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Nowy rok szkolny rozpoczęty!

P ierwszego września w wila-
nowskich szkołach uroczyście 
zainaugurowano rok szkolny 

2016/2017. Naukę w placówkach pu-
blicznych w Wilanowie, tj. w przed-
szkolach i szkołach prowadzonych 
przez m.st. Warszawa, rozpoczęło 4590 
uczniów. To pierwszy rok funkcjono-
wania nowej szkoły podstawowej przy 
ul. Ledóchowskiej 10. Obecnie na te-
renie dzielnicy mamy: 4 przedszkola, 
5 szkół podstawowych, 2 gimnazja  
i 1 liceum ogólnokształcące.

Rok szkolny 2016/2017 
w liczbach:

 w przedszkolach 875 dzieci,
 w szkołach podstawowych 

 2629 uczniów,
 w gimnazjach 766 uczniów,
 w liceum ogólnokształcącym 

 320 uczniów.

Wszystkim nauczycielom 
i uczniom w nowym roku 
szkolnym życzymy samych 
sukcesów!
 

Zespół 
Szkolno-Przedszkolny 
nr 3
ul. Przyczółkowa 27, 
02-968 Warszawa
tel. 22 648 49 35, 22 648 58 29
Dyrektor: Aniela Trefoń 
e-mail: zsp3wilanow@tlen.pl
www.zsp3.edupage.org

Przedszkole nr 223 
„Skarby Powsina”

ul. Przyczółkowa 27, 
02-968 Warszawa
tel. 22 648 49 35, 
22 648 58 291
e-mail: zsp3wilanow@tlen.pl
www.zsp3.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 104 
im. Macieja Rataja

ul. Przyczółkowa 27, 
02-968 Warszawa 
tel. 22 648 49 35, 22 648 58 29
e-mail: zsp3wilanow@tlen.pl
www.zsp3.edupage.org
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Zespół Szkół nr 2 
im. Wandy Rutkiewicz
ul. Gubinowska 28/30, 
02-956 Warszawa
tel. 22 842 93 60, 22 842 98 55, 
22 651 94 17 
Dyrektor: Anna Jaczewska 
e-mail: sekretariat@zespolszkol.met.pl
www.zs2rutkiewicz.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 300 
im. Wandy Rutkiewicz

ul. Gubinowska 28/30, 
02-956 Warszawa
tel. 22 842 93 60, 
22 842 98 55, 22 651 94 17
e-mail: sekretariat@zespolszkol.met.pl 
www.zs2rutkiewicz.edupage.org

Gimnazjum nr 117 
im. Wandy Rutkiewicz

ul. Gubinowska 28/30, 
02-956 Warszawa 
tel. 22 842 93 60, 
22 842 98 55, 22 651 94 17
e-mail: sekretariat@zespolszkol.met.pl 
www.zs2rutkiewicz.edupage.org

Szkoły podstawowe, 
gimnazja i liceum

Zespół Szkół nr 79
im. Stanisława Kostki Potockiego
ul. Wiertnicza 26, 02- 952 Warszawa

tel. 22 842 24 33, 22 842 24 02

Dyrektor: Ewelina Jankowska

e-mail: sekretariat@kostka-potocki.edu.pl

www.kostka-potocki.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 261 
im. St. Kostki Potockiego

ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa
tel. 22 842 24 33, 22 842 24 02
e-mail: sekretariat@kostka-potocki.edu.pl

www.kostka-potocki.edu.pl

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące 
im. St. Kostki Potockiego

ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa
tel. 22 842 24 33, 22 842 24 02 
e-mail: sekretariat@kostka-potocki.edu.pl

www.kostka-potocki.edu.pl

Zespół Szkół nr 123
ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa

tel. 22 842 99 89

Dyrektor: Katarzyna Potrzebowska

e-mail: g116@edu.um.warszawa.pl

www.zs123warszawa.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 169 
im. Orła Białego

ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa
tel. 22 842 99 89
e-mail: g116@edu.um.warszawa.pl

www.zs123warszawa.edupage.org

Gimnazjum Nr 116 
im. Husarii Rzeczypospolitej

ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa
tel. 22 842 99 89
e-mail: g116@edu.um.warszawa.pl

www.zs123warszawa.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 358
ul. Świętej Urszuli Ledóchowskiej 10, 
02-972 Warszawa
Dyrektor: Monika Wiącek
tel. 22 651 63 11
e-mail: sp358@edu.um.warszawa.pl
www.sp358warszawa.edupage.org
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Poradnia zapewnia pomoc psy-
chologiczno-pedagogiczną 
dzieciom i młodzieży ze szkół  

i przedszkoli na terenie Wilanowa, 
a także ich rodzicom i nauczycielom. 
Pomocą Poradni objęte są też małe dzie-
ci mieszkające w Wilanowie, które nie 
chodzą jeszcze do przedszkola. 

Do zadań poradni należy diagnozo-
wanie dzieci i młodzieży, udziela-
nie bezpośredniej pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej, wspieranie 
placówek w pełnionych przez nie 
funkcjach: wychowawczej i edu-
kacyjnej, a także wspomaganie ich 
w realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.

W Poradni zatrudnieni są psycho-
lodzy, logopedzi, terapeuci peda-
gogiczni, pedagodzy specjalni, do-

radca zawodowy, a także terapeuta 
integracji sensorycznej.

W Poradni prowadzone są indywi-
dualne diagnozy i terapie psycho-
logiczne, logopedyczne i pedago-
giczne oraz konsultacje z doradcą 
zawodowym. Dostępne są zajęcia 
grupowe dla dwulatków, terapia 
ręki dla dzieci 5-7 letnich, trening 
umiejętności społecznych dla dzie-
ci z Zespołem Aspergera. Wkrótce 
będzie się także można zapisać na 
warsztaty ortograficzne, warsztaty 
kształtujące rozwój społeczno-e-
mocjonalny dzieci w wieku 7-9 lat 
oraz warsztaty skierowane do mło-
dzieży gimnazjalnej wzmacniające 
kompetencje społeczne. Przygoto-
wana jest też szeroka oferta zajęć 
w szkołach w ramach doradztwa 
zawodowego.

W Poradni został powołany zespół 
wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci, który obejmie opieką dzieci 
niepełnosprawne i ich rodziny. 

Zapisy na diagnozę i terapię przyj-
mowane są telefonicznie, można 
też zgłosić się osobiście w siedzibie 
Poradni.

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24 
w Wilanowie już działa

Przedszkole nr 56 
„Wesołe Kubusie”

ul. Gubinowska 28/30, 
02-956 Warszawa
tel. 22 842 48 41, 22 842 56 33
Dyrektor: Ewa Popek-Kucharska
e-mail: przedszkole56@wp.pl
www.p56w-wa.wikom.pl

Przedszkola

Przedszkole 416 

ul. Syta 123, 
02-987 Warszawa
tel. 22 858 00 05, 22 858 00 02
Dyrektor: Anna Kozłowska
e-mail: p416@wp.pl
www.przedszkole416.waw.pl

Przedszkole nr 420 
„Nasza Bajka” 

ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 
02-972 Warszawa
tel. 22 397 22 77
Dyrektor: Jolanta Kuźmińska
e-mail: przedszkole420@gmail.com
www.przedszkole420.waw.pl

Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna nr 24 

al. Rzeczypospolitej 14, 
02-972 Warszawa
tel.: 22 858 20 29

Godziny otwarcia Poradni 
Dni powszednie: 9.00-19.00
soboty: 9.00-14.00

Dyrektor: Ewa Sobocka
e-mail: ppp24@op.pl
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P   ierwszego września rozpoczę-
ła pracę Szkoła Podstawowa 
nr 358 przy ul. Ledóchowskiej 

10. Jest to pierwsza publiczna szkoła 
podstawowa na terenie Wilanowa Za-
chodniego. Jej budowa była możliwa 
dzięki zakupowi przez m.st. Warszawa 
działki od prywatnego 
inwestora. Na tym tere-
nie w poprzednich latach 
dzielnica zbudowała tak-
że przedszkole i pierwszy 
publiczny żłobek w Wila-
nowie.

Budynek szkoły jest 
nowoczesny, kolorowy 
i dopasowany do po-
trzeb uczniów. Obecnie 
uczy się tutaj 690 dzieci, w 30 klasach, 
w tym siedmiu oddziałach przedszkol-
nych. Szkoła dysponuje dużą liczbą 
pomocy dydaktycznych oraz gier i za-
bawek dla uczniów młodszych klas. 
Na korytarzach stworzono kąciki 

Witajcie w „Naszej Bajce”... 
W ten sposób witani są 
wszyscy, przekraczający 

próg Przedszkola nr 420 przy ul. Le-
dóchowskiej. 20 września w przedszko-
lu odbyła się uroczystość nadania nazwy 
tej najmłodszej placówce w Wilanowie. 

Nazwę „Nasza Bajka” wybrano w wy-
niku głosowania. Bajki są właśnie po 
to, żeby dzieci oraz ich rodzice przy-
chodzili tu z ochotą. A więc.... Witajcie  
w „Naszej Bajce”!

relaksacyjne dla uczniów, wyposażo-
ne w kanapy, siedziska i piłkarzyki. 
Przyjazna biblioteka wyposażona jest 
w 4000 woluminów. Atutem szko-
ły jest wygodna stołówka, w której 
uczniowie mogą zjeść posiłki przygo-
towywane na miejscu.

Duży nacisk położono na efektywne 
nauczanie języka angielskiego, m.in. 
poprzez zwiększony wymiar godzin. 
Uczniowie będą mieli także możliwość 
uczestniczenia w zajęciach w pracow-
ni technicznej i kulinarnej. 

W klasach I-III wprowadzono system 
dwóch wychowawców: wychowawca 
edukacji wczesnoszkolnej, a potem 
wychowawca świetlicy. 

O wartości szkoły decydują ludzie – to 
zarówno kadra pedagogiczna, jak i pra-
cownicy niepedagogiczni, pracujący 
w oparciu m.in. o wizję szkoły, nakre-
śloną przez dyrekcję placówki. A ta 
wizja oparta jest na czterech filarach: 
wysokiej jakości nauczania, współpra-
cy z rodzicami w zakresie wychowania 
i opieki, profesjonalnej kadrze pedago-
gicznej oraz skutecznym zarządzaniu. 
W szkole równie ważni jak uczniowie są 
także ich rodzice, dlatego dyrekcja liczy 
na dobrą współpracę z Radą Rodziców.
 

Nowa szkoła podstawowa 
w Miasteczku Wilanów

Przedszkole nr 420 ma swoją nazwę! 
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N   owa placówka oświa-
towa powstaje przy ul. 
Zdrowej. W 10-cio od-

działowym przedszkolu znaj-
dzie się miejsce dla ok. 250 
dzieci. Będzie to już druga pu-
bliczna placówka tego typu 
w Wilanowie Zachodnim. Prace 
budowlane posuwają się zgod-
nie z harmonogramem: zakoń-
czono wykonywanie funda-
mentów części podpiwniczonej 
i obecnie trwają prace na pozio-
mie „0”. Przedszkole przyjmie 
dzieci 1 września 2017 roku.

Budujemy kolejne przedszkole

Budowa ulicy Nowokabackiej 
Prace koncentrują się na budo-

wie nasypów i tunelu w ciągu 
ul. Gąsek: prowadzone są ro-

boty konstrukcyjne związane z budo-
wą murów oporowych tunelu – wy-
konano betonowanie fundamentu 
oraz montaż zbrojenia płyty dolnej 
i ścian tunelu. Zakończono przebudo-
wę teletechniki – ustawiono studnie 
teletechniczne. W zakresie prac zwią-
zanych z budową oświetlenia wyko-
nano kanalizację kablową, ustawiono 

fundamenty, maszty i latarnie 
oraz wciągnięto kable od ul. 
Drewny w stronę ul. Gąsek. 
Trwa budowa kanalizacji desz-
czowej – wykonywanie stud-
ni, separatorów, odcinków 
kolektora i wpustów deszczo-
wych. 

Termin ukończenia budowy 
ulicy Nowokabackiej na tere-
nie Wilanowa pozostaje nie-
zmienny – połowa roku 2017. 
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Przebudowa ulicy Jarej

Zaściankowa z ciągiem pieszo-rowerowym

Oświetlenie ulicy Paprotki

Ulica zyska miejskie oświetlenie. 
Gotowy jest już projekt, a wkrót-
ce wybierzemy wykonawcę. Na 

ulicy Paprotki zostanie zamontowanych 

Wramach przebudowy ulicy Za-
ściankowej na odcinku od ul. 
Łokciowej do ul. Bruzdowej 

powstał ciąg pieszo-rowerowy z betonu as-
faltowego długości ok. 360 m i szerokości 3 
m. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
wyniesiono tarcze skrzyżowań, które wyko-
nano z kostki betonowej. Istniejące latarnie 
zostały zdemontowane  i ustawione w no-
wej lokalizacji tj. 0,5 m od krawędzi jezdni. 
W przyszłym roku planujemy przedłużenie 
ciągu pieszo-rowerowego od ul. Bruzdowej 
do Wału Zawadowskiego.

Wybraliśmy wykonaw-
cę dokumentacji prze-
budowy ulicy Jarej na 

odcinku od ul. Bruzdowej do Wału 
Zawadowskiego i trwa już projek-
towanie ulicy. Planowana jest jezd-
nia o szerokości 6 m, obustronne 

chodniki, miejsca postojo-
we, zjazdy oraz przebudowa 
odwodnienia. W 2017 roku 
zamierzamy uzyskać decyzję 
ZRID (Zezwolenie na Reali-
zację Inwestycji Drogowej) 
i wykonać inwestycję. 

10 lamp ulicznych LED o parametrach 
i mocy gwarantujących prawidłowe 
oświetlenie ulicy. Realizacja inwestycji 
planowana jest w tym roku.

Zmiana pierwszeństwa  
na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej 
i ul. Branickiego

Na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej 
i ul. Branickiego zmieniona została 
organizacja ruchu. Ulica Branickiego 

jest obecnie drogą z pierwszeństwem prze-
jazdu. Prosimy o szczególnie ostrożną jazdę! 

Docelowo na skrzyżowaniu zostanie za-
montowana sygnalizacja świetlna. Wyko-
nywana jest już jej dokumentacja.
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Jaśniej i bezpieczniej 
w al. Wilanowskiej

Międzypokoleniowe  
Centrum Edukacji 
- już wkrótce

Wramach przeprowadzone-
go przez Zarząd Dróg Miej-
skich remontu, na odcinku 

od ul. Sobieskiego do ul. Przyczółkowej, 
wymienionych zostało 170 latarni. Sta-
re, betonowe słupy zastąpiono alumi-
niowymi, o wysokości 11 metrów. Na 
nowych słupach pojawiły się oprawy 
sodowe i LED. 

Nowoczesne latarnie – o wysokości 3,5 
metra – zostały ustawione także w cią-
gach pieszych, zarówno po południo-
wej, jak i północnej stronie ulicy. W ra-
mach prac zainstalowane zostały także 
nowe słupy oświetleniowo-sygnalizacyj-
ne oraz nowe okablowanie. Dzięki do-
datkowym środkom przyznanym przez 

To już ostatnia prosta na budowie 
Międzypokoleniowego Centrum 
Edukacji przy ul. Radosnej 11. 

Budynek jest prawie gotowy. Obecnie trwa-
ją prace wykończeniowe: montaż sufitów 
podwieszanych, malowanie, prace glazur-
nicze, montaż wykładzin PCV i dywano-
wych, wyposażanie łazienek. Prowadzone 
są także prace związane z zagospodarowa-
niem terenu. W najbliższym czasie rozpocz-
nie się montaż wyposażenia placów  
zabaw. Do końca tego roku budo-
wa zostanie zakończona. 

Przedszkole dla 150 dzieci, 
które będzie mieścić się 
na parterze budynku roz-
pocznie pracę w 2017 r. 
Informacje o naborze zo-
staną podane na stronie 
Urzędu Dzielnicy Wilanów:  
www.wilanow.pl

Radę Warszawy, Zarząd Dróg Miej-
skich przeprowadzi także remont na-
wierzchni ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż Potoku Służewieckiego, któ-
ry również zyskał nowe oświetlenie.
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Jesień w Centrum Sportu Wilanów

Z apraszamy do spędzenia wol-
nego czasu w Centrum Sportu 
Wilanów. Oferta zajęć, zarów-

no dla dzieci, jak i dorosłych, umoż-
liwi każdemu poprawienie kondycji 
i nastroju w czasie jesiennych dni. 
Zapraszamy do obiektów przy ul. 
Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej 
28/30 i ul. Uprawnej 9/17.

Centrum Sportu Wilanów przygoto-
wało również bogaty kalendarz je-
siennych imprez sportowych. 

24 października 2016 r. odbędą się VI 
Wilanowskie Zawody Pływackie klas 
I-III, a 26 października 2016 r. wystar-

tują uczniowie klas IV-VI.  Uczniowie 
szkół wilanowskich popłyną na dy-
stansie 25 i 50 metrów. 

W VIII listopadowym Nocnym Tur-
nieju Piłki Siatkowej wezmą udział 
wytrwali amatorzy siatkówki, którzy 
przez całą noc powalczą o nagrodę 
główną – Puchar Burmistrza Dzielni-
cy Wilanów m.st. Warszawy. 

Dzieci z rocznika 2006 z całego kraju 
już po raz 6. będą mogły wziąć udział 
w Turnieju o puchar Lwa Lechistanu. 

Mecze piłki nożnej odbywać się będą 
w dniach 19 i 26 listopada oraz 3 i 4 
grudnia 2016r.

W grudniu odbędzie się również tur-
niej piłkarski „Mikołajki z gwiazda-
mi” oraz IV Piłkarskie Mistrzostwa 
Instytucji Kultury. Rodzice obejrzą 
zmagania piłkarskie aktorów i celebry-
tów, zaś dzieci odwiedzi św. Mikołaj  
– w strefie zabaw i konkursów będzie 
można pomalować buzie, wziąć udział 
w warsztatach plastycznych, otrzymać 
autografy od osób znanych z mediów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony 
www.centrumsportuwilanow.pl 
i zapoznania się z ofertą zajęć spor-
towych i rekreacyjnych. Zapraszamy 
także do kibicowania uczestnikom 
rozgrywek różnych dyscyplin sporto-
wych. Dziękujemy za dotychczasowe 
zaufanie i zachęcamy do korzystania 
z oferty Centrum Sportu Wilanów.
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Sukcesy sportowe uczniów 

„Koleżanki z Wilanowa” 

500+ w Wilanowie

Wdniach 10-11.09.2016 r. 
w Słupnie odbyły się Mi-
strzostwa Warszawy i Ma-

zowsza w skokach Kuców i Małych 
Koni, organizowane pod patronatem 
m.st. Warszawy przez Klub Jeź-
dziecki Hippica Polonia 
Słupno. W kategorii 
amatorów starto-
wało 30 jeźdź-
ców. W ich gro-
nie najmłodszą 
uczestniczką 
była Julia Rataj-
czak, uczennica 
klasy 6 B Szkoły 
Podstawowej nr 
300 im. Wandy Rut-
kiewicz. Po pierwszym 

C iekawą inicjatywą, którą pod 
swoje gościnne skrzydła wzięło 
Centrum Kultury Wilanów, są 

„Koleżanki z Wilanowa”. „Koleżanki 
z Wilanowa” to kobiety w różnym wie-
ku, które łączy miejsce zamieszkania, 
pasje i zainteresowania. Inicjatywa po-
wstała, by zarażać chęcią do działania, 
integrowania, wspierania i rozwijania 
kobiet mieszkających w Wilanowie. 

Kolejnym pomysłem, realizowanym 
przez wilanowskie koleżanki, jest Chór 
od Serca, który powstał z chęci śpiewa-
nia i obcowania z muzyką. 

Za realizację programu Rodzina 
500+ w Wilanowie odpowia-
da Wydział Spraw Społecznych 

i Świadczeń Urzędu Dzielnicy Wilanów. 
Do Wydziału wpłynęło dotychczas 3468 
wniosków, wydano już 3380 decyzji.

dniu zawodów i starcie w dwóch 
półfinałach znalazła się wśród  
7 zawodników, którzy nie mieli na 
koncie żadnych punktów karnych. 
W finale spisała się znakomicie 

i utrzymała czyste konto. Ko-
nieczne było rozegranie 

dogrywki, ponieważ 
dwie zawodniczki 

uzyskały bez-
błędne przejaz-
dy. Najlepiej 
wypadła Julia 
Ratajczak i to 
ona zdobyła zło-

ty medal i tytuł 
Mistrza Warszawy 

i Mazowsza Amato-
rów 2016. Gratulujemy!

Opiekunem artystycznym grupy 
jest Grzegorz Toporowski z Cen-
trum Kultury Wilanów. Koleżanki 
z Wilanowa zapraszają do wspól-

Obecnie 3920 wilanowskich dzieci 
otrzymuje świadczenia wychowaw-
cze dzięki programowi. W Wilano-
wie do końca września br. wypła-
ciliśmy już 11,5 mln zł w ramach 
programu Rodzina 500+.

nego śpiewania w poniedział-
ki w Centrum Kultury Wila-
nów o godz. 20.00. Zgłoszenia: 
www.facebook.com/ChorOdSerca.
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Budżet partycypacyjny 2016
– kolejne projekty zrealizowane

Zapraszamy do Street Workout Parku!

Pasieka Edukacyjna już działa!

Street Workout Park to kolejna 
propozycja aktywnego spędza-
nia czasu w Wilanowie. Jest to 

coraz bardziej popularna dyscyplina 
polegająca na użyciu elementów za-
budowy miejskiej do wykonywania 
ćwiczeń z wykorzystaniem masy 
własnego ciała. Ma szerokie zastoso-
wanie jako trening siłowy w wielu 
sportach walki, atletyce czy parko-
urze. Street Workout Park powstał 
w ramach budżetu partycypacyjnego 
2016 i jest zlokalizowany przy ścieżce 

Idea pszczelarstwa miejskiego zawi-
tała do Wilanowa. W sierpniu uru-
chomiliśmy Pasiekę Edukacyjną, 

projekt zrealizowany w ramach bu-
dżetu partycypacyjnego 2016. Pasieka 
składa się z kilkunastu uli, którymi 
opiekują się wykwalifikowani pszcze-
larze. Na otwartych warsztatach edu-

pieszo-rowerowej, 
biegnącej wzdłuż 
al. Wilanowskiej, 
w pobliżu ul. Kie-
ślowskiego.

kacyjnych dzielą się swoją wiedzą 
i przybliżają zwyczaje tych niesamo-
witych owadów. Pasieka jest otwar-
ta dla grup i osób indywidualnych 
w każdą nieparzystą (pierwszą, trze-
cią, ewentualnie piątą) środę miesią-
ca w godz. 14.00-18.00, w każdą parzy-
stą (drugą i czwartą) środę miesiąca 

w godz. 9.00-
14.00 i każdą 
pierwszą nie-
dzielę miesiąca 
w godz. 9.00-14.00. 
Pasieka jest zlokalizowa-
na przy ul. Włóki, dojazd autobusem 
linii 164 – przystanek Prętowa 01. 

Szczegółowych informacji udziela Pan 
Kamil Baj, prowadzący warsztaty: tel. 
609 475 750, mail: info@pszczelarium.pl
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Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów  
– pierwsze powakacyjne posiedzenie

Seniorzy 
w akcji

Darmowe porady w Punkcie 
Cyfrowego Wsparcia Seniora 

Na początku sierpnia urucho-
mione zostały bezpłatne, indy-
widualne porady dotyczące ob-

sługi komputera, smartfona, tabletu, 
aparatu, drukarki i innych urządzeń 
cyfrowych. Jest to tzw. Punkt Cyfro-
wego Wsparcia Seniora, gdzie każdy 
mieszkaniec Warszawy powyżej 60. 

Działajmy razem! Z tym hasłem 
wychodzi do ludzi starszych Rada 
Seniorów Dzielnicy Wilanów, któ-

rej celem jest m.in.: dbanie o potrzeby 
osób 60+.

Członkowie Rady dyżurują w każdą środę 
miesiąca, w godzinach 9.00-11.00 w sie-
dzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. 
Klimczaka 4, III piętro, pokój 305. Numer 
telefonu w godzinach dyżuru: 22 443 50 79,  
e-mail: radaseniorow@wilanow.pl.

Warto zgłaszać swoje potrzeby, uwagi, po-
mysły, podpowiedzieć, co można zrobić, 
by starszym ludziom żyło się w Wilano-
wie łatwiej. 

29 września odbyła się 
XVI sesja Młodzieżo-
wej Rady Dzielnicy Wi-

lanów, w której zasiadają uczniowie 
wilanowskich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z placówek pu-
blicznych i niepublicznych. W sesji 
wziął udział burmistrz Dzielnicy Wi-
lanów Ludwik Rakowski, który odpo-
wiadał na pytania Radnych i zachęcał 
do przedstawiania Zarządowi Dziel-
nicy postulatów związanych z funk-
cjonowaniem młodzieży w dzielnicy. 

roku życia może spotkać się z Doradcą Cy-
frowym na godzinną konsultację. Punkt 
mieści się w Centrum Kultury Wilanów 
przy ul. Kolegiackiej 3, na II piętrze.  
Zapisy są przyjmowane telefonicznie 
we wtorki, w godzinach 14.00-18.00. 
Telefon zgłoszeniowy: 733 749 687. 
Zapraszamy!

Rada włączyła się m.in. w akcję „Koperta 
życia”. Jest to akcja skierowana do ludzi 
starszych, samotnych, niepełnospraw-
nych. W kopercie, która jest umieszczana 
w lodówce ze specjalną naklejką, znajdują 
się informacje dotyczące stanu zdrowia 
danej osoby. W przypadku wezwania po-
gotowia, ratownicy medyczni będą dyspo-
nowali wiedzą konieczną przy ratowaniu 
zdrowia i życia. Koperty są rozprowadzane 
wśród i za pośrednictwem wilanowskich 
seniorów oraz instytucji publicznych.

Ważnym punktem obrad było ślu-
bowanie nowych Radnych, którzy 
przejęli te funkcje od swo-
ich kolegów – absolwentów 
szkół. Wybrano także nową 
Przewodniczącą Rady, któ-
rą została Dominika Kon-
werska, uczennica XXXVIII 
LO im. Kostki Potockiego. 
Wszystkim Radnym życzy-
my w nowym roku szkol-
nym owocnej pracy na rzecz 
wilanowskiej młodzieży!

Kontakt do Młodzieżowej Rady Dzielnicy: 
mlodziezowarada.wilanow@gmail.com

Swoimi doświadczeniami Rada 
Seniorów podzieliła się z seniora-
mi z Berlina. Radni skorzystali tak-
że z możliwości wymiany dobrych 
praktyk na spotkaniu z przedsta-
wicielami Rad Seniorów z Mazow-
sza, w ramach projektu realizowa-
nego przez Fundację Zaczyn pod 
nazwą „Senior, Obywatel, Radny”. 
Zapraszamy do kontaktu! 
Seniorzy z Wilanowa! 
Działajmy razem!
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N   owy rok szkolny w Bibliotece Publicznej 
w Dzielnicy Wilanów rozpoczęliśmy 
obchodami Dni Wilanowa. W dniach 

10-12 września na spotkania z najmłodszymi 
czytelnikami przybyły m.in. Edyta Jungowska, 
Marianna Oklejak czy Agnieszka Frączek, zaś 
dorośli mogli porozmawiać z autorką krymi-
nalnych bestsellerów Katarzyną Puzyńską. 

Z okazji rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej przy-
gotowaliśmy także wystawę pt. „333 – bądź 
jak Sobieski!” ukazującą mniej znaną stronę 
osobowości króla Jana III Sobieskiego, który 
był nie tylko doskonałym dowódcą, ale i zapa-
lonym czytelnikiem. Wystawę można oglądać 
w bibliotece głównej przy ul. Kolegiackiej 3 
oraz w filii w Powsinie.

Propozycje Biblioteki na jesień
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Nowy sezon  
w Centrum Kultury Wilanów

Spotkanie taneczne 
dla Seniorów 
22.10.2016 (sobota)
19.00-22.00, ul. Kolegiacka 3
Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora zaprasza-
my wszystkich seniorów na taneczne spotkanie, 
podczas którego zagra zespół Karolina Rydz Band. 
Przypomnimy największe polskie przeboje z lat 
1950-2015. 
(Bezpłatne wejściówki do pobrania od 17 paździer-
nika w recepcji Centrum Kultury Wilanów przy ul. 
Kolegiackiej 3).
 

Nadwiślański Uniwersytet 
Dziecięcy – „Co się kryje 
we wnętrzu gór?”
23.10.2016 (niedziela)
12.45, ul. Kolegiacka 3
Zapraszamy dzieci od 6. roku życia i ich rodziców na 
pokaz Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego 
poświęcony tajemnicom świata jaskiń. Gościem 
spotkania będzie speleolog – Katarzyna Biernacka. 
(Bilety do nabycia przez stronę: www.naud.edu.pl 
oraz bezpośrednio przed pokazem).
 

Koncert pieśni Maryjnych 
23.10.2016 (niedziela)
15.30, Sanktuarium Matki Bożej Tęsk-
niącej w Powsinie, ul. Przyczółkowa 29

Podczas koncertu wystąpią m.in.: Wilanowskie To-
warzystwo Chóralne pod dyr. Andrzeja Kocika, chór 
parafialny z powsińskiej Parafii św. Elżbiety pod dyr. 
Tadeusza Zwierzchowskiego oraz zespół „Powsinia-
nie” pod dyr. Grzegorza Toporowskiego.

„Dom Wschodzącego Słońca” 
– spektakl Teatru Niepamięci 
z DK Praga-Północ
23.10.2016 (niedziela)
17.00, ul. Kolegiacka 3
Spektakl opowiada o sytuacji ludzi starszych, zamieszkują-
cych dom spokojnej starości. Widzowie dowiedzą się, dla-
czego niektóre z tych osób tam trafiły oraz jak sobie radzą 
w tej sytuacji, o czym marzą i czego potrzebują. Spektakl roz-
śmiesza i wzrusza. Skierowany jest do wszystkich grup wie-
kowych, zawiera wiele elementów muzycznych granych na 
żywo na pile!
(Bezpłatne wejściówki do pobrania od 17 października w re-
cepcji Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3).
 

Filharmonia Dziecięca: 
„Instrumenty – podróżnicy”
30.10.2016 (niedziela)
12.45, ul. Kolegiacka 3
Wystąpi Bydgostia Accordion Trio: Agnieszka Karwowska – flet, 
Michał Litwa – wiolonczela, Maciej Drapiński – akordeon.
(Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) do nabycia od 
24 października w recepcji Centrum Kultury Wilanów przy 
ul. Kolegiackiej 3).

Dzień Węgierski 
w Domu Pracy Twórczej 
20.11.2016 (niedziela)
10.30-14.00, ul. Ptysiowa 3

Z okazji wspomnienia św. Elżbiety Węgierskiej, patronki pow-
sińskiej parafii, zapraszamy na starą plebanię na Dzień Węgier-
ski. W programie imprezy przedstawienie teatralne i animacje 
dla dzieci, smakowanie kuchni węgierskiej, poznawanie zwycza-
jów i obrzędów ludowych.

N   owy sezon edukacyjno-arty-
styczny w Centrum Kultury 
Wilanów trwa w najlepsze, 

a w nim zajęcia muzyczne, ruchowe, 
taneczne, teatralne, malarskie, języ-
kowe…, dla osób w każdym wieku, 
zarówno na Kolegiackiej 3, jak i w fi-
liach w Powsinie (na Przyczółkowej 

27 A i Ptysiowej 3). Comiesięczną ofer-
tę uzupełniają ponadto warsztaty ro-
dzinne, spektakle, koncerty, wystawy. 

Wilanowskie placówki oświatowe za-
praszamy na cykliczne lekcje umuzy-
kalniające, przedstawienia edukacyj-
no-muzyczne i warsztaty etnograficzne  

przedstawiające kulturę poszczegól-
nych regionów Polski, w tym naszego 
rodzimego Wilanowa. Szykuje się boga-
ty i piękny rok kulturalny w Centrum 
Kultury Wilanów. 



Centrum Kultury Wilanów 
zaprasza do Domu Pracy 
Twórczej w Powsinie na VI 

Powsiński Dzień Dyni. W programie 
atrakcje i niespodzianki dla doro-
słych i dzieci. Będzie można oddać 
niepotrzebne elektroodpady (zużyte 
sprzęty elektryczne i elektronicz-
ne, przestarzałe lub zepsute pralki, 
lodówki, komputery, telefony, te-
lewizory i inne urządzenia zasilane 
prądem lub na baterie). W zamian 
za minimum 3 kg elektroodpadów 
otrzymają Państwo w prezencie dy-
nię! Ponadto organizatorzy przygo-

Działająca przy Centrum Kultury Wilanów Pracow-
nia Etnograficzna „Powsinianie” zaprasza na staro-
polski obrzęd kiszenia kapusty. Będziemy śpiewać 

i wspólnie szatkować kapuściane głąby.

Z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości zapraszamy do Filii w Powsi-
nie na koncert pieśni patriotycznych w wy-

konaniu Chóru kameralnego „Cantus Nobilis”, 
a bezpośrednio po koncercie na marsz pamięci.

towali stoiska z rękodziełem (biżute-
rią, produktami dekoracyjnymi, itp.), 
smaczne wyroby regionalne, promocję 
potraw z dyni. Nie zabraknie przepisów 
na potrawy z dyni oraz wielu innych 
dyniowych niespodzianek.

O godzinie 13:00 zapraszamy 
na koncert Orkiestry Dętej, 
a także na warsz-
taty rzeźbiarskie.

Wstęp wolny!
Serdecznie 
zapraszamy!

VI Powsiński Dzień Dyni
16.10.2016 (niedziela)
8.00-17.00, ul. Ptysiowa 3

Centrum 
Kultury Wilanów
zaprasza: 

Powsińska Wieczornica: Kiszenie kapusty
17.10.2016 (poniedziałek)
18.30, sala w Domu Parafialnym,
ul. Przyczółkowa 56

Koncert patriotyczny i marsz pamięci
07.11.2016 (poniedziałek)
18.30, ul. Przyczółkowa 27 A


