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Faworki piwne Jadzi 
„Wilczusie”
Składniki:
6 żółtek
3 szklanki mąki
1 piwo
1/4 kg cukru pudru
1 cukier waniliowy
0,5 kg smalcu 
do smażenia

1.  Żółtka wbić do szklanki, a do drugiej wlać taką samą ilość piwa.
2.  Na stolnicę wysypać mąkę, wlać piwo i żółtka – zagnieść ciasto.  
 Powinno być trochę luźniejsze niż na makaron. Jeśli będzie 
 za luźne, dodać odrobinę mąki.
3. Ciasto mocno „obić” wałkiem i wstawić na 1 godz. do lodówki.
4. Po wyjęciu z lodówki rozwałkować ciasto na cienkie blaty, pokroić 
 nożem lub radełkiem na paski szerokości ok. 3 cm 
 i długości ok. 15 cm.
5. Paski naciąć po środku, przez otwór przewlec jeden koniec 
 i przeciągnąć.
6.  Smażyć na jasnozłoty kolor, wkładając na gorący tłuszcz.
7. Wyjmować na bibułkę bądź papierowy ręcznik, żeby osączyć 
 z tłuszczu.
8. Przełożyć na dużą paterę i posypać cukrem pudrem wymieszanym 
 z cukrem waniliowym.

SMACZNEGO!

Przepis pochodzi z książki pod tytułem „Powsińska Biesiada, czyli zabawa na Urzeczu” – 
praca zbiorowa pod redakcją Teresy Gałczyńskiej, wydana przez Centrum Kultury Wilanów.
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Zapraszamy na lodowisko 

1grudnia wystartowało wilanowskie lodowisko przy ul. Gu-
binowskiej 28/30. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia  
łyżew w rozmiarach 32-46. Zapraszamy do ślizgania!

csw@wilanow.pl
22 885 00 60 wew. 109

Poniedziałek-piątek
8.00-13.30 Zespół Szkół nr 2 
im. Wandy Rutkiewicz 
poniedziałek do 12.30, wtorek do 14.30
14.00-15.30 Pozostałe szkoły
po wcześniejszym uzgodnieniu rezerwacji 
16.00-17.30 Sesja I
18.00-19.30 Sesja II
20.00-21.30  Sesja III
środy,  czwartki i piątki 
- ostatnia sesja wymaga rezerwacji

24 XII, 31 XII 2016 
- czynne do 15:30
25 XII 2016 - nieczynne
26 XII 2016, 1 I 2017 
- czynne w godz. 14.00-22.00

Soboty, niedziele i święta
09.30-11.30 Sesja I - rezerwacja
12.00-13.30 Sesja II
14.00-15.30  Sesja III
16.00-17.30 Sesja IV
18.00-19.30 Sesja V
20.00-21.30  Sesja VIwstęp

płatny

wstęp
płatny
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Budynek wraz z otoczeniem jest oczy-
wiście dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

B udowa Międzypokoleniowego 
Centrum Edukacji rozpoczęła 
się w 2015 roku – w maju pod-

pisana została umowa z wykonawcą, 
a we wrześniu firma Skanska roze-
brała stary budynek przy ul. Radosnej 
11, który przez wiele lat był siedzibą  
Biblioteki Publicznej. 

Międzypokoleniowe Centrum Eduka-
cji stanie się wielofunkcyjnym i nowo-
czesnym miejscem, którego przestrzeń 
będzie wykorzystywana na działalność 
kulturalną i oświatową. W budynku 
o powierzchni użytkowej blisko 3 tys. 
metrów kwadratowych i kubaturze 
prawie 13 tys. metrów sześciennych 
znajdą się: filia Biblioteki Publicznej, 
filia Centrum Kultury Wilanów, przed-
szkole i pomieszczenia dla wilanow-
skich seniorów. 

Na parterze budynku 1 lutego  2017 r. 
rozpocznie działalność przedszkole dla 
150 dzieci w sześciu oddziałach.

Na pierwszym piętrze ulokuje się filia 
Biblioteki Publicznej i filia Centrum 
Kultury Wilanów (klub seniora, klub 
mam, sala wielofunkcyjna, sale zajęć). 

Drugie piętro zajmie kawiarenka z tara-
sem. W piwnicy czeka miejsce na zaple-
cze kuchenne i magazyny przedszkola 
oraz dwie sale ćwiczeń z szatniami. 

Międzypokoleniowe 
Centrum Edukacji
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Przedszkole buduje firma Skan-
ska, która rozpoczęła prace 
wiosną tego roku. Budynek 

pnie się do góry. Trwają prace związa-
ne z budową pierwszej kondygnacji. 

Obiekt o powierzchni ok. 3 tys. me-
trów kwadratowych oraz kubaturze 
ponad 12 tys. metrów sześciennych 
będzie przeznaczony dla 250 dzieci. 
Znajdą się w nim: sale do zajęć re-
kreacyjno-zabawowych i indywidu-
alnych dla dzieci, szatnie, sanitaria-
ty, strefa gastronomiczna, zaplecze 
administracyjne oraz pomieszczenia 
techniczne. Sala rekreacyjno-zabawo-
wa na parterze będzie dostępna tak-

Przedszkole jest częścią Między-
pokoleniowego Centrum Eduka-
cji z osobnym  wejściem z boku 

budynku. Na parterze przygotowano 
dla dzieci kolorowe sale edukacyjne 
z bezpośrednim wyjściem na place 
zabaw, wydzielone dla każdej z grup, 
otoczone niską zielenią rekreacyjną. 
Przedszkole to także: sala zabaw, ja-
dalnia, kuchnia, pokoje opiekunów, 
pielęgniarki, administracyjne oraz wóz-
kownia i szatnia. Przedszkole zacznie 
działać w lutym 2017 r.

że dla rodziców, natomiast z sal na 
pierwszym piętrze będzie dostęp do 
dwóch zewnętrznych, zadaszonych 
tarasów użytkowych. Na pierwszym 

piętrze swoje pokoje będą mieć opie-
kunowie oraz specjaliści np. logopeda 
czy psycholog. Znajdzie się tutaj tak-
że rozdzielnia posiłków i zmywalnia, 
połączone windą kuchenną z blo-
kiem żywieniowym na parterze. Bu-
dynek będzie w pełni przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zagospodarowany zostanie również 
teren wokół przedszkola. Znajdzie się 
tu zieleń, elementy małej architektu-
ry i place zabaw oraz parking.

Planowany termin oddania placówki 
do użytku: wrzesień 2017 r. 

Inwestycje oświatowe
Przedszkole przy ul. Hlonda

Przedszkole przy ul. Radosnej 11
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To była ważna chwila dla spo-
łeczności szkolnej. 2 grudnia 
z udziałem Prezydent Warszawy 

Hanny Gronkiewicz-Waltz, Burmistrza 
Dzielnicy Wilanów, dyrekcji szkoły, 
rodziców, uczniów i zgromadzonych 
gości uroczyście otwarto halę sportową 
w Szkole Podstawowej nr 358 przy ul. 
Ledóchowskiej 10. Dzień później hala 
przeszła chrzest bojowy:  odbyły się tu-
taj pierwsze zawody – Halowy Turniej 

Piłki Nożnej klas 0-III, z udzia-
łem ponad dwustu wilanow-
skich dzieci.  

Uroczyste otwarcie hali sportowej 
w Szkole Podstawowej nr 358

Zamiast terenu z piachem – zie-
lone miejsce, zachęcające do 
spędzania wolnego czasu. Wy-

konaliśmy prace porządkowe na tzw. 
Plaży Wilanów: usunięty został piach, 
kolejnym etapem było nawiezienie 
ziemi i założenie trawnika. 

Docelowo w tym miej-
scu powinien powstać 
park – Zarząd Dzielni-
cy prowadzi rozmowy 
w sprawie pozyskania 
tego gruntu od prywat-
nego inwestora.

Porządkujemy 
Plażę Wilanów
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Kilkadziesiąt budek lęgowych wy-
konali mieszkańcy Wilanowa 
podczas pikniku edukacyjnego, 

który odbył się w połowie października 
przed Urzędem Dzielnicy. Nowe ptasie 
domki już wiszą w różnych częściach 
Wilanowa. Mamy nadzieję, że wiosną 
wprowadzą się do nich lokatorzy! 

Zakończyły się prace przy budowie parku line-
arnego przy ul. Jabłonowskiego. W ramach 
inwestycji, która jest zwycięskim projektem 

w budżecie partycypacyjnym 2016 pojawiła się nowa 
zieleń, założono trawnik, wyposażono teren w ławki 
i kosze na śmieci. Nowością jest specjalny wybieg dla 
psów z pojemnikami i torebkami na psie nieczystości. 

Budki zostały zamontowane m.in.: 
w parku przy ul. Klimczaka i ul. Hlonda, 
przy ul. Przyczółkowej i al. Wilanow-
skiej, na zieleńcu przy ul. Ulubionej, 
wzdłuż nabrzeża Jeziora Powsinkow-
skiego, przy Stawie Zawadowskim, 
przy ul. St. Kostki Potockiego i przy ul. 
Worobczuka. 

Budki lęgowe dla ptaków

Kilkadziesiąt drzew, kilka ty-
sięcy krzewów i sadzonek 
traw pojawiło się tej jesieni 

w różnych miejscach Wilanowa. 
A wszystko to za sprawą jesiennej 
akcji sadzenia roślin, którą przepro-
wadził Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Dzielnicy Wilanów. Wiosną 
przyszłego roku rośliny zakwitną 
i będą wspaniale ozdabiały wila-
nowskie ulice i skwery. Nasadzenia 
prowadzone były m.in.: na terenie 
Wilanowa Wysokiego i Niskiego, 
Królewskiego, Miasteczka Wilanów, 
Powsina i Zawad.

Jesienne nasadzenia zieleni

Park linearny 
przy ul. Jabłonowskiego gotowy

Nasadzenia
 Oś Królewska – żywopłot z irgi,
 ul. Gronowa – leszczyna turecka,
 ul. Gronowa – tawuła japońska, 
 ul. Lentza – jarząb szwedzki, 
 ul. Pałacowa – dąb szypułkowy, 
 plac zabaw przy ul. Worobczuka

 – miłorząb dwuklapowy, surmia
 bigoniowa, klon zwyczajny
 „Royal Red”, kasztanowiec czerwony,
 plac zabaw przy ul. Lentza – dąb

 czerwony,
 ul. Klimczaka – modrzew europejski, 
 ul. Potułkały – kalina koralowa, 
 ul. St. Kostki Potockiego – klon 

 pospolity,
 ul. Ulubiona – kasztanowiec 

 czerwony,

 ul. Resorowa – irga błyszcząca,
 ul. Królowej Marysieńki – irga

 błyszcząca,
 ul. Sarmacka – berberys „Nana”
 ul. Sarmacka – pięciornik krzewiasty,
 ul. Oś Królewska – berberys „Nana”
 plac zabaw przy ul. Gubinowskiej 

 – tawuła japońska, pięciornik
 krzewiasty odm. Kobold, tawuła
 van Houtte’a, dąb czerwony, 
 ul. Jabłonowskiego – róża 

 „The Fairy”, trzęślica modra 
 „Variegata”, irga szwedzka 
 „Coral beauty”, śnieguliczka
  „Hancock”,
 ul. Resorowa – wiśnia osobliwa,
 ul. Biedronki – wiśnia osobliwa.
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Wpierwszym etapie przebudowy ulicy Zaściankowej 
powstał ciąg pieszo-rowerowy i chodnik. W dru-
gim etapie – na odcinku od ul. Łokciowej do ul. 

Bruzdowej – położona została nowa warstwa asfaltu. 

W przyszłym roku w podobny sposób planujemy wyremonto-
wać kolejny fragment ul. Zaściankowej, pomiędzy ul. Bruzdo-
wą a ul. Wał Zawadowski.

Po stronie Wilanowa prace 
postępują zgodnie z har-
monogramem: wykonano 

nasyp i tunel w ciągu ulicy Gąsek. 
Dzielnica Ursynów rozstrzygnęła 

już przetarg na budowę ulicy Ro-
snowskiego (przedłużenie Nowoka-
backiej). Całe połączenie drogowe 
obu dzielnic powinno być gotowe 
w wakacje 2017 r.

Inwestycje drogowe

Nowy asfalt 
na Zaściankowej

Budujemy Nowokabacką

Aktualne informacje 
o wydarzeniach w dzielnicy codziennie 
na stronie www.wilanow.pl 
i na profilu Dzielnicy Wilanów na Facebooku. 
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nował Szpitalny Oddział Ratunkowy 
oraz diagnostyka obrazowa. Na piętrach 
– oddziały szpitalne, w tym geriatryczny. 

W budynku C (z wjazdem od strony bu-
dynku Instytutu Hematologii i Trans-
fuzjologii), na poziomie -2 znajdzie się 
parking i pomieszczenia techniczne, 
a poziom -1 pomieści centralną szatnię 
i zaplecze magazynowo-techniczne. Na 

Rozpoczęła się budowa Szpitala 
Południowego. Za 36 miesięcy 
u zbiegu ul. Rtm. Pileckiego i In-

diry Gandhi powstanie szpital, w któ-
rym będzie ponad 300 łóżek. Szpital 
będzie służył przede wszystkim miesz-
kańcom południowych dzielnic miasta 
– Ursynowa i Wilanowa. 

Szpital Południowy będzie się składał 
z trzech pięciokondygnacyjnych budyn-
ków. W budynku A (z wejściem głównym 
od ul. Pileckiego), na parterze ulokowano 
przychodnię szpitalną z poradniami spe-
cjalistycznymi i izbą przyjęć. Na piętrach 
znajdą się oddziały szpitalne.

W  budynku B (z wejściem od ul.  
I. Gandhi), na parterze będzie funkcjo-

Przychodnia Citymed, która ma kontrakt z NFZ informuje, że od 1 listopada 2016 r. przychodnia dla 
dorosłych rozpoczęła działalność w nowym miejscu tj. przy ul. Sobieskiego 18 (róg Nałęczowskiej).  
W ramach kontraktu z NFZ przychodnia oferuje porady z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej: konsulta-
cje internistów, pediatrów, lekarzy rodzinnych, szczepienia i bilanse, opiekę nad noworodkiem.

piętrach znajdą się oddziały szpitalne. 

Na dachu jednego z pawilonów zloka-
lizowane będzie lądowisko helikopte-
rów przystosowane dla śmigłowców 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Powstaje Szpital Południowy 

Ważna informacja dla pacjentów

7 grudnia w Przedszkolu nr 416 
odbyły się Mikołajkowe Zawo-
dy Przedszkolaków, w których 

wystartowały drużyny z wilanowskich 
przedszkoli. Emocje podczas startu 
w poszczególnych konkurencjach 
sportowych były ogromne, ale wszyst-

kie dzieci rywalizowały z poszanowa-
niem zasad fair-play. Każda z drużyn 
otrzymała puchar i nagrody rzeczo-
we, a mali zawodnicy – pamiątkowe 
medale. Wszystkim przedszkolakom 
dziękujemy za udział i życzymy kolej-
nych sportowych sukcesów!

Mikołajkowe Zawody Przedszkolaków
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Ta współpraca to ewenement 
w skali Warszawy. Jesteśmy 
jedną z nielicznych dzielnic, 

gdzie funkcjonują dwie rady: Senio-
rów i Młodzieżowa. Obie deklarują 
chęć podjęcia wspólnych działań, 
w które będzie można zaangażować 
mieszkańców Wilanowa. 

23 listopada na wspólnym posiedzeniu 
w Centrum Kultury Wilanów, Radni 
omówili możliwość współpracy w no-
wym miejscu, jakim będzie Międzypo-
koleniowe Centrum Edukacji przy ul. 
Radosnej 11. Na posiedzeniu obecny był 
burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik 
Rakowski i dyrektor Centrum Kultury 
Wilanów Robert Woźniak. 

28 listopada młodzież oraz seniorzy 
spotkali się po raz kolejny, tym razem 
na świątecznych warsztatach między-

pokoleniowych w Centrum Kultury 
Wilanów. Seniorki pomagały młodzieży 
w robieniu bombek metodą decoupa-
ge’u, które zostały zawieszone przez 
Radnych na choinkach 
Młodzieżowej Rady 
i Rady Seniorów 
podczas Mikoła-
jek 10 grudnia 
2016 r. 

Współpraca seniorów i młodzieży
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Warszawa przyciąga wiele 
osób, które decydują się 
na pracę i mieszkanie 

w stolicy, nierzadko zapominając 
o płaceniu tutaj podatku PIT. Do-
chody Warszawy z tego źródła są naj-
większe i wynoszą ponad 1/3 całego 
budżetu, dlatego są tak ważne dla 
rozwoju miasta. Dzięki tym środkom 
funkcjonuje i rozwija się komunika-

cja publiczna, remontowane i budo-
wane są drogi i ścieżki rowerowe, 
działają domy kultury czy realizowa-
ne są różnego rodzaju programy dla 
juniorów i seniorów. 

Osobom, które rozliczają PIT w War-
szawie stołeczny samorząd zapewnia 
wiele udogodnień. Rodzice otrzymu-
ją dodatkowe punkty przy zapisywa-

niu dzieci do miejskich przedszkoli 
i żłobków, a stołeczni podatnicy mogą 
korzystać z tańszych biletów i oferty 
zniżek w ramach Karty Warszawiaka 
i Karty Młodego Warszawiaka. We-
dług danych opublikowanych przez 
Ministerstwo Finansów w ubiegłym 
roku aż 21 036 nowych osób zdecydo-
wało się rozliczyć w Warszawie poda-
tek za 2014 r.

Co zanieczyszcza 
powietrze w Warszawie?  
Głównym źródłem zanieczyszczeń po-
wietrza jest transport samochodowy, 
a w sezonie grzewczym spalanie w do-
mowych kotłach i piecach najtańszych 
paliw stałych – węgla niskiej jakości 
(w tym miału) i nielegalnie odpadów 
komunalnych.

Dlaczego musimy 
działać?
Dla własnego zdrowia! Zanieczysz-
czenia powietrza są przyczyną m.in. 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 
i niewydolności płuc, astmy oskrzelo-
wej, miażdżycy, niewydolności serca 
oraz alergii i nowotworów.

Jak wspólnie zadbać 
o czyste powietrze?

 Zostawmy samochód i korzystajmy 
z transportu publicznego.

 Wymieńmy piec lub kocioł na 
nowy zasilany gazem lub 
podłączmy budynek do miejskiej sieci 
ciepłowniczej.

 Nie spalajmy w kotle czy piecu od-
padów komunalnych, tworzyw sztucz-
nych, węgla niskiej jakości (np. miału 
węglowego). 

 Oszczędzajmy energię. Ocieplmy 
swój dom, wymieńmy okna i drzwi.

Jak Warszawa dba 
o powietrze?

 Inwestujemy w nowoczesny
 transport publiczny
Od 2007 r. kupiliśmy 311 nowych 
tramwajów, 1076 autobusów, 35 pocią-
gów metra Inspiro, 28 pociągów SKM. 
Powstają nowe trasy tramwajowe, 
rozbudowujemy metro, kupimy 130 
niskoemisyjnych autobusów elek-
trycznych.

 Dbamy o zieleń
40% powierzchni miasta to tereny zie-
leni: 79 parków, 221 skwerów i zieleń-
ców, 8100 ha lasów.  
Realizujemy projekt „Milion drzew dla 
Warszawy” – możesz wskazać, gdzie 
posadzić Twoje drzewo!

 Rozwijamy sieć rowerową
Od 2017 roku będziemy mogli ko-
rzystać z 316 wypożyczalni rowerów  
Veturilo aż z 4660 rowerami.
Sieć rowerowa liczy już 480 km, a do 
roku 2020 będzie to 700 km.

 Dotujemy energię odnawialną 
 i usuwanie azbestu
Można starać się o dotacje na zakup 
i montaż kolektorów słonecznych, 
pomp ciepła i instalacji fotowolta-
icznych oraz usuwanie materiałów 
zawierających azbest. Od 2012 roku 
udzieliliśmy ponad 579 dotacji na  
kwotę 7,3 mln zł.

 Rozwijamy miejską sieć 
 ciepłowniczą
Do 2022 r. do miejskiej sieci podłączy-
my aż 5000 mieszkań komunalnych 
z obszaru rewitalizacji po praskiej stro-
nie Wisły.

 Interweniujemy
Od  stycznia 2017 r. Oddział Ochrony 
Środowiska Straży Miejskiej będzie 
przeprowadzał interwencje przy po-
mocy mobilnych laboratoriów wyposa-
żonych w nowoczesny sprzęt do bada-
nia jakości powietrza i wody.

Możesz ubiegać się o dofinansowa-
nie do 75% rzeczywistych kosztów 
wymiany! Skorzystaj z dotacji – na 
początku 2017 roku miasto stołecz-
ne Warszawa uruchamia program 
dofinansowania likwidacji pieców 
i kotłów na paliwo stałe. Dowiedz 
się więcej pod numerem 19 115

Oddychaj Warszawo 
Działajmy wspólnie dla czystego powietrza! 

Płać podatki w Warszawie 
– to Ci się opłaci
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Informujemy, że zgodnie z art. 5 
ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach właściciele 
nieruchomości są zobowiązani do 
przyłączania jej do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub w przypadku gdy 
budowa sieci kanalizacyjnej jest tech-
nicznie lub ekonomicznie nieuzasad-
niona, wyposażenia nieruchomości 
w zbiornik bezodpływowy nieczy-
stości ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych. 

W przypadku stwierdzenia niewyko-
nania obowiązków, o których mowa 
w ust. 1-4, wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) wydaje decyzję nakazującą 
wykonanie obowiązku (art. 5 ust.7 
ustawy). 

7października  2016 r. rozpoczęła 
się IV edycja budżetu partycypa-
cyjnego. W tej edycji do wydania 

będzie ponad 61 milionów zł w całej War-
szawie. Kwota przeznaczona do dyspo-
zycji mieszkańców w każdej dzielnicy to 
1-2 % budżetu dzielnicy. W Wilanowie to  
1,5 mln zł.

Uprzejmie informujemy, że istnieje 
możliwość uzyskania dofinanso-
wania ze środków budżetu m.st. 
Warszawy na realizację inwestycji 
polegającej na likwidacji zbiornika 
bezodpływowego w związku z bu-
dową przyłącza do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. Uprawnione do 
ubiegania się o dofinansowanie 
są m.in.: osoby fizyczne, wspólno-
ty mieszkaniowe, osoby prawne, 
przedsiębiorcy.

Termin naboru wniosków:
 od dnia 1 września do dnia 31 

grudnia roku, poprzedzającego pla-
nowany rok realizacji inwestycji;
 od dnia 2 stycznia do dnia 31 

marca roku, w którym planowana 
jest realizacja inwestycji.

Szczegółowe zasady 
budżetu partycypacyjnego
2018 w Wilanowie:
 
Obszar 1 – 600 000 zł

Obszar 2 – 600 000 zł

Projekty ogólnodzielnicowe 
– 300 000 zł
 
Łącznie: 1 500 000 zł
 
Uwaga! Koszt jednego projektu nie może 
przekroczyć 300 000 zł.
 
Nie można zgłaszać projektów inwesty-
cyjnych zlokalizowanych na terenie nie-
będącym własnością m.st. Warszawy.
 
Można zgłaszać projekty inne niż inwe-
stycyjne zlokalizowane na terenie, który 
nie jest w dyspozycji miasta.

Harmonogram IV edycji:
Zgłaszanie projektów 
– od 1 grudnia 2016 roku 
do 23 stycznia 2017 roku
Weryfikacja zgłoszonych projektów 
i dyskusje nad projektami 
– od 24 stycznia do 8 maja 2017
Odwołania i ponowna weryfikacja 
– od 8 do 26 maja 2017
Głosowanie 
– od 14 do 30 czerwca 2017
Ogłoszenie listy projektów 
do realizacji – do 14 lipca 2017

Wysokość dotacji: 
na realizację ww. inwestycji wnioskodaw-
ca może uzyskać dofinansowanie w wy-
sokości 3 tys. zł. Możliwość przyznania 
dotacji jest uzależniona od dostępności 
w danym roku środków finansowych 
w budżecie m.st. Warszawy.

Informacje o sposobie postępowania, wy-
maganych dokumentach oraz formularz 
wniosku można uzyskać:
 w siedzibie Biura Ochrony Środowiska 

Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewi-
cza 7/9, pok. 404,
 na stronie internetowej Biura Ochrony 

Środowiska: bip.warszawa.pl/Menu_pod-
miotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowa-
nie_przedsiewziec,
 a także pod numerami telefonów: 

22 44 32 573 do 577.

Definicja ogólnodostępności:
Projekty uznaje się za ogólnodostępne, 
jeżeli autor wykaże, że po realizacji pro-
jektu będzie umożliwiony bezpośredni 
dostęp grupie społecznej, do której jest 
kierowany.

Podłącz się do sieci MPWiK!

IV edycja 
budżetu partycypacyjnego

Więcej informacji:
www.wilanow.pl  w zakładce 
budżet partycypacyjny 2018.
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Szkoła Podstawowa nr 104 im. 
Macieja Rataja w Powsinie ob-
chodziła w tym roku wspania-

ły jubileusz. Równo 50 lat temu – 28 
października 1966 roku – odbyła się 
uroczystość otwarcia Szkoły Podsta-

Jubileusz 50-lecia istnienia 
Szkoły Podstawowej nr 104

W Zespole Szkół nr 123 odbył 
się Dzielnicowy Dzień Do-
brego Jedzenia. Drużyny 

z wilanowskich szkół podstawowych 
uczestniczyły w turnieju, podczas któ-
rego nie zabrakło wielu ciekawych kon-
kurencji. Wszystko po to, by przekonać 

wowej nr 104 Pomnika 
Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. Dokładnie 
w dniu tej rocznicy, 28 
października 2016 r., 
odbyły się uroczysto-

dzieci do zdrowego trybu życia i wybie-
rania wartościowych produktów.

Dzień dobrego jedzenia odbył się tak-
że w przedszkolu „Skarby Powsina”, 
gdzie zaproszono najmłodsze dzieci na 
spotkanie edukacyjne pt. „OWOCOWY 

ści upamiętniające ten 
wyjątkowy dzień, 
w których udział 
wzięli: Burmistrz 
Dzielnicy Wilanów 
Ludwik Rakowski, 
pracownicy szkoły, 

także emerytowani, 
dyrekcja Centrum Kul-

tury Wilanów, któremu 
został przyznany zaszczytny 

tytuł „Przyjaciela szkoły”, radni, dy-
rektorzy szkół wilanowskich, rodzi-
ce, uczniowie i zaproszeni goście. 
Uroczystość 50-lecia istnienia szkoły 
uświetnił uroczysty apel. Wcześniej 
uczniowie posadzili na terenie szkoły 
„Jubilatka” – platan będzie pamiątką 
rocznicy 50-lecia istnienia obecnej 
szkoły w Powsinie.

ZAWRÓT GŁOWY”. 
Wspólna zabawa 
pokazała, że nasi 
najmłodsi dobrze 
wiedzą, co smacz-
ne i zdrowe.

Dzień dobrego jedzenia 2016
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Zachęcamy do śledzenia  strony inter-
netowej www.bibliotekawilanowska.pl 
oraz mediów społecznościowych, gdzie 
na bieżąco zamieszczane są wszystkie 
informacje o wydarzeniach w Bibliote-
ce Publicznej w Dzielnicy Wilanów.

Biblioteka Publiczna

Tak o udziale w rejsie „Szkoły pod 
żaglami kapitana Krzysztofa Bara-
nowskiego” mówi Klara Marzec, 

uczennica Gimnazjum nr 117. Po trud-
nych eliminacjach na pokładzie 50-cio 
metrowego żaglowca STS Pogoria zna-
lazło się 29 uczniów klas gimnazjalnych 
w wieku 15 lat. Rejs rozpoczął się we 
włoskim porcie Civitavecchia 28 sierp-
nia. W ciągu 7 tygodni statek pokonał 
dystans 4 tys. mil morskich na trasie: 
Civitavecchia-Konstanca-Noworosyjsk-
Soczi-Warna-Wyspa Skiros-Lavrio-Reggio 
di Calabria-wyspa Vulcano-wyspa Pon-
za-Civitavecchia, spędzając na morzu  
53 doby, 21 godz. i 35 min. 

Rok 2017 obfituje w jubile-
uszowe rocznice historyczne 
i literackie. To m.in. rok mar-

szałka Józefa Piłsudskiego (150. roczni-
ca urodzin), Tadeusza Kościuszki (200. 
rocznica śmierci), a także rok Josepha 
Conrada-Korzeniowskiego (160. roczni-
ca urodzin) i 200. rocznica śmierci Jane 
Austen. Biblioteka Publiczna włączy się 
w obchody tych rocznic i zaprosi na cie-
kawe spotkania z pogranicza literatury 
i historii. 

Z okazji „Roku Wisły 2017” ogłoszonego 
dla uczczenia  550. rocznicy pierwszego 
wolnego flisu na Wiśle przygotowano 
autorski cykl edukacyjny dla dzieci ze 
starszych grup przedszkolnych oraz ze-

rówek o królowej polskich rzek. Celem 
spotkań jest zapoznanie dzieci przez 
zabawę, zajęcia plastyczne i muzyczne, 
wspólne czytanie z geografią i historią 
rzeki, a także legendami związanymi 
z Wisłą. Przyjmowane są już telefonicz-
ne zapisy na zajęcia.

W przyszłym roku Czytelnikom udo-
stępnione zostaną płyty z muzyką 
nabyte w ramach realizacji budżetu 
partycypacyjnego 2016 r. Wśród zaku-
pionych pozycji znalazły się polskie 
i zagraniczne nowości w tym albumy: 
Adele, Dawida Podsiadło czy Lenny’ego 
Kravitza. Z myślą o dzieciach zakupio-
no mnóstwo nowych płyt z „Bajkami-
Grajkami”.

Młodzież pełniła wachty – nawigacyj-
ną, kambuzową i bosmańską – podczas 
których wykonywała wiele nowych dla 
siebie zadań. Uczniowie codziennie, 
w przerwach od wacht, uczęszczali na 
zajęcia lekcyjne. 
Klara Marzec mówi, że rejs był dla niej 
szkołą życia. Były trudne chwile, nie-
kiedy dokuczała choroba morska i brak 
wystarczającej ilości snu, ale mimo 
wszystko powtórzyłaby tę przygodę. 
– Poznałam ciekawe osoby, z który-
mi jeszcze długo będę utrzymywać 
kontakt. Zwiedziłam świat i wzięłam 
udział w niesamowitym wydarzeniu,  
jakim były regaty żaglowców na Morzu 
Czarnym... – mówi Klara Marzec. I do-
daje, że największe wrażenie zrobiła na 

niej cieśnina Bosfor oraz przepiękne 
wschody i zachody słońca na pełnym 
morzu. – Dlaczego wzięłam udział 
w rejsie? Chciałam się sprawdzić, a jed-
nocześnie przeżyć wielką przygodę. 
Było warto i żałuję, że nie można już 
tego powtórzyć. Udział w rejsie jest 
jednorazowy. Zachęcam wszystkich do 
realizowania swoich pasji i spełniania 
marzeń. Naprawdę warto!

U podstaw istnienia Szkół pod Żagla-
mi leży sprawdzony projekt morskie-
go wychowania młodzieży. Ma on 
swoją 30-letnią historię. Został zapo-
czątkowany przed laty w Polsce przez 
kpt. Baranowskiego, inicjatora budo-
wy żaglowca „Pogoria”. 

To była przygoda życia!
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Centrum Kultury Wilanów 
zaprasza

„Śląsk” – koncert kolęd
8.01.2017 (niedziela)
17.00, Świątynia Opatrzności Bożej, ul. Hlonda 1

Po rocznej przerwie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” powraca do 
Wilanowa, by w niezwykłej scenerii otwartej 11 listopada górnej 
części Świątyni Opatrzności Bożej dać wokalno-instrumentalny 
koncert kolęd i pastorałek.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest jednym 
z największych polskich zespołów folklorystycznych. W reper-
tuarze zespołu znajdują się pieśni i tańce wszystkich polskich 
regionów, a nawet opery, oratoria i muzyka sakralna.

Powsińskie Wieczornice
9, 16 i 23.01.2017 (poniedziałki)
18.30, Dom Pracy Twórczej, ul. Ptysiowa 3

Centrum Kultury Wilanów zaprasza do Domu Pracy Twórczej 
w Powsinie na unikalne wydarzenia etnograficzne, podczas któ-
rych zostaną ożywione tradycyjne obrzędy i zwyczaje ludowe:

9.01 – „Pierzawka” – darcie pierza z zespołem Gołcunecki z Gałek 
Rusinowskich i kapelą Braci Pańczaków.

„Pierzawka” to nieodłączny element wiejskich jesiennych wie-
czorów, kiedyś jakże popularnych, dziś coraz rzadszych. Oprócz 
wykonanej pracy – przygotowania pierza na poduchy i pierzyny 
– były one doskonałą okazją dla zacieśnienia więzi rodzinnych 
i sąsiedzkich.
Poduszeczkę z piór zdartych podczas tej imprezy podczas sierp-
niowych Powsińskich Dożynek przekażemy pierwszemu urodzo-
nemu w 2017 roku mieszkańcowi Wilanowa.

16.01 – „Przed wyjazdem do ślubu” – program chóru „Wasilocz-
ki” w języku białoruskim opisujący zwyczaje, obrzędy i  pieśni 
Białorusinów Podlasia, wykonywane w domu panny młodej 
przed wyjazdem do ślubu.

Chór „Wasiloczki”  powstał w listopadzie 1964 r. Jego głównym 
celem jest pielęgnowanie i kultywowanie regionalnych tradycji 
i folkloru białoruskiego.

23.01 – „Cieszyńskie czepiny” z Zespołem Regionalnym 
„Strumień”.

Oczepiny (zwane też czepieniem czy czepinami) to dawny obrzęd 
weselny znany u większości ludów słowiańskich, podczas któ-
rego panna młoda symbolicznie przechodziła ze stanu panień-
skiego w zamężny. Nazwa oczepiny pochodzi od czepca, nakrycia 
głowy, jakie nosiły mężatki w miejsce panieńskiego wianka.

Zespół Regionalny „Strumień”, działający przy MGOK w Stru-
mieniu, zrzesza miłośników stroju, pieśni i tradycji północnej 
części Śląska Cieszyńskiego. 

Więcej informacji na stronie: www.kulturawilanow.pl

Kolędowanie na Kępie i w Powsinie 
15.01.2017 (niedziela)
11.00, kaplica Posłania Uczniów Pańskich, ul. Bruzdowa 11
15.00, sanktuarium MB Tęskniącej, ul. Przyczółkowa 29

Centrum Kultury Wilanów zaprasza do wspólnego kolędowania w różnych 
częściach Wilanowa. 15 stycznia będzie można posłuchać najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek w oprawie instrumentalnej w kaplicy Posłania Uczniów 
Pańskich na Kępie Zawadowskiej (godz. 11.00) oraz w Sanktuarium Matki 
Bożej Tęskniącej w Powsinie (godz. 15.00).

I Wilanowski Festiwal 
Kolęd i Pastorałek
18.01.2017 (środa), od godz. 10.00 – eliminacje

28.01.2017 (sobota), godz. 17.00 – koncert laureatów

CKW, ul. Kolegiacka 3

Dzieci i młodzież z wilanowskich placówek oświatowych (przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów) bądź zamieszkującą w dzielnicy Wilanów za-
praszamy do udziału w I Wilanowskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek i do 
zaśpiewania swojej ulubionej kolędy, pastorałki lub piosenki świątecznej. 
Każda z placówek oświatowych może zgłosić maksymalnie 5 wykonawców. 
Przyjmujemy również zgłoszenia od osób prywatnych.

Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone 18 stycznia, od godz. 
10.00, natomiast koncert laureatów odbędzie się 28 stycznia, o godz. 17.00.

Młodzieżowy Klub Filmowy 
– inauguracja z „Bogami”
20.01.2017 (piątek)
19.00, ul. Kolegiacka 3

Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy otwie-
ramy w Centrum Kultury Wilanów Młodzieżowy Klub Filmowy. Inauguracji 
dokonamy pokazem filmu „Bogowie”, opowiadającym o kardiochirurgu Zbi-
gniewie Relidze oraz spotkaniem dyskusyjnym z reżyserem obrazu – Łuka-
szem Palkowskim.

„Mazowsze” – koncert kolęd
2.02.2017 (czwartek)
19.00, Świątynia Opatrzności Bożej, ul. Hlonda 1

2 lutego kończy się okres śpiewania kolęd. Zakończymy go razem z Pań-
stwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza 
Sygietyńskiego.

„Mazowsze” należy do największych na świecie zespołów artystycznych, 
sięgających do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek 
i obyczajów. Nazwa zespołu wywodzi się od centralnego regionu Polski – 
Mazowsza, jednak repertuar „Mazowsza” szybko rozszerzył się o folklor 
innych regionów. Dziś w dorobku zespołu znajdują się opracowania sce-
niczne 42 z nich.





W Muzeum Pałacu Kró-
la Jana III w Wilanowie 
czeka Magiczny Ogród 

Króla, w którym ułożone ze świateł 
barokowe rośliny są większe niż lu-
dzie. W Ogrodzie Wyobraźni można 
podziwiać niezwykłe pokazy łączą-
ce światło z muzyką klasyczną. Tuż 

przy pałacu, na Złotym Dziedzińcu, 
znajduje się zaprzężona w sześć koni 
królewska karoca. W weekendy na 
fasadzie pałacu wyświetlane są map-
pingi, czyli trójwymiarowe pokazy 
łączące światło, obraz i dźwięk, pod 
wpływem których poszczególne ele-
menty elewacji ożywają.

Ekspozycja jest czynna do 12 marca 
2017 r. od godz. 16.00 do 21.00, co-
dziennie z wyjątkiem 24, 25 i 31 grud-
nia 2016 r.

Ceny biletów: 10 zł – zwykły, 5 zł – 
ulgowy, dzieci do lat 7 – wstęp bez-
płatny. ZAPRASZAMY!

Królewski Ogród Światła
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