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Hubert Królak

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów
przedstawia plany na nową kadencję
samorządu 2018-2023
Wyborcy zdecydowali, czas
teraz na realizację programu dla Wilanowa. Które
zadania mają priorytet?
W imieniu Komitetu Koalicji Obywatelskiej dziękuję mieszkańcom
za oddane na nas głosy. To dla nas

zaszczyt i zobowiązanie do dalszej
ciężkiej pracy na rzecz społeczności
Wilanowa. Jako Radni liczymy na
wsparcie i dobrą współpracę z nowym Zarządem Dzielnicy Wilanów
i urzędnikami.
Oświata wilanowska prężnie się
rozwija, uczniowie odnoszą sukcesy, co oczywiście cieszy, ale ze
względu na rosnącą liczbę dzieci
potrzebne są kolejne placówki.
Przed nami budowa nowej szkoły
podstawowej przy ul. Oś Królewska
– umowa z wykonawcą już podpisana i żłobka przy ul. Flatta – przetarg
w toku, a także szkoły podstawowej
na Zawadach i przedszkola przy ul.
Latoszki na Zawadach.

Ważnymi inwestycjami będą: połączenie ul. Branickiego z Ursynowem, doprowadzenie kanalizacji
w Powsinie i na Kępie Zawadowskiej, budowa ulic Bruzdowej
i Zdrowej oraz połączenie ul. Oś
Królewska z ul. Ciszewskiego na
Ursynowie. Priorytetem będą tak-

że tereny rekreacyjne i zielona
przestrzeń publiczna.
Nowy prezydent ogłosił
przyspieszenie prac nad
projektami „szynowymi”.
A co z projektem tramwaju
do Wilanowa?
Liczę, że dzięki tej inwestycji poprawi się nie tylko komunikacja
publiczna w Wilanowie, ale będzie
to także okazja do zmian w przestrzeni publicznej naszej dzielnicy.
Mówię przede wszystkim o alei
Rzeczypospolitej i przyległych do
niej terenach. Tramwaj zostanie
poprowadzony środkiem tej ulicy
po zielonym torowisku.

Wydawca:
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa
tel. 22 44 35 069
faks 22 44 35 067

Oświata, infrastruktura, zieleń – to
priorytety. Co jeszcze jest ważne
dla mieszkańców?
Potrzeby zmieniają się wraz ze wzrostem
liczby mieszkańców Wilanowa, którzy chcą,
by ich dzieci uczęszczały do przedszkola

i szkoły blisko domu, by mogły uczyć się
i rozwijać swoje zainteresowania w Centrum Kultury Wilanów, ćwiczyć na dobrze
przygotowanych boiskach, pływać na nowoczesnym basenie. Wilanów to „sportowa”
dzielnica, dlatego będziemy inwestować
w nowe boiska i parki, które także pełnią
rolę rekreacyjną. Istotne, aby mieszkańcy
mieli łatwy dostęp do kultury. Jesteśmy
dumni z Centrum Kultury Wilanów. Każda
z jego 6 filii tętni życiem. A oferta zadawala
naprawdę każdego – także seniorów, którzy
korzystają z zajęć w ramach Wilanowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz z zajęć
sportowych organizowanych w Centrum
Sportu Wilanów. Planujemy także utworzenie Młodzieżowego Domu Kultury oraz
budowę skateparku, który jest dzisiaj marzeniem wilanowskich nastolatków.

Redakcja:
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
dla Dzielnicy Wilanów
Redaktor prowadząca: Elwira Wiechecka
email: sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl
tel. 22 44 35 005
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LOGOTEKA Piotr Rudź

NR 24 (42) – GRUDZIEŃ 2018 / INFORMATOR WILANOWSKI / 3

Wyniki wyborów samorządowych
2018

21

października odbyły się wybory
samorządowe, w których wybieraliśmy prezydenta Warszawy i radnych. Frekwencja w Warszawie była w tym roku
rekordowa – do urn poszło 66,59% wyborców
uprawnionych do głosowania. Prezydentem
m.st. Warszawy został wybrany Rafał Trzaskowski – kandydat Koalicji Obywatelskiej,
który już w pierwszej turze pokonał konkurenta z Prawa i Sprawiedliwości.

W Wilanowie frekwencja wyniosła
76,25 % i była najwyższa w całym
mieście. Uprawnionych do głosowania było w naszej dzielnicy 26 945
wyborców. Koalicja Obywatelska
zdobyła 13 mandatów, Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów – 5 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 2 mandaty, Stowarzyszenie
Pozytywny Wilanów – 1 mandat.

Wyniki wyborów do Rady m.st. Warszawy
i Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Z

Wilanowa i Ursynowa – okręg
nr 8, do Rady m.st. Warszawy
mandaty otrzymali następujący
kandydaci:
Z listy Koalicji Obywatelskiej:
Aleksandra Gajewska, Ewa Janczar,
Tomasz Żyłka, Maciej Wyszyński, Iwona
Pawłowska,

Z listy Prawa i Sprawiedliwości:
Michał Szpądrowski.
W wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu nr 1,
obejmującego dzielnice m.st. Warszawy: Ursynów, Wilanów, Śródmieście, Ochota, Mokotów, mandaty
otrzymali:

Z listy Koalicji Obywatelskiej:
Ludwik Rakowski, Katarzyna Bornowska, Helena Cichocka, Krzysztof Skolimowski,
Z listy Prawa i Sprawiedliwości:
Witold Kołodziejski.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

Zaprzysiężenie nowego Prezydenta
m.st. Warszawy

22

listopada odbyła się I sesja Rady Miasta w kadencji 2018-23, na której został zaprzysiężony na prezydenta m.st.
Warszawy Rafał Trzaskowski, prezydent
elekt a 60 radnych złożyło ślubowanie.

– Mój program dla Warszawy poparło
ponad pół miliona warszawianek i warszawiaków – powiedział po zaprzysiężeniu Rafał Trzaskowski, Prezydent
m.st. Warszawy. – Czuję to zobowiązanie. Chcę jasno powiedzieć, że moje
zobowiązanie będę wypełniał dzień po
dniu. Program, który przygotowałem
wspólnie z Koalicją Obywatelską, będę
realizował nie tylko dla tych, którzy
mnie wybrali, którzy udzielili mi poparcia. Hasło w kampanii to „Warszawa dla
wszystkich” i zgodnie z tym zobowiązaniem będę dbać również o ich interesy
– podkreślił nowy prezydent Warszawy.
Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy wytyczył sobie i swoim współpra-
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cownikom 12 obszarów, które w sposób
szczególny obejmie nadzorem:
1. Bezpłatne żłobki od września
2019 roku
2. Edukacja
3. Wsparcie dla seniorów i osób
z niepełnosprawnościami
4. Zdrowie
5. Program budowy mieszkań
miejskich
6. Sport
7. Poprawa komunikacji miejskiej
8. Więcej zieleni
9. Walka ze smogiem
10. Warszawa dla wszystkich,
to Warszawa bezpieczna
11. Kultura
12. Sprawy społeczne

Pierwsza sesja
nowej Rady Dzielnicy Wilanów
kadencji 2018-2023

14

listopada odbyła się
pierwsza sesja nowej
Rady Dzielnicy Wilanów kadencji 2018-2023. Podczas
posiedzenia obyło się uroczyste ślubowanie radnych i wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy. Po raz
czwarty z rzędu tę zaszczytną funkcję będzie pełnił Hubert Królak.

Radni Rady Dzielnicy Wilanów kadencji 2018-2023:
Koalicja Obywatelska:
Paweł Czarnecki, Magdalena Grudzińska, Hubert Królak, Rafał Krzyżanowski, Przemysław Królicki, Bożena
Laskowska, Piotr Mikucki, Marcin
Puchalski, Ewa Sadowska, Olga Skolimowska, Anna Świderska, Urszula
Włodarska-Sęk, Danuta Zygańska

Przetarg na żłobek

O

głosiliśmy przetarg na budowę żłobka przy ul. Flatta.
Placówka powstanie w pobliżu istniejącego przedszkola.
Będzie to dwukondygnacyjny budynek z sześcioma oddziałami dla
150 dzieci. Na parterze znajdą się
pomieszczenia
administracyjne;
gabinety – logopedy, pielęgniarki,
psychologa; szatnia; wózkowania;
foyer; kuchnia; blok techniczny
i klatki schodowe, a także jedna
sala dla najmłodszych dzieci. Pozostałe sale dla dzieci zajmą całe
pierwsze piętro. Każdy oddział
żłobka będzie się składał z bawialni, sypialni, szatni i łazienki przylegającej bezpośrednio do sal. Na
każdej kondygnacji przewidziano
także ogólnodostępne sanitariaty
i pomieszczenia pomocnicze.

Dane ogólne:
Powierzchnia całkowita parteru:
1203,5 m²
Powierzchnia całkowita piętra:
968,8 m²
Powierzchnia zabudowy :
1243,5 m²

Prawo i Sprawiedliwość:
Anna Drewniak, Paweł Kulka
Pozytywny Wilanów: Izabela Kopeć
Stowarzyszenie Mieszkańców
Miasteczka Wilanów:
Małgorzata Gabriel, Tomasz Kuszłejko,
Stanisław Orzeł, Katarzyna Radzikowska,
Sylwia Wachowska

Place zabaw powstaną w części południowo zachodniej i południowo
wschodniej działki. Placyk dla najmłodszych będzie umiejscowiony
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku i sali grupy najmłodszej. Cały teren będzie ogrodzony, dodatkowo
wygrodzony zostanie teren, na którym przebywają dzieci. Przy żłobku
powstaną także miejsca postojowe.
Planowany termin oddania do użytku: październik 2020 roku.
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Nowa szkoła podstawowa Kos
zt
inwest
– umowa podpisana!

ycji
59 mln zł

Szkoła będzie najnowocześniejszym
obiektem oświatowym w dzielnicy.
Kluczowym elementem inwestycji jest
wielofunkcyjna sala gimnastyczna oraz
mniejsze sale sportowe. Teren w okolicy zewnętrznego boiska zostanie
przekształcony w ogólnodostępną parkową strefę relaksu i odpoczynku, pod
boiskiem powstaną miejsca postojowe.
Szkoła powinna być gotowa 1 września 2020 r. Koszt inwestycji to
59 094 455,40 zł.

S

ala gimnastyczna, boisko, parking, teren zielony – wszystko to znajdzie się przy nowej
szkole, która powstanie na przedłużeniu ul. Oś Królewska. W Urzędzie
Dzielnicy Wilanów została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji
– firmą Mostostal Warszawa. Umowę
podpisali: z ramienia Urzędu Dzielnicy Wilanów – zastępcy burmistrza
– Artur Buczyński i Tomasz Ciorgoń,
w imieniu Mostostalu Warszawa –
Jorge Calabuig Ferre – Wiceprezes
Zarządu, i Maciej Sasak – Dyrektor
Oddziału Centralnego.

Będzie nowe przedszkole
– umowa podpisana

W

budynku przy ul. Sarmackiej 4 powstaną oddziały zamiejscowe Przedszkola
nr 424 im. „Królowej Marysieńki”. Na
parterze budynku, na powierzchni ok. 1250 metrów
kwadratowych zorganizowanych zostanie 6 oddziałów dla 150 dzieci. Rodzice dowożący przedszkolaki będą mogli korzystać z parkingu podziemnego.
W tym roku przeprowadzone zostaną prace aranżacyjno-koncepcyjne, dostosowujące pomieszczenia
do potrzeb nowo powstałego przedszkola. Rekrutacja odbędzie się w przyszłym roku przed otwarciem
placówki, które zaplanowane jest na luty 2019 r.
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Budowa 37 KUD – prace rozpoczęte

U

lica 37 KUD to obecnie droga
gruntowo-żwirowa. W ramach
inwestycji położona zostanie nowa nawierzchnia z betonowej
kostki. Pas drogowy ma mieć szerokość niemal 11 metrów, a ulica – 5 m.
W planie uwzględniono również trzy

progi zwalniające, chodnik wraz
z oświetleniem po stronie zachodniej ulicy. W miejscu obecnego skrzyżowania z ul. Bruzdową powstanie rondo. W ramach
prac wykonana zostanie także
kanalizacja sanitarna.

Wystartowała przebudowa
ul. Bruzdowej

W

ykonawca rozpoczął prace przygotowawcze. Jako
pierwszy będzie realizowany odcinek od ul. 37 KUD do ul.
Prętowej. Przebudowa ulicy będzie
polegała na wymianie nawierzchni,
budowie chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań typu rondo na skrzyżowaniach z ul. 37 KUD oraz ul. Pręto-

wą, a także przejść dla pieszych
z azylami w okolicach tych
skrzyżowań. Prace wykonywane
we współpracy z MPWiK będą
dotyczyły także przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Na wyremontowanym
odcinku ul. Bruzdowej pojawi
się nowa zieleń i trawniki.

Asfalt na ulicy Gratyny

N

a ulicy Gratyny pojawiła się
nawierzchnia bitumiczna,
która zwiększyła komfort ruchu pieszych i ruchu samochodowego. Na nowej ulicy wykonano także

pobocza z kruszywa. Istniejące
wjazdy z ulicy na posesje zostały przebudowane i dopasowane do wysokości przebudowanej jezdni.

Nowa nawierzchnia

ścieżki rowerowej do Powsina

P

opularna „końska droga” wzdłuż
ul. Drewny na co dzień służy głównie pieszym i rowerzystom, którzy
w bezpieczny sposób mogą podróżować
nią m.in. w kierunku Powsina. Droga wykorzystywana jest również jako dojazd do
okolicznych pól i posesji. Nawierzchnia
niektórych odcinków nie była w najlepszym stanie i, dzięki oszczędnościom na
innych remontach, ZDM zdecydował o jej
wymianie. Nowa nawierzchnia została
ułożona na 1300-metrowym odcinku od
ul. Historycznej do ul. Przekornej. To niemal 6000 m kw. nowego asfaltu
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Nowe rondo i nowa nawierzchnia
na ul. Królowej Marysieńki

N

a skrzyżowaniu ul.
Lentza i Królowej
Marysieńki powstało
rondo, w jego otoczeniu –
nowe przejścia dla pieszych,
doświetlone nowoczesnymi
i energooszczędnymi lampami. Posadziliśmy także nową
roślinność: róże okrywowe
i byliny. Kolejnym etapem
metamorfozy ul. Królowej Marysieńki było położenie nowej
nawierzchni asfaltowej. Remont dotyczył odcinka ulicy
od ronda (skrzyżowania z ul.
Lentza) do ul. Goplańskiej. Na
wyremontowanym odcinku
ulicy zostaną zamontowane
progi zwalniające.

Zmiany na Branickiego

W

yłoniliśmy wykonawców
dwóch przetargów dotyczących m.in. ul. Branickiego.
Jeden z nich dotyczył przygotowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej
budowy połączenia drogi powiatowej
ul. A. Branickiego z drogą ekspresową
S-2 – Południową Obwodnicą Warszawy (POW). Drugi związany jest z wykonaniem kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej przebudowy
skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul.
A. Branickiego i ul. Z. Vogla.
Prace projektowe dotyczą koncepcji
drogowej wraz z wielobranżową analizą układu komunikacyjnego, który
zapewni najbardziej optymalną obsługę
komunikacyjną. Projektanci wykonają projekt budowlany drogowy
umożliwiający wykonanie jezdni,
chodników, ścieżek rowerowych,
zjazdów i skrzyżowań z innymi ulicami, projekt budowlany oświetlenia,
zieleni, sygnalizacji świetlnej.

Podpisaliśmy umowę na
budowę fragmentu ul. A.
Branickiego w okolicach
budynku Asseco i ul. Ledóchowskiej. Inwestycję
sfinansuje i wykona firma Polnord. W ramach
umowy,
południowa
część ul. Branickiego na
odcinku do skrzyżowania z ul. Ledóchowskiej
zyska jezdnię, chodniki,
ścieżkę rowerową, oświetlenie i odwodnienie.
Powstanie skrzyżowanie
ul. Branickiego z ul. Ledóchowskiej. W pierwszej kolejności na odcinku od ul. Herbu Janina
do skrzyżowania z ul. Ledóchowskiej wykonane
zostaną: chodnik, ścieżka
rowerowa i oświetlenie.
Pojawią się też nowe nasadzenia zieleni.
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Prace na ul. Sarmackiej

W

ramach porozumienia z Zarządem Dróg Miejskich i firmą Robyg w sprawie budowy połączenia ul. Sarmackiej
nad Potokiem Służewieckim z al. Wilanowską rozpoczęła się realizacja pierwszego etapu inwestycji – przebudowa ulicy
Sarmackiej. W kolejnym etapie wybudowany zostanie nowy przejazd
nad Potokiem Służewieckim ze skrzyżowaniem ul. Sarmackiej z al.
Wilanowską i ul. Kosiarzy.

Jesienne sadzenie drzew

P

rzybywa drzew w Wilanowie!
Dokładamy starań, aby nasza
dzielnica stała się jeszcze bardziej zielona i przyjazna mieszkańcom.
Najlepszą porą na sadzenie drzew
i krzewów jest jesień, dlatego wzdłuż
wielu ulic w Wilanowie zobaczycie
nową roślinność: okazałe drzewa – lipy
i graby, krzewy ozdobne – róże okrywowe, lilaki, oraz byliny i trawy ozdobne.

Nowa roślinność pojawiła się już
m.in.: wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego w al. Wilanowskiej, w ul. Klimczaka, na rondzie Lentza/Królowej
Marysieńki, w Osi Królewskiej, Kieślowskiego, na ul. Bruzdowej,
na skwerze przy ul. Waflowej w Powsinie, na ul. Pa-

stewnej, ul. Biedronki, Wiertniczej
i Drewny.
W ramach jesiennej akcji posadziliśmy 124 drzewa, 3800 krzewów, 602
bylin i traw i ponad 980 sztuk cebulek tulipanów.
Grab

(Carpinus L.)

Skwer przy ul. Radosnej 11

N

owa aranżacja wejścia głównego do Międzypokoleniowego Centrum Edukacji przy ul.
Radosnej 11 ociepla przestrzeń wokół
budynku. Na skwerze będzie dominować zieleń z elementami małej architektury – ławki, stojaki na rowery oraz
estetyczna nawierzchnia z jasnoszarych płyt betonowych i nowoczesne
oświetlenie.

Na skwerze posadziliśmy żywopłoty,
drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne, m.in.: dąb, brzoza, sosna górska
kosodrzewina, irga, czosnek, aster,
trzykrotka, jeżówka, proso, trzcinnik,
szałwia, barwinek. Nasadzenia zostały
także umieszczone w dekoracyjnych
donicach monolitycznych wylanych
z betonu, które zostały oświetlone wodoodpornymi taśmami LED.
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Kolejna siłownia plenerowa

N

a skwerze przy ul. Czekoladowej zamontowaliśmy urządzenia siłowni plenerowej.
Zachęcamy do sportu na świeżym powietrzu nawet jesienią i zimą! W Wilanowie dostępnych jest już 10 miejsc, gdzie można poćwiczyć
w plenerze. Siłownie plenerowe czekają na chętnych przy ul. Klimczaka, na Plaży Wilanów, przy
Orliku na ul. Sytej, przy Orliku na ul. Worobczuka,
przy placu zabaw przy ul. Lentza, w parku linearnym w ul. Jabłonowskiego, na zachodnim nabrzeżu Jeziorka Powsinkowskiego, przy budynku
Centrum Kultury Wilanów przy ul. Przyczółkowej
27a, w Parku Kultury w Powsinie oraz na skwerze
przy ul. Czekoladowej.

Złote medale

drużyn ze Szkoły Podstawowej nr 300

D

rużyny ze Szkoły Podstawowej
nr 300 zdobyły dwa złote medale! 7 listopada 2018 r. w hali
sportowej ARENA Ursynów odbyły
się mecze finałowe LII Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej
dziewcząt i chłopców. Nasze reprezen-

tacje dziewcząt i chłopców walczyły
o najwyższe trofeum – złote medale
WOM. Dziewczęta pokonały drużynę ze Szkoły Podstawowej nr 152
z Ochoty, wygrywając spotkanie 12:7
(do przerwy 7:4). Chłopcy takim samym wynikiem 12:7 (4:3) zakończyli
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rywalizację ze Szkołą Podstawową nr
336 z Ursynowa. Nasi złoci medaliści
awansowali do dalszych rozgrywek
piłki ręcznej i będą reprezentować
szkołę w XXI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
GRATULUJEMY!

VI Królewski Festiwal Światła
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Wilanów świętował rocznicę
odzyskania Niepodległości

W

ilanów włączył się w świętowanie rocznicy 100-lecia
odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Szkoły i przedszkola
zorganizowały akademie, wieczornice patriotyczne, okolicznościowe
wystawy i przedstawienia teatralne.
Ratusz Dzielnicy Wilanów był podświetlony w biało-czerwonych barwach. Centrum Kultury Wilanów
i Biblioteka Publiczna przygotowały
koncerty o charakterze patriotycznym, wystawy i wykłady dotyczące
historii Polski. Ciekawym projektem było posadzenie 100 jabłoni na
100-lecie Niepodległości Polski. Na
terenie wybranych placówek edukacyjnych Dzielnicy Wilanów posadziliśmy stare odmiany jabłoni – kosztele.

Inicjatorką i pomysłodawczynią akcji
jest znana dziennikarka, propagator-

ka zdrowego odżywiania się i mieszkanka Wilanowa, Katarzyna Bosacka.
Pierwsze drzewa posadziły, razem
z burmistrzem Ludwikiem Rakowskim i zastępcą burmistrza Arturem
Buczyńskim, przedszkolaki z przedszkola „Nasza bajka” oraz z przedszkola „Królowej Marysieńki”.
Dlaczego akurat jabłonie?
po pierwsze, jesteśmy ich największym producentem w Europie;
po drugie, Jan III Sobieski, najwybitniejszy mieszkaniec Wilanowa, był
miłośnikiem sadów i ogrodów;
po trzecie, jabłoń to symbol królewskości – nieodłącznie kojarzonej z naszą dzielnicą.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
fot. shutterstock / Photographee.eu

rozszerza ofertę

P

oradnia świadczy specjalistyczną pomoc oraz wsparcie dla
najmłodszych, młodzieży oraz
osób dorosłych – rodziców i nauczycieli, mieszkających w Wilanowie. Organizuje warsztaty (np. dla rodziców
dzieci nadmiernie używających multimediów, o uwadze słuchowej dzieci,
warsztaty dla nauczycieli), czy spotkania dotyczące np. trudności w uczeniu
się i wspomagania rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci.

wyżej wymienionych orzeczeń i opinii,
rozpoczęte przez Poradnię nr 7 przy ulicy Narbutta, zostaną w niej rozpatrzone
i zakończone. Nowe wnioski dotyczące
wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju ze
względu na autyzm i Zespół Aspergera,
dla dzieci i uczniów z rejonu działania
Poradni wilanowskiej, będą już przyjmowane i rozpatrywane w Poradni nr
24 przy alei Rzeczypospolitej 14.

Od 1 grudnia 2018 roku w Poradni będą
działały zespoły orzekające w sprawach
dzieci i uczniów z autyzmem i Zespołem
Aspergera. Wszystkie sprawy dotyczące

Dzięki pozyskaniu dodatkowych 135 m2
pod swoją działalność Poradnia mogła
poszerzyć ofertę pomocową, np. w ramach opieki logopedycznej. Urządze-

Kolejne czujniki

nia umożliwiające badania i treningi
w terapii przetwarzania słuchowego
metodą Tomatisa i Warnkego są nowością, a dostęp do nich pomoże wielu
uczniom z problemami w nauce, a także zaburzeniami rozwoju. Terapia pozwoli dzieciom poprawić koncentrację
oraz zdolność komunikacji.
Zachęcamy do odwiedzenia strony
Poradni: www.poradniawilanow.pl

jakości powietrza zamontowane

-Przedszkolnym nr 3 w Powsinie (ul.
Przyczółkowa 27) oraz w okolicach
sklepu na rogu ul. Wiertniczej i ul.
Ostrej.

dwa kolejne czujniki, których odczyty można śledzić na mapie. Znajdują się one przy Zespole Szkolno

Jakość powietrza w Waszej najbliższej okolicy można sprawdzić na
stronie: https://airly.eu/map/pl/

Z

większamy liczbę miejsc,
gdzie będzie mierzona jakość
powietrza. Zamontowaliśmy

Uzyskaj dotację na wymianę starego pieca
– pozbądź się kopciucha!

P

osiadacze starych pieców
mogą składać wnioski o dotację na realizację inwestycji
polegającej na ograniczeniu niskiej
emisji poprzez modernizację kotłowni. Finansowe wsparcie na wymianę instalacji grzewczej pokrywa
nawet 75% wartości inwestycji.
Termin składania wniosków dla
osób
realizujących
inwestycję
w 2019 r. trwa do 31 marca 2019 r.
(za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu
wniosku do Biura Ochrony Środowiska).

Miejsce składania wniosków: Biuro
Ochrony Środowiska, pl. Bankowy 2,
piętro XIX,pokoje 1913, 1914, 1922
i 1903, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 443 25 73 (7477), 22 443 25 60, 22 443 25 63, 22 443
25 86.
Dla osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej Urząd m.st.
Warszawy stworzył dodatkowo program „Zielone wsparcie do 100%”.
Pomoc przyznawana będzie w formie

zasiłku celowego z przeznaczeniem
na dofinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji polegającej
na modernizacji kotłowni i likwidacji
pieca na paliwo stałe. Wysokość pomocy ustalana będzie z uwzględnieniem w szczególności dochodów osób
ubiegających się o zasiłek celowy. Aby
uzyskać pomoc, należy złożyć wniosek
w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek należy złożyć po zawarciu
umowy o udzielnie dotacji celowej na
modernizację kotłowni, a przed zakończeniem inwestycji. Wnioski można
składać do 16 grudnia 2019 r.

NR 24 (42) – GRUDZIEŃ 2018 / INFORMATOR WILANOWSKI / 13

Biblioteka Publiczna
w Wilanowie zaprasza
DLA NAJMŁODSZYCH:
Klub Małego Czytelnika – zajęcia dedykowane dzieciom w wieku przedprzedszkolnym. Odbywają się we wtorek o godz. 10.00 i 11.00 na ul. Radosnej
i al. Rzeczypospolitej oraz w środę w tych
samych godzinach na ul. Kolegiackiej 3
i obejmują czytanie książeczek, zabawy
ruchowe oraz zajęcia plastyczne.
Magiczny dywan – zapraszamy do
zabawy na magicznym dywanie w filii
Biblioteki w al. Rzeczypospolitej 14:
w poniedziałek i piątek w godzinach
11.00-12.00, we wtorek i czwartek
w godzinach 15.00-16.00 oraz w środę
w godzinach 18.00-19.00. Podczas zabawy dzieci muszą pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów.

DLA STARSZYCH:
Literackie poniedziałki – każdego
miesiąca Biblioteka zaprasza na spotkania z pisarzami, poetami, twórcami literatury faktu, zarówno tymi znanymi,
jak i dopiero zdobywającymi popularność. To wyjątkowa okazja do zdobycia
książki z autografem.
Dyskusyjny Klub Książki – emocjonujące rozmowy o książkach przy ciastkach i kawie. Spotkania odbywają się
w wybrany czwartek o godzinie 18.00
w Powsinie oraz w wybrane środy o godzinie 18.00 na ul. Kolegiackiej 3.
Wtorkowe seanse filmowe – zapraszamy na nie miłośników dobrego kina
w każdy wtorek o godz. 18.00 do Biblioteki Głównej przy ul. Kolegiackiej 3.

WYDARZENIE SPECJALNE
Wystawa wieńcząca projekt zorganizowany przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku „Niepodległość
uskrzydla – podsumowanie projektu
warsztatów w małych szkołach na Mazowszu”.
Godziny otwarcia Biblioteki
i Filii w Wilanowie
ul. Kolegiacka 3
Pon. – pt. 9.00-20.00
Sob. 9.00-16.00
ul. Przyczółkowa 27a
Pon., wt., czw. 11.00-19.00
śr., pt. 9.00-16.00
ul. Radosna 11
Pon., śr., pt. 11.00-19.00
wt., czw. 9.00-16.00
al. Rzeczypospolitej 14
Pon., śr., pt. 11.00-19.00
wt., czw. 9.00-16.00

Zapraszamy do Centrum Kultury Wilanów
Orszak Trzech Króli

6.01.2019 (niedziela), godz. 12.30
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla

XVI Wilanowski
Wieczór Kolędowy

D

ziękujemy Wam za kolejny
wspólny rok!!! Rok rozwijania
Waszych pasji, talentów i zdolności. Dziękujemy Wam za artystyczne
spotkania, koncerty, warsztaty, wernisaże i wiele kulturalnych inicjatyw!
W tej wyjątkowej podróży z Centrum
Kultury Wilanów uczestniczy już
blisko 3000 osób. Na Kolegiackiej,
Przyczółkowej, Ptysiowej, Radosnej,
Rzeczypospolitej i placu Vogla spędzamy czas, bawiąc się i ucząc, wspólnie
kreując artystyczną przestrzeń, realizując twórcze działania, budując międzypokoleniowe więzi. Bądźcie z nami
dalej, bo na 2019 rok przygotowaliśmy
mnóstwo wspaniałych projektów!

13.01.2019 (niedziela), godz. 15.30
Sanktuarium MB Tęskniącej
w Powsinie, ul. Przyczółkowa 29

Podczas XVI Wilanowskiego Wieczoru Kolędowego wystąpią chóry i zespoły wokalne, a także premierowo
Wilanowska Orkiestra Dęta pod kierunkiem Łukasza Gallasa.

Stanisława Celińska
Koncert kolęd i pastorałek

25.01.2019 (piątek), godz. 19.00
Kolegiata św. Anny, ul. Kolegiacka 1

Śledźcie informacje na:
www.kulturawilanow.pl
fb/centrumkulturywilanow
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„Zima w mieście”

– ferie w CKW

28.01-1.02.2019 – ul. Kolegiacka 3
i plac Vogla
4-8.02.2019 – ul. Radosna 11
godz. 8.30-13.00

Oferta dla dzieci w wieku 6-9
lat.W programie zajęcia sportowe,
taneczne, plastyczne, językowe,
teatralne, jednym słowem – świetna zabawa.
Od 28 stycznia do 1 lutego spotykamy się w CKW przy ul. Kolegiackiej 3 i filii przy placu Vogla
na Zawadach, a od 4 do 8 lutego
w Międzypokoleniowym Centrum
Edukacji przy ul. Radosnej 11.
Udział w zajęciach jest bezpłatny,
ale obowiązują wcześniejsze zapisy, które od 14 stycznia przyjmujemy w recepcji Centrum Kultury
Wilanów oraz przez formularz
zgłoszeniowy dostępny na www.
kulturawilanow.pl. Liczba miejsc
jest ograniczona!

Serdecznie
zapraszamy na

Centrum
Sportu Wilanów

LODOWISKO

ul. Gubinowska
28/30

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

8.00-13.30
			
			
13.30-15.30

09.30-11.00
11.30-13.00
13.30-15.00
15.30-17.00
17.30-19.00
19.30-21.00

			
			

Szkoła podstawowa
nr 300 im. Wandy
Rutkiewicz
Pozostałe szkoły

po wcześniejszej, potwierdzonej
przez CSW rezerwacji

16.00-17.30 Sesja I
18.00-19.30 Sesja II
20.00-21.30 Sesja III

wstęp
płatny

Sesja I
Sesja II
Sesja III
Sesja IV
Sesja V
Sesja VI

wstęp
płatny

(poniedziałki, środy - ostatnia sesja - zarezerwowana)

24 XII, 31 XII 2018 - czynne do 14:00
25 XII 2018 - nieczynne
26 XII 2018 - czynne w godz. 11.00-21.00
1 I 2019 - czynne w godz. 14.00-21.00

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

Zapraszamy również na
indywidualne oraz grupowe
zajęcia nauki jazdy na łyżwach
GRUPY:
ŚRODY
PIĄTKI
KOSZT
ZAJĘCIA

16:00-17.30
Dwie grupy
16.00-17.30
Dwie grupy
70 PLN / M-C
1 RAZ W TYGODNIU

fot. shutterstock / Africa Studio / paffy

Zapisy na zajęcia grupowe:
CSW@WILANOW.PL

