczą się prace 
projektowe dotyczące 
terenu pomiędzy jezd-
niami ulicy. Realizacja 
inwestycji rozpocznie 
się prawdopodobnie 
jesienią.

Prace przy budowie chodnika  
w ul. Branickiego dobiegły 
końca. Chodnik ma ok. 450 

metrów długości i powstał między  
ulicą Przyczółkową a ulicą Sarmacką, 
po południowej stronie ulicy Bra-
nickiego. Jest wykonany z płyt be-
tonowych o wymiarach  50x50 cm  
i z kostki granitowej. Celem inwestycji 
było przede wszystkim zapewnienie 
bezpiecznej drogi do szkoły i przystan-
ku autobusowego na ulicy Przyczółko-
wej. Wzdłuż chodnika została popro-
wadzona ścieżka rowerowa.

Ulica Branickiego z chodnikiem

Prace przy ulicy Branickiego



Wilanów w kwiatach

Podczas wiosennej akcji sa-
dzenia roślin na terenie 
Wilanowa pojawiły się 

kwiaty i nowe krzewy ozdobne. 
Ustawionych zostało 13 wież, w któ-
rych kwitną czerwone pelargonie, 

komarzyce oraz żółte uczepy. Do-
datkowo powieszone zostały donice  
z kwiatami na ogrodzeniach placów 
zabaw przy ul. Gronowej i Bruzdo-
wej, szkoły przy ul. Przyczółkowej  
i budynku Centrum Kultury Wila-

nów. Pas drogowy ul. Sarmac-
kiej, na odcinku od ul. Bra-
nickiego do Osi Królewskiej, 
ozdobiły krzewy takie jak: ber-
berys i pięciornik. Posadzo-
nych zostało tutaj 3000 roślin. 
W pasie drogowym ul. Królo-
wej Marysieńki na odcinku 
od ul. Lentza do ul. Kosiarzy 
posadzono ponad 5000 roślin. 
Są to berberysy i byliny okry-
wowe. 7 nowych drzew rośnie 
przy ul. St. Kostki Potockiego  
a 10 na terenie Miasteczka  
Wilanów. Zakończyły się pra-
ce na terenach zieleni w rejo-
nie parkingu i poczty przy ul. 
St. Kostki Potockiego. Uzupeł-

niono istniejące nasadzenia, pojawiła 
się nowa aranżacja zieleni wokół od-
restaurowanego w ubiegłym roku 
zabytkowego murku.

Pięciornik 
(Potentilla L.)

Uczep (Bidens)

Aktualne informacje 
o wydarzeniach w Dzielnicy 
codziennie na stronie 
www.wilanow.pl 
i na profilu Dzielnicy 
Wilanów na Facebooku. 



P względem frekwencji nasza 
dzielnica wypadła najlepiej  
w Warszawie. 25 maja w 

wyborach do Parlamentu Europej-
skiego wzięło udział 45,74 proc. 

uprawnionych do głosowania, co 
plasuje nas powyżej średniej euro-
pejskiej. W Wilanowie było także 
najwięcej głosów ważnych (99,16%).  
Pełne wyniki eurowyborów w Wi-

lanowie dostępne są na stronie 
Państwowej Komisji Wyborczej:  
http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/
gminy/view/146516 

Tak głosował Wilanów 
– wybory do Parlamentu Europejskiego

  /   INWESTYCJE   /   AKTUALNOŚCI   /

Gdyby ogłoszono konkurs  
na najbardziej ukwieconą 
ulicę Warszawy, aleja Rze-

czypospolitej nie miałaby sobie rów-
nych. Zarząd Oczyszczania Miasta 
we współpracy z Zarządem Dzielni-
cy Wilanów ustawił tu kilkadziesiąt 
donic o różnych kształtach, w któ-
rych rosną wielobarwne kompozy-
cje kwiatowe. Dominują czerwone 
i fioletowe szałwie, trawy ozdobne. 
Dodatkową ozdobą są kwietniki  
o powierzchni 192 metrów kwadra-
towych, założone w pasie rozdziela-
jącym al. Rzeczypospolitej w rejonie 

al. Wilanowskiej. Tutaj dominuje 
kolorystyka niebiesko-biało-czerwo-
na, dzięki pięknym okazom szałwii 
i trawy ozdobnej. 

Łącznie aleję Rzeczypospolitej ozdo-
biło kilkanaście tysięcy kwiatów. 

Kolorowa al. Rzeczypospolitej

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza
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To był udany sezon dla zawod-
ników UKS Wilanowia, którzy 
znaleźli się niezwykle wysoko 

w rozgrywkach Pucharu Polski Związ-
ku Piłki Ręcznej. O wielkim sukcesie 
może mówić Gabriel Sikora, który 
został uznany najlepszym bramka-
rzem Finału Pucharu Polski Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce Chłopców! Na 
tych zawodach, odbywających się  
w połowie maja w Busku-Zdroju, UKS 
Wilanowia wywalczył wysokie, piąte 
miejsce. Poziom turnieju był bardzo 
wysoki i drużyna z Wilanowa dała  
z siebie wszystko w walce o medalowe 
pozycje. 

Nasza dzielnica bierze udział 
w ogólnowarszawskiej akcji 
„Warszawa Ćwiczy”. Są to bez-

płatne, regularne, otwarte treningi 
plenerowe, prowadzone w przestrze-
ni miejskiej – w Wilanowie na Plaży 
Wilanów. Zajęcia prowadzą wykwalifi-
kowani trenerzy.

Ćwiczyć może każdy, nie obowiązu-
ją żadne zapisy, nie ma też ograni-
czeń co do liczby miejsc. Jedynym 
warunkiem jest dobry stan zdrowia 
pozwalający na aktywny udział  
w zajęciach. 

Drużyna Juniorek UKS Wilanowia,  
w lidze zajęła drugie miejsce i awan-
sowała do rozgrywek centralnych. 
W ćwierćfinałach Mistrzostw Polski 
młode piłkarki zajęły pierwsze miej-
sce i awansowały do półfinałów, zdo-
bywając drugie miejsce, a  finały Mi-
strzostw Polski  w Kielcach skończyły 
na szóstym miejscu. Na szczególne 

wyróżnienie zasługuje Weronika Kor-
dowiecka, która została powołana do 
młodzieżowej reprezentacji Polski,  
w której rozegrała już 15 spotkań.

Wszystkim młodym sportowcom  
i trenerom gratulujemy sukcesów  
i życzymy kolejnych sportowych  
wyróżnień!

Zajęcia sportowe w Wilanowie odby-
wają się w piątki, soboty i niedziele. 
W piątki o 10.00 – pilates, w sobo-
tę o godz. 15.00 – trening outdoor 
pure fire, w niedzielę o godz. 15.00  
– outdoor functional training.
 
FUNCTIONAL TRAINING 
Trening ogólnorozwojowy, wykorzy-
stujący przede wszystkim obciążenie 
własnego ciała, zestaw ćwiczeń funk-
cjonalnych, angażujących wiele grup 
mięśniowych w tym samym czasie

PURE FIRE 
Obwodowy trening funkcjonalny,  
z różnorodną formą ćwiczeń, z obcią-
żeniem.

Podsumowanie sezonu 
UKS Wilanowia

Wilanów ćwiczy!
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Dwie pralki, lodówka, kompu-
ter i kopiarka trafiły do Śro-
dowiskowego Domu Samo-

pomocy w Wilanowie. Sprzęt został 
ufundowany przez sponsorów: Beko 
i PKN Orlen. Komputer i kopiarka to 
nagroda w konkursie Outdoor Spin-
ning, zorganizowanym w ramach  
Orlen Warsaw Marathon w strefie 
kibica na Plaży Wilanów. Mieszkańcy 
Wilanowa rywalizowali z trzema in-
nymi dzielnicami, przez które prze-
biegała trasa maratonu. Konkurs po-
legał na przejechaniu jak największej 
liczby kilometrów na stacjonarnych 
rowerach. Wilanów zdeklasował ry-
wali!  

Środowiskowy Dom Samopomocy 
typu A i B w Dzielnicy Wilanów  
jest placówką powołaną do pomo-
cy osobom chorym psychicznie  
i upośledzonym umysłowo. Jest  

Wsparcie sponsorów dla Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Wilanowie

organizacyjnie wyodrębnioną, dzien-
ną placówką rehabilitacyjną, dzia-
łającą 12 miesięcy w roku, przez 5 
dni w tygodniu w godzinach 8.00 

-16.00. Ośrodek ma swoją siedzibę 
w Warszawie przy ulicy Kubickiego 
17/13 (typ B – osoby niepełnospraw-
ne intelektualnie) oraz przy ulicy 
Przyczółkowej 27a (typ A – osoby  

z zaburzeniami psychicznymi). Pla-
cówka od dnia 1 października 2012 
roku stał się elementem systemu 
rehabilitacji społecznej osób niepeł-

nosprawnych, realizo-
wanym w Stowarzysze-
niu „Otwarte Drzwi”. 
Głównym celem dzia-
łalności placówki jest 
zwiększenie zarad-
ności i niezależności 
życiowej uczestników, 
podniesienie pozio-
mu ich życia, a także 
integracji społecznej. 
Beneficjentami Środo-
wiskowego Domu Sa-
mopomocy typu A jest 

30 osób przewlekle chorujących psy-
chicznie. Beneficjenci Ośrodka typu 
B to 22 osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną głębszego stopnia  
i schorzeniami współistniejącymi.

Pamięci Franciszka Pieniaka

U  roczystość odsłonięcia ta-
blicy upamiętniającej Fran-
ciszka Pieniaka odbyła się 

24 maja. Tablica stanęła na skwe-
rze u zbiegu ulic Przyczółkowej  
i Ulubionej, tuż obok Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 3 w Powsi-
nie. Miejsce to – uchwałą Rady 
m.st. Warszawy z dnia 20 marca 
2014 r. otrzymało nazwę: Skwer  
Franciszka Pieniaka. 

Franiszek Pieniak, legionista oraz 
uczestnik walk o odzyskanie nie-
podległości i wojny z Rosją, od 
początku swojej działalności 
edukacyjnej był związany 
z Wilanowem. W 1910 r. 
został nauczycielem 
w szkole w Powsinie, 
której okręg obejmo-
wał wsie Powsin, 

Kabaty, Zamość, Lisy i Latoszki.  
W latach 1922-1940 był kierow-
nikiem tej placówki. Na początku  
II wojny światowej Franciszek Pie-
niak, wraz z innymi nauczycielami  
wilanowskich szkół, został aresz-
towany i osadzony na Pawiaku,  
a następnie w dniu 21 czerwca 1940 
roku rozstrzelany w podwarszaw-
skich Palmirach.



Wakacyjne godziny pracy 
placówek bibliotecznych 
– od 30 czerwca do 29 sierpnia:

Biblioteka w Wilanowie 
(ul. Radosna 11): 

- poniedziałki, wtorki i czwartki – 12-20,
- środy i piątki – 9-16.

Czytelnia, poza czwartkami, czynna 
jest od godz. 12.

Filia w Powsinie 
(ul. Przyczółkowa 27 A):

- poniedziałki i piątki – 12-16,
- od wtorku do czwartku – 12-19.

Osoby posiadające konta czytelnicze w naszej 
Bibliotece mogą bezpłatnie wypożyczać e-booki! 
Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z oferty 

wirtualnej biblioteki „Bezkartek.pl”. 

Więcej informacji na stronie: 
www.bibliotekawilanowska.pl.

Imprezy na Radosnej:
Z okazji setnej rocznicy urodzin naj-
słynniejszego kuriera Polski Walczą-
cej, w trwającym Roku jego imienia 
prezentujemy wystawę biograficzną: 
„Jan Karski. Człowiek wolności”. Eks-
pozycję można oglądać w Bibliotece 
dzięki uprzejmości Muzeum Historii 
Polski.

Na 22 planszach ukazane jest życie 
Jana Karskiego, począwszy od lat spę-
dzonych w rodzinnej Łodzi, poprzez 
studia, czas wojny, kiedy to podjął pró-
bę poinformowania świata o zagładzie 
Żydów, aż po działalność powojenną. 
Zdjęcia wykorzystane w wystawie po-
chodzą m.in. z Muzeum Miasta Łodzi, 
któremu Jan Karski przekazał wiele 
osobistych pamiątek.

Imprezy na Przyczółkowej:
Wybitną polską pisarkę – Zofię 
Nałkowską – wspominamy w Filii  
w Powsine. Z tej okazji zapraszamy 
do oglądania wystawy: „Ciało i styl: 
o kobietach w prozie Zofii Nałkow-
skiej”.

Fragmenty powieści: „Kobiety”, „Ro-
mans Teresy Hennert”, „Granica” 
zilustrowane zostały archiwalnymi 
fotografiami kobiet z pierwszych 
dziesięcioleci XX wieku oraz portreta-
mi autorki, przydając kompozycjom 
graficznym poetyckiego waloru.

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

Biblioteka Publiczna 
w Wilanowie zaprasza

/   WYDARZENIA   /

Projekt „Stołeczne Forum Przed-
siębiorczości” to spotkania 
networkingowe dla przedsię-

biorców, organizowane w sześciu 
dzielnicach stolicy przez Urząd m.st.  
Warszawy w partnerstwie z Aka-
demią Leona Koźmińskiego. Ich  
celem jest umożliwienie po-
znania się przedsiębiorców  
oraz osób zainteresowanych 
założeniem własnej firmy. 
Właściciele tych firm mogą 
rekomendować swoje usłu-
gi, dzielić się wiedzą, a jeśli 
zajdzie taka potrzeba udzie-
lić sobie pomocy. Wszystko 
to prowadzi do wzmocnienia 
przedsiębiorczości na terenie 
naszego miasta. Projekt skie-

rowany jest do małych i średnich 
firm prowadzących działalność na 
terenie Warszawy i jest współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Najbliższa okazja do wzięcia udzia-
łu w Wilanowskim SFoP już 9 lipca  
o godz. 16.00. Spotkanie odbędzie 
się w sali konferencyjnej Obiektu 
Sportowego przy Zespole Szkół nr 79 
im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiert-
nicza 26. Szczegóły można znaleźć 

na stronie internetowej 
Projektu – www.sfop.
um.warszawa.pl bądź 
na oficjalnym profilu 
na portalu Facebook –  
facebook.com/warszawa.
sfop. 

Rozwój Twojego bizne-
su poprzez networking  
– budowanie relacji.
SFoP Warszawa zaprasza!

Biznes po godzinach,
czyli Projekt SFoP w Wilanowie 
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Studenci Wilanowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
zakończyli rok akademicki  

K ilkadziesiąt wykładów, spotkań 
z osobistościami  świata kultury, 
liczne wyjazdy krajoznawczo-

-turystyczne, udział w akcjach cha-
rytatywnych, spacerach i spektaklach 
– to był bardzo intensywny rok nauki 
dla studentów WUTW. Słuchacze 
uniwersytetu przyznają, że uczestni-
czenie w tym projekcie to prawdziwa 
przyjemność. Prawie wszyscy już te-

raz deklarują 

wycieczki, także te po Warszawie. 
Słuchacze mieli okazję zwiedzić 
gmach Telewizji Polskiej, Muzeum 
Historii Żydów Polskich, Teatr Naro-
dowy i Stadion Narodowy. Był także 
wyjazd do Opery Novej w Bydgoszczy 
i do Lublina na operetkę „Księżniczka 
Czardasza”. 

Utworzenie WUTW było odpowie-
dzią na potrzeby wilanowskich senio-
rów: poszerzania wiedzy i umiejętno-
ści, społecznie użytecznych działań, 
zagospodarowania wolnego czasu, 
utrzymywania więzi towarzyskich  
i rozwoju osobistego. Mieszkańców, 
którzy chcieliby dołączyć do Wila-
nowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku zapraszamy do kontaktu  
z Centrum Kultury Wilanów:  
www.kulturawilanow.pl

chęć kontynuowania nauki w przy-
szłym semestrze, co nas ogromnie 
cieszy – mówi Beata Jurasz z Cen-
trum Kultury Wilanów, która jest ko-
ordynatorem projektu.

Program Wilanowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku przygotowywa-
ny jest z myślą o zainteresowaniach 
seniorów. W każdym semestrze 
słuchacze mogą liczyć na ciekawe 
spotkania z ludźmi teatru, kina,  
estrady, telewizji. W tym roku aka-

demickim były to spotkania m.in. 
ze Stanisławą Celińską – aktor-

ką, Jerzym Gruzą – reżyserem,  
Tomaszem Raczkiem – kry-
tykiem filmowym, Markiem  

Kościkiewiczem – piosenka-
rzem, czy dr. Andrzejem Dep-
ko – seksuologiem. Jednym  

z najbardziej oczekiwa-
nych punktów w pro-

gramie WUTW są 

Warsztaty rękodzieła dla słuchaczy WUTW

Uroczystość wręczenia dyplomów

Zwiedzanie Stadionu Narodowego



31 sierpnia 2014 r. w plene-
rach Domu Pracy Twór-
czej w Powsinie od-

będą się „Powsińskie Dożynki 
2014” – wydarzenie 
etnograficzne połą-
czone z piknikiem 
rodzinnym i wystę-
pami zagranicznych 
oraz lokalnych zespo-
łów folklorystycznych.

Dożynki  to święto rolników, bę-
dące ukoronowaniem ich cało-
rocznego trudu, obchodzone po 
zakończeniu najważniejszych 

prac polowych i zebraniu plonów.  
W tym roku pracownia etnogra-

ficzna „Powsinianie” przy-
gotowuje już dziewiątą 

edycję święta dożyn-
kowego.

Powsińskie do-
żynki to wyda-

rzenie wyjątkowe 
i jedyne w stolicy. 

Obiecujemy niecodzienną za-
bawę, barwny korowód, pięk-
ne stroje, dużo muzyki, tań-
ców oraz atrakcje dla całych 
rodzin. 

Powsińskie Dożynki 
2014
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Program Ramowy 
Powsińskich Dożynek 
2014

11.30 – Korowód dożynkowy pro-
wadzony przez Starostę i Starości-
nę dożynek; prezentacja wieńców  
dożynkowych oraz strojów ludowych; 
rozpoczęcie korowodu przy akompa-
niamencie orkiestry dętej 

12.00 – 13.30 – Msza dziękczynna  
w plenerach Domu Pracy Twórczej 
przy ul. Ptysiowej 3

13.30 – 17.00 – Prezentacja zaproszo-
nych zespołów z Czech, Śląska Cie-
szyńskiego oraz zespołów Centrum 
Kultury Wilanów w strojach wila-
nowskich

19.00 – Potańcówka na dechach
W strefie atrakcji dożynkowych znaj-
dą się: stoiska twórców ludowych,  
stoiska z rękodziełem artystycznym, 
entozabawy dla dzieci i wiele innych 
atrakcji.

Warto wybrać się zatem do Powsina 
i spędzić z nami niedzielne popołu-

dnie 31 sierpnia 2014 r.

Zeszłoroczne obchody Dożynek Powsińskich




