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Najlepsi uczniowie nagrodzeni!
Wyróżnieni zostali również laureaci
konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z: języka polskiego,
informatyki i matematyki. Sukcesy
osiągnęli także uczniowie biorący
udział w konkursach: ortograficznym,
mitologicznym, wiedzy o lesie, ogólnopolskiej olimpiadzie jęz. angielskiego oraz ogólnopolskim konkursie jęz.
niemieckiego dla gimnazjalistów.

21

czerwca w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyło się
uroczyste
zakończenie
roku szkolnego 2016/2017. Burmistrz
Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski
wręczył nagrody najlepszym uczniom,
laureatom i finalistom konkursów
i olimpiad przedmiotowych, a także
najlepszym sportowcom.
To był bardzo udany rok dla wilanowskiej oświaty. Uczniowie i przygotowujący ich nauczyciele odnieśli wiele sukcesów w olimpiadach,
konkursach i zawodach sportowych.
Burmistrz Dzielnicy Wilanów pogra-

tulował laureatom wyników i zachęcał do podejmowania kolejnych wyzwań w przyszłym roku szkolnym.
Słowa uznania skierował również do
nauczycieli oraz rodziców, wspierających dzieci w realizacji ich pasji.
Znakiem rozpoznawczym Dzielnicy
są drużyny sportowe, reprezentujące
Wilanów w mini piłce ręcznej i piłce
ręcznej podczas Warszawskiej Olim-

piady Młodzieży. Zespoły dziewcząt
i chłopców zdobyły II miejsca w mini
piłce ręcznej na poziomie miejskim
i III miejsca w piłce ręcznej.
Mamy także sukcesy
w pływaniu: w Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży – III miejsce oraz II i III miejsce podczas konkursu
międzynarodowego International Swimming
Cup Poznań 2017. Błękitną Sztafetę, czyli zawody łyżwiarskie w ra-

mach
Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży
na III miejscu ukończyły dziewczynki. Na
duże uznanie zasługuje także wynik Pauliny Ziąbrowskiej, która
została wicemistrzynią
świata Disco Dance
Duo Adults.
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Uroczystość uświetnił występ zespołu
młodych muzyków „Folklomerat”.
Uczniom gratulujemy wspaniałych
wyników i życzymy udanych wakacji!

Tramwaj do Wilanowa
– konsultacje społeczne

G

Pracownicy Spółki Tramwaje Warszawskie, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Zarządu Dróg
Miejskich, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urzędu
Dzielnicy Wilanów i projektanci
prezentowali przebieg nowej trasy na specjalnie przygotowanych
mapach. Spotkanie w Wilanowie,
które odbyło się 10 czerwca w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Klimczaka 2
spotkało się z dużym zainteresowa-

niem mieszkańców – punkt konsultacyjny odwiedziło ponad 100 osób.
Najczęściej pojawiającymi się postulatami były: ciche, zielone torowisko
z dużą ilością zieleni, odpowiednia
liczba przystanków, by tramwaj rzeczywiście był szybkim środkiem
transportu, estetyczne zaprojektowanie infrastruktury tramwajowej w al. Rzeczypospolitej,
wykonanie odnogi tramwaju
w al. Wilanowskiej do metra Wilanowska. Wiele uwag wpłynęło
także drogą mailową na adres:
wilanow@tw.waw.pl
W ramach konsultacji społecznych odbyło się 7 spotkań z mieszkańcami Woli, Ochoty, Mokotowa
i Wilanowa. Pytania i sugestie zo-

staną zebrane w raporcie, który zostanie opublikowany na stronie:
www.konsultacje.um.warszawa.pl

fot. na okładce: T. Szediwy

fot. Marek Matysiak (6)

dzie zrobić przystanki? Czy
posiać trawę na torowisku?
Jak ograniczyć hałas? Między
innymi na takie pytania odpowiadali
urzędnicy i eksperci podczas konsultacji społecznych dotyczących nowej
trasy tramwajowej, która zapewni połączenie między Wolą a Wilanowem.

INFORMATOR WILANOWSKI / Bezpłatne czasopismo Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy /
Wydawca:
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa
tel. 22 44 35 069, faks 22 44 35 067

WWW.WILANOW.PL

Redakcja:
redaktor naczelna: Elwira Wiechecka
email: wilanow.wksp@um.warszawa.pl
tel. 22 44 35 005

Projekt graficzny i skład:
LOGOTEKA Piotr Rudź

NR 18 (36) – CZERWIEC 2017 / INFORMATOR WILANOWSKI / 3

Przedszkole przy ul. Hlonda
ruszy we wrześniu

250

dzieci przyjmie
nowe
przedszkole przy ul.
Hlonda w Wilanowie. To kolejna placówka oświatowa na terenie Wilanowa
Zachodniego, który jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów naszej dzielnicy.
W ramach inwestycji powstał dwukondygnacyjny budynek, częściowo podpiwniczony, o powierzchni 3 148 m2
oraz kubaturze 12 235 m3. Zaprojektowany został tak, by dzieci czuły się
tu dobrze i bezpiecznie. Dostępne są:
przestronne sale (w tym do zajęć re-

kreacyjno-zabawowych oraz indywidualnych), szatnie, sanitariaty, strefa
kuchenna, zaplecze administracyjne
oraz pomieszczenia techniczne. Z sali
na pierwszym piętrze jest dostęp do
dwóch zewnętrznych, zadaszonych
przeszkleniem tarasów użytkowych. Na
pierwszym piętrze swoje pokoje mają
też opiekunowie, logopeda i psycholog.
Pierwsze piętro to także rozdzielnia posiłków i zmywalnia, połączone windą
kuchenną z blokiem żywieniowym na
parterze. Wykonawcą przedszkola jest
firma Skanska, która zagospodarowała
również teren wokół placówki, budując
parking i place zabaw.

Termomodernizacja szkoły w Powsinie

T

o kolejna ważna inwestycja
w szkole z długimi tradycjami
edukacyjnymi na terenie Powsina. Termomodernizacja szkoły pozwoli na zmniejszenie rachunków za
ogrzewanie budynku i poprawi jego
wygląd.
W ramach prac zostanie przeprowadzone ocieplenie ścian zewnętrznych
i fundamentów, remont dachu, modernizacja monitoringu zewnętrzne-

go, wymiana obróbek blacharskich.
Wymieniona zostanie także stolarka
okienna i drzwiowa, przebudowane
wejścia do budynku i wykonane zadaszenia.
W poprzednich latach remont przeszły
boiska szkolne, a przedszkole zyskało
nowy plac zabaw. Termomodernizacja
zostanie przeprowadzona w wakacje,
podczas nieobecności uczniów. Koszt
inwestycji to prawie 1,5 mln zł.

Przedszkole
przy ul. Latoszki

15

mln zł na budowę nowego
przedszkola w Wilanowie
przyznała Rada m.st. Warszawy na posiedzeniu 22 czerwca. Nowa
placówka dla 150 dzieci powstanie na
gruncie należącym do miasta przy ul.
Latoszki róg ul. Rosochatej. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017-19.
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Przedszkola będą bezpłatne

D

zięki decyzji władz stolicy, od
1 września 2017 r. rodzice nie
będą płacić za pobyt dziecka
w przedszkolu. Z tego rozwiązania
skorzystają rodzice 46 000 dzieci chodzących do warszawskich przedszkoli.
– Warszawa jest pierwszym dużym
miastem w Polsce, które całkowicie
zlikwidowało opłaty za zajęcia przedszkolne. To kolejne działanie na rzecz
warszawskich rodzin. Po wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji dla
uczniów i po warszawskim bonie
żłobkowym, tym razem wsparcie dotyczy rodzin, których dzieci chodzą do
naszych przedszkoli – mówi Hanna
Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.
Dzięki likwidacji opłat rodzice w domowym budżecie mogą zaoszczędzić

nawet 1000 zł rocznie, płacąc jedynie
za przedszkolne posiłki. Dzięki temu
rozwiązaniu zmniejszą się również
bariery ekonomiczne w dostępie do
edukacji przedszkolnej dla rodzin
o niskich dochodach.

wie przybędzie 5 tys. miejsc. W tym
roku zakończy się budowa 9 przedszkoli, m.in. w Wilanowie i na Białołęce. Obecnie w Warszawie trwa łącznie
140 inwestycji i remontów placówek
oświatowych.

Od 2007 roku miasto zbudowało 27 przedszkoli, a około 200
placówek zostało zmodernizowanych lub wyremontowanych.
Na ten cel wydano ponad 650
mln zł. Co roku na utrzymanie
przedszkoli publicznych i niepublicznych Warszawa przeznacza
około 700 mln zł.
Dzięki budowie nowych przedszkoli, adaptacji i remontom już
istniejących w 2017 r. w Warsza-

Zapraszamy

do Międzypokoleniowego Centrum Edukacji!

W

e wrześniu pełną parą ruszy Międzypokoleniowe
Centrum Edukacji przy ul.
Radosnej 11. To będzie wyjątkowe miejsce na mapie Wilanowa, które połączy
w sobie kilka ważnych funkcji: działalność oświatowo-opiekuńczą i kulturalno-społeczną.
Od lutego br. w budynku funkcjonuje
przedszkole publiczne. We wrześniu
na Radosną wróci biblioteka publiczna, która w tym miejscu działała przez
wiele lat. Czytelnicy otrzymają zupełnie
nową przestrzeń i ciekawe propozycje
kulturalne. Nie zabraknie spotkań z au-

torami, dyskusyjnych klubów książki,
zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów.
W budynku przy ul. Radosnej 11 Centrum Kultury Wilanów zyska kolejną
salę widowiskową, która dopełni bogatą
ofertę wydarzeń kulturalnych w dzielnicy. Oczywiście nie zabraknie zajęć dla
dzieci i rodzin, pojawi się także oferta
skierowana do młodzieży i seniorów.
Liczymy, że w tym miejscu będzie się
takeże rozwijała współpraca międzypokoleniowa, zapoczątkowana przez
radnych Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów.
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Utwardzamy drogi gruntowe

K

ilkanaście kilometrów lokalnych
ulic w Warszawie zyska w tym
roku utwardzoną nawierzchnię.
W Dzielnicy Wilanów jest to m.in.
ul. Łucznicza i ul. 31 KUD. Łącznie na
program poprawienia jakości dróg nieutwardzonych w latach 2017-2018 m.st.
Warszawa przeznacza 20 mln zł.
Wykonawcą prac jest miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Metodami
utwardzania będą układanie asfaltu na

podbudowie z destruktu albo kruszywa
lub technologia betonu wałowanego
RCC (ang. RCC, roller-compacted concrete). Jest to specjalna odmiana betonu
cementowego o odpowiednim składzie
i proporcjach dobranych w taki sposób,
by uzyskać optymalne zagęszczenie
betonu i szybki wzrost jego wytrzymałości. Do układania tego rodzaju betonu używa się rozściełaczy podobnych
do tych, które układają nawierzchnie
asfaltowe. Czas realizacji trzystumetro-

wego odcinka drogi w omawianej technologii może wynieść około 10 dni. To
o wiele szybciej niż klasyczną metodą
wylewania betonu – po dwóch dniach
od ułożenia na nawierzchnię zbudowaną metodą RCC wpuszcza się ruch
lekki, po tygodniu ciężki. W przypadku
betonu lanego jest to możliwe dopiero
po miesiącu. W metodzie RCC beton
ma inne proporcje składników niż beton tradycyjny – zawiera więcej piasku,
a mniej wody i powietrza dlatego wiąże
szybciej.

Przebudowa ulicy Jarej

O

głosiliśmy przetarg na przebudowę ul. Jarej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Bruzdową do
ul. Wał Zawadowski oraz na przebudowę ulicy
Bruzdowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jarą do ul. Cicha Dolina. Zakres prac obejmuje: wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów, chodników i miejsc postojowych,
budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, gazociągu, wodociągu, oświetlenia
ulicy i urządzenie trawników.

Nowy asfalt na ul. Przyczółkowej i Drewny
wej od ul. Korbońskiego
do ul. Marcepanowej.
Remont przejdzie także
ulica Zawodzie. Prace zostaną przeprowadzone
w długi weekend sierpniowy. Na ulicy Zawodzie, zamiast nawierzchni betonowej, pojawi się
asfalt.
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fot. ZDM Warszawa

W

ramach
weekendowych
frezowań Zarząd Dróg Miejskich wyremontował ul.
Przyczółkową i ul. Drewny. To odcinek
o długości ok. 4,5 km od ulicy Marcepanowej do granicy miasta. Położono tu
cichy asfalt. Dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki wzrósł komfort jazdy
i zmniejszył się hałas spowodowany ruchem pojazdów. Przed nami jeszcze remont wschodniej jezdni ul. Przyczółko-

Przebudowa ul. Sejmu Czteroletniego

i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

P

odczas sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się 22 czerwca 2017 r. radni podjęli decyzję
o przyznaniu 4,5 mln zł na przebudowę ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św.
U. Ledóchowskiej na odcinku od ul.
Prymasa A. Hlonda do ul. A. Branickiego. Planowana inwestycja pozwoli
na wykonanie miejsc postojowych,
ścieżek rowerowych i chodników.
Umożliwi także pozyskanie niezbęd-

nych gruntów w trybie zezwolenia na
realizację inwestycji
drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie
dróg publicznych.

Ulica Korbońskiego/Rosnowskiego
– połączenie Wilanowa z Ursynowem

P

o stronie wilanowskiej prace
przy budowie ul. Korbońskiego zmierzają do końca. Na całej
długości jezdni położona jest już warstwa ścieralna asfaltu. Gotowe są także ścieżka rowerowa i chodniki. Trwa
umacnianie rowów poprzez humusowanie i obsianie trawą. W najbliższym
czasie wykonawca przystąpi do wypełniania ekranów. Po odbiorach technicznych, które zaplanowane są na wakacje, droga zostanie oddana do użytku.

Po stronie ursynowskiej prace przy budowie ul. Rosnowskiego, która jest niezbędna
by połączyć Wilanów z Ursynowem, rozpoczęły się na
początku maja.
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Ranking atrakcyjności dzielnic
– Wilanów na czele

M

iasto Stołeczne Warszawa zwyciężyło w rankingu
#siężyje wśród największych
polskich miast. Warszawa zajęła pierwsze miejsce w kategorii zadbana okolica. Znalazła się też na podium w kategoriach łatwe dojazdy i czysta okolica.
Wśród warszawiaków najbardziej zadowoleni są mieszkańcy Wilanowa,
Ursynowa i Wesołej.

Wynik badań dostępne są tutaj: http://
siezyje.otodom.pl/
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Audyt przejść dla pieszych

100

przejść dla pieszych
na terenie Wilanowa do kontroli.
Zarząd Dzielnicy Wilanów zdecydował o przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść
dla pieszych na drogach będących
w zarządzie Dzielnicy Wilanów. Analizie poddane zostaną: jakość oświetlenia ulicznego i organizacja ruchu
w obrębie przejść dla pieszych. Audyt
już się rozpoczął, a jego wyniki poznamy pod koniec września br. Na
podstawie rekomendacji po audycie
wdrożone zostaną rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

I Wilanowskie Forum Senioralne

R

ozwój współpracy i wymiana
doświadczeń między instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz seniorów – to cel spotkania,
jakie odbyło się 24 maja w Urzędzie
Dzielnicy Wilanów. Inicjatorami I Wilanowskiego Forum Senioralnego była
Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów
i burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik
Rakowski.
W forum wzięli udział przedstawiciele instytucji z terenu Wilanowa, które
współpracują z seniorami. Wśród nich:
Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury
Wilanów, Centrum Sportu Wilanów,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Samo-

dzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, Parafialny Zespół Caritas
w Powsinie, Fundacja Ecclesia Villanovensis, Stowarzyszenie „Mali bracia
Ubogich”, proboszczowie parafii wilanowskich.
Podczas spotkania omówiono działania skierowane do seniorów, organizowane przez wybrane podmioty na terenie Wilanowa. Nawiązanie kontaktów,
wymiana informacji dotycząca oferty

kierowanej do seniorów oraz możliwość dyskusji o nowych pomysłach
z pewnością przyczyni się do rozwoju
współpracy pomiędzy tymi, którzy
mają wspólny cel – dobro wilanowskich seniorów.
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Kamień węgielny już w fundamentach

Szpitala Południowego

9

czerwca odbyło się uroczyste
wmurowanie kamienia węgielnego. Akt erekcyjny podpisany przez prezydent Warszawy
Hannę Gronkiewicz-Waltz zamurowano w betonowym bloku i umieszczono w fundamentach placówki.
Szpital Południowy budowany jest
na działce o powierzchni 1,72 ha
u zbiegu ulic rtm. Witolda Pileckiego i Indiry Gandhi, w bezpośrednim
sąsiedztwie Instytutu Hematologii
i Transfuzjologii oraz Centrum Onkologii.

budynku szpitala będzie lądowisko
dla śmigłowców ratunkowych oraz
parkingi na ok. 400 miejsc postojowych.
Budowa szpitala jest finansowana
z budżetu m.st. Warszawy. Na budowę i wyposażenie przeznaczono 400
mln zł. Planowane zakończenie inwestycji to lipiec 2019 r.

Powierzchnia użytkowa szpitala wyniesie ponad 42 tysiące m2. W szpitalu zaplanowano dziewięć oddziałów
na 309 łóżek, w tym m.in. oddziały:
wewnętrzny, kardiologii, ginekologii, położniczy, ortopedii, chirurgii.
Ponadto, w budynku szpitala znajdzie się oddział ratunkowy (SOR),
a także przychodnie specjalistyczne,
które będą świadczyć usługi w zakresie: chirurgii, ortopedii, kardiologii, diabetologii, urologii, dermatologii, ginekologii, psychologii oraz
gastroenterologii. Integralną częścią

Akcja
„Lato w mieście”

w Centrum Sportu Wilanów

O

d 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. w dni powszednie na terenie obiektów sportowych Centrum Sportu Wilanów dzieci w wieku od
7 do 19 lat (po okazaniu legitymacji szkolnej) będą mogły korzystać bezpłatnie przez godzinę z pływalni oraz hal sportowych i boisk
przy ul. Uprawnej 9/17, Gubinowskiej 28/30 i Wiertniczej 26a. Szczegóły
i harmonogram na stronie: www.centrumsportuwilanow.pl
Centrum Sportu Wilanów zaprasza także na bezpłatne zajęcia nauki pływania w ramach akcji „Lato w mieście”. Zajęcia będą prowadzone od 20
lipca do 30 sierpnia na pływalni przy ul. Wiertniczej 26 a. Uwaga! Obowiązują zapisy: csw@wilanow.pl. Zapraszamy!
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Działalność Młodzieżowej Rady
Dzielnicy – podsumowanie

K

adencja Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Wilanów (MRDW)
dobiegła końca. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego
młodzi radni otrzymali od burmistrza
Dzielnicy Wilanów Ludwika Rakowskiego podziękowania za pracę w Radzie i reprezentowanie wilanowskich
uczniów.
Dla młodych radnych był to okres ważnych doświadczeń, intensywnej pracy
i realizacji wspólnych projektów. Jednym z ciekawszych pomysłów, który
udało się zrealizować w tej kadencji
jest założenie Młodzieżowego Klubu
Filmowego. Jego głównym celem jest
pogłębienie wiedzy o filmie, a poza
tym integracja środowiska wilanowskiej młodzieży.
Istotnym działaniem była integracja
międzypokoleniowa. Młodzieżowa
Rada Dzielnicy spotkała się na kilku
posiedzeniach z radnymi z Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów, uczestniczyła we wspólnych świątecznych

warsztatach artystycznych. Planowane są także inne działania w duchu
dialogu międzypokoleniowego. Poza
tym młodzież włączyła się w organizację wydarzeń w Wilanowie,
uczestniczyła w Światowych Dniach
Młodzieży, przedstawiła propozycje
funkcjonowania Międzypokoleniowego Centrum Edukacji i współpracy z seniorami. MRDW była także
godnie reprezentowana przez dwóch
radnych w Młodzieżowej Radzie m.st.
Warszawy, gdzie omawiane są sprawy dotyczące młodzieży mieszkającej
w całym mieście.

Łodzińska – radna mijającej kadencji: „Myślę, że każdy radny wie, jak
wiele daje działanie w Młodzieżowej
Radzie Dzielnicy Wilanów. Dzięki
temu uczymy się pracować w grupie
i osiągać kompromisy. Wiadomo, że
mieszkając lub ucząc się na terenie
dzielnicy Wilanów dobrze jest wiedzieć i móc współdecydować o tym,
jak będzie ona funkcjonować. My
jako radni mamy taką możliwość,
a nawet możemy przekazywać nasze
pomysły do burmistrza dzielnicy,
który również bardzo często pojawia
się na naszych radach. Ja z własnego

We wrześniu 2017 r.
odbędą się kolejne
wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wilanów. Zachęcamy
do startu na radnego!
Radnymi mogą zostać
uczniowie w wieku
od 13 do 19 lat. Jakie
są zalety działalności
w Radzie? O tym Kinga
doświadczenia wiem, że Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów nauczyła
mnie wielu rzeczy i zdobyłam dzięki
niej nowe doświadczenia. Bycie radną to coś, z czego mogę być bardzo
dumna”.
(współpraca redakcyjna:
Kinga Łodzińska radna MRDW)
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Centrum Kultury Wilanów na wakacje
Lato z Katarynką – przedstawienia teatralne
9, 16, 23, 30 lipca (niedziele), godz. 15.00
przy pomniku króla Jana III Sobieskiego, ul. Oś Królewska

9.07 – „Muzyczne zoo”,
16.07 – „W miejskiej dżungli”,
23.07 – koncert dla dzieci i blok animacji,
30.07 – „Księżniczka Rosa i Klimek”.
Po spektaklach zapraszamy na animacje, gry i zabawy ruchowe dla dzieci.

Festiwal „Obrazy z Conrada” – koncert
20 lipca (czwartek), godz. 19.00
ul. Kolegiacka 3

P

olskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej i Centrum Kultury Wilanów zapraszają na inaugurację Festiwalu „Obrazy z Conrada”. 20 lipca o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z Krzesimirem Dębskim, a po
nim o godz. 19.00 w sali kameralnej Centrum Kultury Wilanów zabrzmi najnowsza muzyka kompozytora w interpretacji kameralistów pod dyr. Sławka A. Wróblewskiego. Bezpłatne wejściówki na koncert będzie można otrzymać od
10 lipca w recepcji CKW na ul. Kolegiackiej 3. Liczba miejsc jest ograniczona.

Powsińskie Dożynki 2017
27 sierpnia (niedziela),
godz. 11.30-17.00 i 19.00-21.00
plenery Domu Pracy Twórczej,
ul. Ptysiowa 3

W

tym roku przed dożynkową publicznością zaprezentują się Zespół Pieśni i Tańca „Radost” z Pardubic, Miejska Orkiestra „Moderato” z Warki,
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie”. Ponadto
będzie można skosztować potraw regionalnych, odwiedzić
stoiska z rękodziełem artystycznym i twórczością ludową.
Dzieci zapraszamy na przedstawienie teatralne, liczne gry,
warsztaty i animacje. Dzień pełen wrażeń zakończymy „potańcówką na dechach”.

Program Powsińskich Dożynek 2017:
11.30 – korowód dożynkowy prowadzony przez starostę i starościnę dożynek, prezentacja wieńców
dożynkowych oraz strojów ludowych
12.00 – Msza św. dziękczynna w plenerach Domu Pracy Twórczej
14.00 – musztra paradna Miejskiej Orkiestry „Moderato”
14.30 – występy zespołów Centrum Kultury Wilanów oraz zaproszonych zespołów folklorystycznych
z kraju i zagranicy
19.00 – potańcówka na dechach
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Odkryj Centrum Kultury Wilanów
na nowo!
Od września znajdziecie nas w pięciu miejscach
na terenie Wilanowa:
Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa
Filia w Powsinie
ul. Przyczółkowa 27A, 02-968 Warszawa
Dom Pracy Twórczej w Powsinie
ul. Ptysiowa 3, 02-968 Warszawa
Międzypokoleniowe Centrum Edukacji
ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa
Centrum Kultury Wilanów – filia w Alto Wilanów
al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa

J

uż dziś serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej oferty edukacyjno-artystycznej Centrum Kultury Wilanów.
Będzie to oferta uwzględniająca potrzeby dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Szczegółowy harmonogram zajęć, zainspirowany także Waszymi prośbami i pomysłami, przedstawimy pod koniec wakacji, a wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczną się zapisy. Odkrywajcie Centrum Kultury Wilanów na nowo i rozwijajcie z nami swoje pasje!!!

Poszukiwany! Poszukiwana!
Wilanowska Redakcja
Młodzieżowa

M

acie lekkie pióro? Interesujecie się kulturą
i tym, co się dzieje dookoła Was? Chcielibyście o tym pisać? Chodzicie do gimnazjum lub
liceum? Myślicie o dziennikarstwie? Jeśli tak, dołączcie
do pierwszej Wilanowskiej Redakcji Młodzieżowej, która rozpocznie swą działalność w październiku. Razem
z kolegami i koleżankami stworzycie grupę redakcyjną,
dzieląc między siebie obowiązki redaktora naczelnego,
sekretarza redakcji, redaktorów poszczególnych działów
tematycznych, fotoreportera czy adiustatora tekstów.
W Centrum Kultury Wilanów będziecie się spotykać na regularnych, cotygodniowych warsztatach dziennikarskich i kolegiach redakcyjnych i jednocześnie przygotowywać artykuły, które będą się ukazywać w formie kwartalnego dodatku
dołączanego do miesięcznika „Teraz Wilanów” oraz „Informatora Wilanowskiego”.
Czekamy na Wasze zgłoszenia! Napiszcie wciągający, nieszablonowy tekst na maksymalnie 900 znaków o ostatnim wydarzeniu społeczno-kulturalnym, w którym uczestniczyliście, oraz dołączcie swoje dane: imię, nazwisko, wiek, kontakt
mailowy i telefoniczny.
Zgłoszenia przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela:

Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa
e-mail: centrum@kulturawilanow.pl, tel. 22 651 98 20, 668 417 228
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LATO w Bibliotece Publicznej
Filmowe Wtorki
w każdy wtorek zapraszamy do
Biblioteki Głównej przy ul. Kolegiackiej 3 na seanse filmowe ułożone
w cykle tematyczne:
wakacje zaczniemy od „Lipca z chusteczką” w ramach którego zaprezentujemy wzruszające historie,
w sierpniu na bibliotecznym ekranie zagoszczą filmy muzyczne,
w „Podstępnym wrześniu” wyświetlimy produkcje z wątkiem kryminalnym.
Harmonogramy bibliotecznego kina
dostępne są w naszych placówkach.

Spotkania autorskie
wrzesień
11 września w Filii w Powsinie
spotka się z dziećmi Jarosław Kaczmarek – opowiadacz historii z Grupy
Studni O., autor książki „Gole wszech
czasów”; fani futbolu będą mieli okazję
posłuchać „Opowieści futbolowych”.

rze w tym roku wyjątkowy kształt.
Uczestnicy spotkania wysłuchają
fragmentów utworu siedząc w zupełnej ciemności, a w rolę czytających
wcielą się osoby niewidome. Słuchacze będą mogli odebrać tekst w nowy
sposób, zaś czytający podzielą się
własną, oryginalną interpretacją tego
szczególnego utworu. Celem „Naro-

Wystawy
na Kolegiackiej
„Gaude Mater Polonia” – wystawa
archiwalnych pocztówek związanych

12 września do Biblioteki przy Kolegiackiej 3 zawita Michał Rusinek,
pisarz literaturoznawca, sekretarz Wisławy Szymborskiej, autor m.in. „Wierszyków domowych”.
z 1050. rocznicą obecności chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Eksponaty
pochodzą ze zbiorów kolekcjonera Mariana Sołobodowskiego. Wystawę można oglądać do 15 lipca.
„Juliusz Wiktor Gomulicki – norwidolog, varsavianista, bibliofil” – lipiec.
„Bolesław Prus – kronikarz nie tylko warszawski” – sierpień.
Obie ekspozycje będziemy gościć dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej.

15 września młodzież spotka się
z Barbarą Kosmowską, powieściopisarką, autorką „Buby”, „Puszki”, „Samotni.pl”.

dowego Czytania w Ciemnościach
w Bibliotece!” jest nie tylko wspieranie ogólnopolskiej akcji upowszechniania klasyki rodzimej literatury,
lecz także promocja wydarzeń artystycznych dla osób wykluczonych
z powodu niepełnosprawności.
Uwaga! Wakacyjne zmiany
w działalności Biblioteki

NARODOWE CZYTANIE
W CIEMNOŚCIACH

W lipcu zamknięte będą Filie Biblioteki Publicznej: Wypożyczalnia Nr 126
w Powsinie i Wypożyczalnia Nr 133
przy ul. Lentza 3. Do czasu ponownego otwarcia Filii, zapraszamy do głównej siedziby Biblioteki Publicznej przy
ul. Kolegiackiej 3.

W sobotę 2 września br. zapraszamy na Narodowe Czytanie „Wesela”
Stanisława Wyspiańskiego. W naszej
Bibliotece wydarzenie to przybie-

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) biblioteka przy ul. Kolegiackiej
w soboty będzie zamknięta, w pozostałe dni tygodnia pracuje bez zmian.
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65-LECIE XXXVIII

Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie

U

roczyste obchody 65-lecia szkoły odbyły się 10 czerwca. Cała
społeczność szkolna wzięła
udział w rodzinnym pikniku, podczas
którego przygotowano moc atrakcji dla
małych i dużych. Kanwą tego wyjątkowego spotkania był życiorys Stanisława
Kostki Potockiego. Na stoiskach prezentowano kulturę krajów, w których
żył patron szkoły tj. Polski, Niemiec,
Francji, Anglii, Szwajcarii i Włoch.
Z okazji jubileuszu podczas pikniku rozdawany był biuletyn okolicznościowy
z informacjami na temat historii szkoły, której korzenie sięgają XIX wieku
i są ściśle związane z osobą Stanisława
Kostki Potockiego. To właśnie w Wilanowie zdecydował się założyć w 1807 r.
Szkołę Elementarną, z której w latach II
RP zrodziła się szkoła powszechna, a po
II wojnie światowej powstało również
liceum ogólnokształcące.

Prezentujemy poczet dyrektorów
placówki, którzy przez 65 lat tworzyli
szkołę:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jan Kazimierczak 1952-1970
Grażyna Micuła 1970-1982
Zbigniew Krasnopolski 1982-1991
Małgorzata Kielska-Żukowska
1991-1996
Dorota Igielska 1996-1998
Małgorzata Świeściak-Winiarska
1999-2009
Helena Maryjanowska 2009-2011
Ewelina Jankowska 2012 – do dziś.

Liceum otrzymało patronat St. Kostki Potockiego 25 kwietnia 1972 r.,
a w trzy dni później taką samą decyzję
podjęto odnośnie Szkoły Podstawowej.
Szkoła im. Stanisława Kostki Potockiego jest jedyną publiczną szkołą ponadgimnazjalną w Wilanowie. Na jej terenie funkcjonuje młodzieżowy „Teatr
38”, którego etiuda teatralna w reżyserii Grzegorza Jacha pt. „Poczekalnia”
uświetniła tegoroczne obchody.
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