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Jaki plan miejscowy

dla przedpola Pałacu Wilanowskiego?

T

rwają konsultacje społeczne
w sprawie sposobu zagospodarowania przedpola Pałacu Wilanowskiego. Opracowany w ich wyniku plan miejscowy wpłynie na rozwój
tego obszaru, określi jego charakter
i funkcje.
Projekt planu jest dostępny:
na stronie internetowej:
www.architektura.um.warszawa.pl
w Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego, ul. Marszałkowska
77/79, od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16
na wystawie plenerowej przy
Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy
ulicy Klimczaka
Uwagi do planu można zgłaszać na kilka sposobów, m.in. na dyżurach z projektantami planu w Urzędzie Dzielnicy
Wilanów oraz w Biurze Architektury
i Planowania Przestrzennego. Można
również w tym celu skorzystać z numeru 19 115, pod którym uzyskamy odpowiedź na każde zapytanie związane
z projektami miejskimi.
Konsultacje społeczne potrwają do 14
października 2019 roku. Zachęcamy do
udziału.
WWW.WILANOW.PL
Wydawca:
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa
tel. 22 44 35 069
faks 22 44 35 067

Redakcja:
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
dla Dzielnicy Wilanów
email: sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl
tel. 22 44 35 005

Projekt graficzny i skład:
LOGOTEKA Piotr Rudź
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Kolejna szkoła publiczna

w Wilanowie pnie się do góry!

S

zkoła przy ul. Oś Królewska rośnie w oczach. Nad halą sportową zamontowano już wszystkie
dźwigary i przystąpiono do montażu
blachy trapezowej dachu.
– Wilanów potrzebuje szkoły podstawowej. To będzie piękna i nowoczesna
placówka – powiedziała na uroczysto-

ści wmurowania kamienia węgielnego Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.
Wilanów to jeden z rejonów Warszawy z największym przyrostem demograficznym. Na uczniów będą czekać
funkcjonalne sale lekcyjne, świetnie
wyposażone pracownie, przestronne

Nowa jezdnia
ul. Branickiego

M

ieszkańcy Wilanowa zyskali kilkaset metrów
nowej drogi – jest to południowa część ulicy
Adama Branickiego. Firma Polnord we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wilanów zrealizowała właśnie inwestycję polegającą na budowie fragmentu ulicy
Branickiego na odcinku pomiędzy al. Rzeczypospolitej
i skrzyżowaniem z ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Powstała nowa jezdnia wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, trawnikami, oświetleniem i odwodnieniem.
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korytarze, sala gimnastyczna, boisko, stołówka z pełnym zapleczem gastronomicznym. Obok boiska powstanie dostępny
dla wszystkich mieszkańców park ze strefą relaksu. Projekt zakłada również wybudowanie pod murawą boiska parkingu.
Szkoła powinna być gotowa 1 września
2020 r.

Rondo na skrzyżowaniu

Sytej i Jarej już otwarte!

N

a skrzyżowaniu ulic Sytej
z Jarą już od września działa funkcjonalne rondo. Powstało ono w miejscu dotychczasowej „krzyżówki” drogi gminnej
z powiatową. Rondo w naturalny
sposób uspokoiło ruch dojeżdżających tu aut i zdecydowanie
poprawiło widoczność. To sprawa o kluczowym znaczeniu ze
względu na bliskość przedszkola
i boiska Orlik przy ul. Sytej. Po
zakończeniu inwestycji piesi będą
mieli do dyspozycji nowe poszerzone chodniki, zmodernizowane
oświetlenie oraz przystanek autobusowy z wiatą.

Skrzyżowanie Przyczółkowej
z Uprawną po przebudowie

K

oniec wakacji przyniósł finał przebudowy skrzyżowania Uprawnej
z Przyczółkową. Od początku
września działa tu nowa sygnalizacja
świetlna, dwa perony dla autobusów,
nowe chodniki i przejścia dla pieszych.
Inwestycja jest częścią większej przebudowy ul. Uprawnej, która odbywa się

w ramach trójstronnej umowy zawartej
pomiędzy inwestorem prywatnym, Za-

rządem Dróg Miejskich oraz Urzędem
Dzielnicy Wilanów. Inwestycja przewiduje 3 etapy robót:
etap I – właśnie zrealizowany – przebudowa ul. Uprawnej, odcinek ok.
50 m na skrzyżowaniu z ul. Przyczółkową (zaznaczony kolorem zielonym);
etap II – budowa ul. Uprawnej na odcinku ok. 450 m po zachodniej stronie
ul. Przyczółkowej (zaznaczony kolorem
czerwonym);
etap III – przebudowa i rozbudowa
ul. Przyczółkowej wraz z budową wiaduktu, odcinek ok. 450 m (na rysunku
zaznaczony na niebiesko).
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Budowa ul. Kwarty

(37 KUD) zmierza ku końcowi

I

nwestycja stała się możliwa dzięki
przejęciu gruntów pod ulicę na mocy
tzw. specustawy.

Długość budowanego odcinka to 423
metry, cały pas drogowy ma szerokość
niemal 11 metrów, a sama ulica 5 metrów. Od strony południowej z jezdnią
sąsiaduje oświetlony chodnik, a od
północnej – pobocze i rów odwadniający. Ten odcinek drogi stanie się również bezpieczniejszy dzięki trzem progom zwalniającym.
Przebudowę ul. Kwarty poprzedziło
wykonanie kanalizacji sanitarnej.

Bezpieczniejsi piesi
w Wilanowie

Z

arząd Dróg Miejskich doświetli
8 „zebr” dla pieszych w Wilanowie. Są to następujące przejścia:

Przyczółkowa / Rosochata
Przyczółkowa / Przekorna
Przyczółkowa / Ptysiowa
Przyczółkowa / Ulubiona
Przyczółkowa 27
Vogla / przyst. Pod Wilanówką 02
Vogla / Ruczaj
Rosochata / przyst. Latoszki 01
Efekt doświetlenia zostanie uzyskany dzięki oprawom o innej barwie
światła niż oświetlenie na danej ulicy. Najczęściej stosuje się białe światło, które znacząco poprawia widoczność na przejściu i w strefie dojścia
do pasów.
Prace będą polegały na ułożeniu nowych kabli oświetleniowych, montażu nowych fundamentów, słupów
oświetleniowych oraz nowych opraw
oświetleniowych.
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Nowe światła

na skrzyżowaniu Drewny
z Przyczółkową

W

miejscu skrzyżowania ulic
Drewny i Przyczółkowej
pojawi się sygnalizacja
świetlna, która poprawi komfort i bezpieczeństwo wszystkich uczestników
ruchu. Piesi zyskają dwa dodatkowe
przejścia, rowerzyści przejazd rowero-

wy, który połączy biegnące tu drogi rowerowe, a kierowcy skręcający w lewo
w ul. Przyczółkową – wydzieloną fazę
sygnalizacji.
Obecna organizacja ruchu na skrzyżowaniu stwarza niebezpieczne sytu-

acje dla uczestników ruchu. Kierowcy
w tym miejscu korzystają z trudnego
lewoskrętu w ul. Przyczółkową, a piesi, aby przedostać się na drugą stronę
ulicy mają do pokonania dwie szerokie
jezdnie. Dodatkowo infrastruktura rowerowa urywa się obecnie na wysokości skrzyżowania.
Do postępowania na wykonanie tych
prac zgłosiła się jedna firma, która realizację zadania wyceniła na 2 mln zł.
ZDM zakłada, że budowa sygnalizacji
zakończy się jeszcze w tym roku.

Przedszkole przy ul. Latoszki
już otwarte!

B

ajecznie kolorowe Przedszkole nr 440 przy ul. Latoszki 24
2 września 2019 r. rozpoczęło
pierwszy rok swojej działalności. Placówka jest przystosowana do zapewnienia opieki 150 dzieciom w 6 oddziałach przedszkolnych.

To kolejne 1250 m2 do bezpiecznej
zabawy i edukacji dla wilanowskich
maluchów. Na dzieci czekają jasne
przestronne sale, wielobarwny plac
zabaw, pełne zaplecze gastronomiczne i nowoczesna infrastruktura techniczna. Zmotoryzowani rodzice mogą korzystać z wygodnego
parkingu.
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Rodzinny Bieg
„Czas na wzrok”

1 uczestnik = 1 para
okularów dla dziecka

S

erdecznie zapraszamy do udziału
w biegu „Czas na Wzrok” organizowanym w ramach Światowego
Dnia Wzroku. Dzięki Waszemu udziałowi
w zawodach dzieci z SOS Wioski Dziecięce i rodzin zastępczych otrzymają tyle par
okularów korekcyjnych, ilu zawodników
weźmie udział w biegu.

fot. shutterstock / Kzenon

W trakcie imprezy każdy chętny będzie
mógł poddać się bezpłatnemu badaniu
przesiewowemu wzroku. Dla rodzin
i dzieci przygotowana będzie strefa rekreacji z animacjami dla najmłodszych,
a także strefy gastronomiczne oraz strefy
chill out.

6. edycja Budżetu
Obywatelskiego
Wilanów

środki do dyspozycji – 1 246 670 zł
limit na 1 projekt – 249 334 zł
projekty w głosowaniu – 43
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Powsińskie Dożynki 2019

25

sierpnia br. w plenerach Domu Pracy Twórczej w Powsinie przy
ul. Ptysiowej 3 po raz 14. odbyły się
Powsińskie Dożynki. Ta piękna uroczystość na stałe wpisała się już w kalendarz Powsina, a jej inicjatorami są
Pracownia Etnograficzna „Powsinianie” oraz Grupa 30+ działające przy
Centrum Kultury Wilanów. To rzadka,
wręcz unikalna w stolicy, możliwość
obcowania z tradycjami ludowymi
i dawnymi zwyczajami wiejskimi.

Podczas wyjątkowej uroczystości mogliśmy zobaczyć kolorowy, rozśpiewany i wystrojony w regionalne stroje
korowód z wieńcami dożynkowymi.
Podziwialiśmy występy folklorystyczne zaproszonych przez Centrum Kultury Wilanów zespołów – Powsinian,
Radosnej, Grupy 30+ oraz Kuźni Artystycznej. Nie zabrakło także gości z zagranicy, w tym tancerzy i rękodzielników ludowych z Litwy, Łotwy, Słowacji
oraz Węgier.

Powsińskie Dożynki to nie lada gratka
dla smakoszy i okazja do skosztowania
regionalnych potraw. Miłośnicy rękodzieła artystycznego mieli możliwość
buszowania między barwnymi stoiskami, a najmłodsi goście brali udział
w licznych, przygotowanych specjalnie
dla nich, warsztatach, grach i animacjach.
Wrażeń dopełniła popołudniowa „potańcówka na dechach”, do której przygrywała Aligancka Kapela i zespół młodzieżowy Beyond Relief.

NR 26 (44) – WRZESIEŃ 2019 / INFORMATOR WILANOWSKI / 9

Wspomnienia z wakacji
Trening
z Marcinem Gortatem

Świetny dzień dla dzieci i ich rodziców. W szkole przy ul. Wiertniczej 26
Marcin Gortat – zawodnik zespołów
Orlando Magic, Washington Wizards
czy LA Clippers – poprowadził treningi koszykarskie z dziećmi z Wilanowa.
Padło wiele mądrych motywujących
dzieci słów. W oczach uczestników
treningu widzieliśmy radość, pasję
i chęć nauki od jednego z najlepszych
zawodników w historii polskiej koszykówki. Na pewno zapamiętają ten
dzień na długo.

Jana III Sobieskiego (Oś Królewska),
nasi milusińscy mogli obejrzeć specjalnie przygotowane dla nich spektakle
teatralne. Zespół aktorów Teatru Trip
wprowadził dzieci w magiczny świat,
prezentując m.in. takie utwory, jak:
„Babroszki lecą w kosmos”, „Zuzanka
w utopce” czy „Królewna Fasolka”.

ardy za Ebbing, Missouri”, laureata
czterech Oscarów – „Kształt wody”
czy głośną ubiegłoroczną premierę „Bohemian Rapsody”. Wstęp na
wszystkie pokazy był oczywiście
wolny. Zapraszamy za rok!

Teatralne spektakle
dla dzieci
Nasi najmłodsi mieszkańcy też nie
narzekali na nudę. Dzięki Centrum
Kultury Wilanów w każdą niedzielę, najpierw na Zawadach przy
ul. Viogla, a potem przy pomniku

To był znakomicie spędzony wspólnie
czas zarówno dla najmłodszych, jak
i ich rodziców.

Kino plenerowe
W każdą sobotę między 6 lipca a 10
sierpnia przy Urzędzie Dzielnicy
Wilanów miłośnicy dobrego filmu
uczestniczyli w „sobotach z kinem
plenerowym”. Repertuar tegorocznej edycji spełniał oczekiwania najbardziej wymagających kinomanów.
Obejrzeliśmy m.in. zdobywcę nagrody Złotych Globów, film „Trzy billbo-

Koncert
zespołu TulaMade
Wyjątkowy wieczór spędziliśmy
19 lipca dzięki zespołowi TulaMade.
Jego koncert zatytułowany „Łąka na
skraju świata” okazał się nostalgiczną
podróżą po krainie country i bluesa.
Kojące brzmienie piosenek o miłości
– tej dojrzałej i doświadczonej, która
przetrwa wszystko i tej chwilowej,
jak letnie zauroczenie – wprowadziło słuchaczy w przyjemny piątkowy
chillout.
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Wrzesień 1939

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

23

fot. Krzysztof Kanabus

sierpnia 1939 r. wielkie
potęgi wojskowe ówczesnej Europy, Niemcy
i Związek Radziecki podpisały pakt
Ribbentrop-Mołotow, który ostatecznie przesądził los Polski. Dokonano
agresji na nasz kraj, pomimo, podpisanych wcześniej z Rzeczpospolitą traktatów i paktów o nieagresji. Rozpoczęte
1 września 1939 r. przez Niemcy,
działania zbrojne, już po ok. dwóch
tygodniach dotarły do południowych krańców Warszawy w rejon
Wilanowa.
Najkrwawszy bój rozegrał się 18 września, gdy oddział pod dowództwem
kpt. Konstantego Zbijewskiego wyruszył nocą z Fortu Czerniakowskiego
w kierunku Wilanowa. Celem tej akcji
zbrojnej było odbicie go z rąk niemieckich. Już przy figurze św. Jana Nepomucena oddział dostał się pod ostrzał
żołnierzy wroga. Pomimo tego nasi
żołnierze dotarli w okolice cmentarza
wilanowskiego, gdzie ponownie dostali się pod silny ogień niemieckiej
piechoty i wozów pancernych. Na
polu walki poległo wielu obrońców

Wilanowa, najwięcej w okolicach
cmentarza i parku. Pochowano ich
przeważnie tam, gdzie padli w boju.
Niemcy, nie przestrzegając Konwencji Międzynarodowych, atakowali również obiekty cywilne, a nawet budynki z wyraźnie widocznym
znakiem czerwonego krzyża, którym
były oznaczone punkty sanitarne
i szpitale.
Wśród ludności cywilnej Wilanowa
pierwszą ofiara był pracownik majątku wilanowskiego, ślusarz – elektryk 58 letni pan Franciszek Wernio,
ostrzelany przez samoloty, gdy gasił
pożar własnego domu.

Zaś jedną z ostatnich
była poległa 29 września, już po kapitulacji
Warszawy, Halina Maria Porębska, czternastoletnia dziewczyna,
której fotografii umieszczonej na jej grobie trudno
nie zauważyć, spacerując po cmentarzu wilanowskim.
Wilanów pamięta o rocznicy wybuchu
II wojny światowej. W tym roku 80-lecie września 1939 mieszkańcy Wilanowa uczcili uroczystym koncertem
Chóru Archikatedry Lwowskiej w Kolegiacie św. Anny.
Na podstawie tekstu Krzysztofa Kanabusa

Uroczystość mianowania
porucznika Penconka

na stopień kapitana

13

września minęło 80
lat od bohaterskiej
śmierci porucznika
Jana Penconka na Kępie Oksywskiej. W związku z rocznicą miało miejsce uroczyste wręczenie
pośmiertnego aktu mianowania
por. Jana Penconka na stopień
kapitana. Uroczystość z udziałem
Burmistrza Dzielnicy Wilanów
odbyła się w Szkole Podstawowej
nr 104 im. M. Rataja w Powsinie.
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Uzyskaj do 100% dotacji
na wymianę pieca

S

tolica wprowadzi nowy system
dotacji do ekologicznego ogrzewania domów. Wyższa kwota
wsparcia inwestycji w budynkach wielorodzinnych, dodatki na odnawialne
źródła energii i dofinansowanie dostępne cały rok to kilka zmian w uchwale,
którą przyjęli stołeczni radni.

gruntowej pompy ciepła – do 100 tys. zł
(obecnie można uzyskać do 40 tys. zł).

Liczy się efekt ekologiczny

– Usunięcie z Warszawy tzw. kopciuchów to główny element walki ze
smogiem. By zmobilizować mieszkańców, proponujemy znacząco wyższe
dotacje do zamiany starych kotłów na
ekologiczne źródła ciepła. Ułatwiliśmy
też proces składania wniosków. Na
zmianach skorzystamy wszyscy – bo
wszyscy odczujemy poprawę jakości
powietrza – mówi Rafał Trzaskowski,
prezydent stolicy.

Najwyższych dotacji miasto udzieli
mieszkańcom zastępującym kopciucha
odnawialnymi źródłami energii, czyli
tzw. „zielonym ciepłem”. Nieco mniej
korzystne będzie podłączenie budynku
do miejskiej sieci ciepłowniczej, a na
końcu sieci gazowej. Stolica nie wspiera finansowo montowania nowych
pieców na paliwo stałe (np. na pellet),
ponieważ ulatujący z nich dym zanieczyszcza środowisko.

Dotacje szyte na miarę

Im szybciej, tym korzystniej

Od marca 2019 r. warszawiacy mogą
uzyskać wyższą dotację na likwidację
kopciucha, przy czym wysokość dotacji
zostanie dostosowana do rodzaju budynku i skali inwestycji. Kwota wzrosła
z 7 tys. zł do 12 tys. zł. Teraz kolejną zachętą dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się m.in.
na podłączenie do gazu będzie dodatkowe 10 tys. zł na nową lub modernizowaną instalację grzewczą. Na jeszcze
lepsze warunki będą mogły liczyć osoby, które chcą korzystać z ciepła sieciowego – dofinansowanie może wynieść
aż 40 tys. zł. Z kolei zdecydowani na zastąpienie kopciucha gruntową pompą
ciepła mogą liczyć nawet na 50 tys. zł
wsparcia od miasta.

Najbardziej atrakcyjna suma dotacji przewidziana jest na 2019
i 2020 r. Później, w 2021 r., kwota
będzie zmniejszona do 90%, a w roku
2022 – do 70%. To motywacja mieszkańców Warszawy do jak najszybszej
decyzji o likwidacji kopciucha.

Zarządzający budynkami wielorodzinnymi również otrzymają wyższe kwoty
dopłat do eko-inwestycji. Nowa uchwała
proponuje zwiększenie dotacji na podłączenie budynku wielorodzinnego do
sieci gazowej – do 80 tys. zł (obecnie jest
to 15 tys. zł); do sieci ciepłowniczej – do
90 tys. zł (obecnie 20 tys. zł); instalację

Ułatwienia dla mieszkańców
Wszyscy zainteresowani uzyskaniem
finansowego wsparcia na ekologiczne
formy ogrzewania będą mogli złożyć
wniosek w swoim urzędzie dzielnicy.
By mieszkańcy nie martwili się o czas
realizacji inwestycji i okres rozliczeniowy, nowa uchwała znosi okresowe
przyjmowanie dokumentów. Dzięki
temu warszawiacy będą mogli ubiegać
się o dotację przez cały rok. Nabór wniosków na nowych zasadach rozpocznie
się w drugiej połowie października.

Ogrzewanie energią
ze słońca i wiatru
Osoby likwidujące kopciucha i zastępujące go pompą ciepła (gruntową bądź
powietrzną) mogą – oprócz dotacji na
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pompę i instalację grzewczą – otrzymać
preferencyjną dopłatę na zakup paneli
fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.
Energia elektryczna pozyskana z promieni słońca i wiatru zasila pompę
ogrzewającą budynek. Standardowa
dopłata do paneli fotowoltaicznych to
1,5 tys. zł za 1 kW, jednak w tym przypadku mieszkańcy mogą liczyć na 5 tys.
zł za 1 kW, (maksymalnie 15 tys. zł). Nie
wszystkie budynki można podłączyć do
sieci ciepłowniczej lub gazowej, dlatego
tzw. zielone ciepło jest ekologiczną alternatywą.

Dokładna inwentaryzacja
W Warszawie około 13,5 tys. budynków jest niepodłączonych do sieci
ciepłowniczej ani gazowej, z czego 5,5
tys. jest zinwentaryzowanych. W zasobie komunalnym na początku 2019 r.
było ponad 1900 kopciuchów. Zgodnie
z przyjętym harmonogramem do grudnia 2019 r. z miasta zniknie blisko 400
miejskich kotłów, w 2020 r. – 1000,
a w roku 2021 ostatnie 500.

Trzykrotnie zwiększony
budżet na walkę ze smogiem
Stolica przeznaczy rekordową sumę
pieniędzy na program walki ze smogiem. Tylko w 2020 r. budżet na te
przedsięwzięcia wyniesie 55,3 mln
zł, a w kolejnych dwóch latach –
łącznie 210 mln zł. W planie inwestycyjnym przewidziane są m.in.
dotacje na likwidację starych pieców, przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej
i gazowej, modernizacje oświetlenia
oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii (OZE).
Szczegóły dostępne są na:
www.zielona.um.warszawa.pl/dotacje

Królewskie jabłonie w Wilanowie

P

odczas Festiwalu kulinarnego
„Polska od kuchni” odbywającego się 21 i 22 września na
Plaży Wilanów przedstawiciele Urzędu, radni oraz mieszkańcy Wilanowa
posadzili wspólnie kilkanaście drzew
jabłoni odmiany Dolgo. To kontynuacja inicjatywy z 2018 r., kiedy to wraz
z jej pomysłodawczynią, panią Katarzyna Bosacką, posadziliśmy jabłonie w ramach akcji pod hasłem „100
jabłoni na 100-lecie niepodległości
Polski”. Był to symboliczny początek
projektu mającego na celu edukację,
upowszechnianie zdrowego trybu życia i ekologii. To także kontynuacja

misji najwybitniejszego
mieszkańca Wilanowa –
króla Jana III Sobieskiego
– ogromnego zwolennika upowszechniania sadownictwa i ogrodnictwa
w Polsce.
Jeszcze w tym roku posadzimy kolejne jabłonki –
4 października podczas pikniku rodzinnego w przedszkolu przy ul. Latoszki.
A niektóre z ubiegłorocznych drzewek w tym roku
już owocowały!

Bezpłatne szczepienia na grypę
dla warszawskich seniorów

2
fot. shutterstock / Image Point Fr

września br. w stolicy ruszył
program bezpłatnej profilaktyki przeciwko grypie dla osób,
które skończyły 65 lat. Na bezpłatne
szczepienie będą mogli zgłosić się seniorzy zameldowani w Warszawie na
stałe albo czasowo i rozliczający podatek
w stołecznych urzędach skarbowych.
To właśnie osoby starsze są najbardziej
narażone na niebezpieczne powikłania
pogrypowe, a szczepienia to skuteczna
i tania metoda zapobiegania takim zagrożeniom.

Dostępność programu
bezpłatnych
szczepień jest bardzo duża.
Mieszkańcy będą mogli
przyjść na szczepienie
do jednej z 168 przychodni. Ich wykaz znaleźć można na stronie
www.um.warszawa.pl.
W zakładce „dla mieszkańców” wybrać należy kategorię „zdrowie”,
a następnie sekcję „programy zdrowotne”.
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Centrum Sportu Wilanów zaprasza!

Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy Wilanów zaprasza!
Dziecięce poranki z książką
Muzorymki zajęcia
muzyczno-literackie:
- każdy czwartek godz. 10.30 i 11.30
ul. Kolegiacka 3,
- każdy piątek godz. 11.00 i 12.00
w filii al. Rzeczypospolitej 14.
Warsztaty komiksowe
„Od Ziuka do Józefa”,
od 4.10.2019 r. co dwa tygodnie w piątki
godz. 9.00 i 10,30 ul. Kolegiacka 3.
„Rymujące urwisy”,
zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat
w piątki godz. 17.00 ul. Kolegiacka 3.
Klub Małego Czytelnika
spotkania dla dzieci w wieku
przedszkolnym (2-3 lata).
Prowadzimy nabór do grupy w Powsinie.
„Podróż bez biletu”
cykl spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży:

8.10.2019 r. Marcin Pałasz – godz. 10.00
ul. Kolegiacka 3, godz. 13.00 al. Rzeczypospolitej 14,
18.10.2019 r. Przemysław Wechterowicz – godz. 10.00 ul. Radosna 11, godz.
17.00, al. Rzeczypospolitej 14,
21.10.2019 r. Joanna Jagiełło – godz.
11.30 ul. Przyczółkowa 27a,
21.10.2019 r. Tomasz Sobania – godz.
9.00 ul. Radosna 11, godz. 10.30 ul. Kolegiacka 3, godz. 12.30, al. Rzeczypospolitej 14,
12.11.2019 r. Marcin Kozioł – godz.
11.00 ul. Kolegiacka 3, godz. 12.30 al.
Rzeczypospolitej 14, 18.11.2019 r. Waldemar Cichoń – godz. 9.00 ul. Radosna
11, godz. 12.30, al. Rzeczypospolitej
20.11.2019 r. Marcin Brykczyński
– godz. 11.00 al. Rzeczypospolitej 14,
25.11.2019 r. Tomasz Trojanowski
– godz. 10.00 ul. Radosna 11,
26.11.2019 r. Ula Kowalczuk – godz.
10.00, ul. Kolegiacka 3.
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Kulturalne popołudnia
w Bibliotece
Filmowe wtorki każdy wtorek
godz. 18.00 ul. Kolegiacka 3:
„Październik w blasku fleszy” i „Listopad z książką”
„Literacki Poniedziałek”
z Małgorzatą Rejmer 14 października
godz. 18,30 ul. Kolegiacka 3.
„Spotkania z polszczyzną” –
cykl wykładów godz.18.00 ul. Kolegiacka 3:
9.10.2019 r. prof. UW dr hab. Marek
Łaziński – „Słowa klucze – kluczem do
rzeczywistości”:
30.10.2019 r. dr Monika Kresa – „Twoja
mowa Cię zdradza – o zróżnicowaniu
dialektalnym gwarowym współczesnej
polszczyzny”;
20.11.2019 r. dr Barbara Pędzich – „Pułapki językowe, w które najczęściej wpadamy”.

Wystawy ul. Kolegiacka 3:
Październik „Stanisław Moniuszko –
To jest Mój Rok!”
Listopad: „Sue Ryder” oraz „Ojcowie
Niepodległości”.

Złota jesień

z Centrum Kultury Wilanów
„Moniuszko na jazzowo”
Koncert Spirituals Singers Band

Powsińska Wieczornica:
Kiszenie kapusty

5.10.2019 (sobota), godz. 18.00

16.10.2019 (środa), godz. 18.30

Filia CKW w ALTO Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14

Dom parafialny, ul. Przyczółkowa 56

Wejściówki na wydarzenie w cenie 10 zł do nabycia od 30 września
w placówkach Centrum Kultury Wilanów.

„Raz na ludowo”
– wystawa patchworków
9.10.2019 (środa), godz. 18.00 – wernisaż
2-29.10.2019 – wystawa
Dom Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3
Wstęp wolny!

Chór Dzwony Podołu z Kijowa
Koncert pieśni prawosławnych

„101 przepisów z dyni”
19.10.2019 (sobota), godz. 11.00-14.00
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla
Wstęp wolny!

11.10.2019 (piątek), godz. 18.00
Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11
Bezpłatne wejściówki na wydarzenia od 7 października można
otrzymać w placówkach Centrum Kultury Wilanów.

Koncert Yagi Kowalik
„Piaf, Greco, Aznavour…”
12.10.2019 (sobota), godz. 17.00
Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11
Wejściówki na wydarzenie w cenie 10 zł można nabyć
od 7 października w placówkach Centrum Kultury Wilanów.

IX Powsiński Dzień Dyni
13.10.2019 (niedziela), godz. 8.00-14.00
Dom Pracy Twórczej w Powsinie, ul. Ptysiowa 3

„Mickiewicz na 4 głosy”
– koncert
19.10.2019 (sobota), godz. 17.00
Sala biała, Muzeum Pałacu Króla Jana III,
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
Wystąpią:
- Izabela Kopeć – mezzosopran
- Marcin Bronikowski – baryton
- Elwira Ślązak i Gabriel Collet – marimba
Bezpłatne wejściówki na wydarzenie od 14 października można
otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz w placówkach Centrum Kultury Wilanów.

Wojciech Ezzat – koncert
20.10.2019 (niedziela), godz. 18.00
Filia CKW na Zawadach, plac Vogla
Wejściówki w cenie 10 zł do nabycia od 14 października
w placówkach Centrum Kultury Wilanów.

Po więcej informacji zaglądajcie na:

www.kulturawilanow.pl
fb.centrumkulturywilanow
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WYBORY DO SEJMU I SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
13 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
Adresy siedzib Obwodowych Komisji
Wyborczych w Dzielnicy Wilanów
552 – Przedszkole nr 427, ul. Radosna 11
553 – Przedszkole nr 56, ul. Gubinowska 28/30
554 – Szkoła Podstawowa nr 300,
		

ul. Gubinowska 28/30

555 – Zespół Szkół nr 79,
		

ul. Wiertnicza 26

556 – Przedszkole nr 416,
		

ul. Syta 123

557 – Zespół
Szkolno-Przedszkolny
nr 3, ul. Przyczółkowa 27
558 – Urząd Dzielnicy Wilanów,
		

ul. F. Klimczaka 4

559 – Szkoła Podstawowa nr 169,
		

ul. Uprawna 9/17

560 – Instytut Papieża Jana Pawła II,
		

ul. Prymasa A. Hlonda 1

561 – Szkoła Podstawowa nr 358,
ul. św. U. Ledóchowskiej 10
562 – Instytut Papieża Jana Pawła II,
		

ul. Prymasa A. Hlonda 1

563 – Centrum Kultury Wilanów, ul. Z. Vogla 62
564 – Szkoła Podstawowa nr 300,
		

ul. Gubinowska 28/30

565 – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,
		

ul. Przyczółkowa 27

566 – Przedszkole nr 424, ul. J.B. Flatta 7
567 – Przedszkole nr 420, ul. św. U. Ledóchowskiej 8
568 – Szkoła Podstawowa nr 358, ul. św. U. Ledóchowskiej 10
569 – Biblioteka Publiczna, al. Rzeczypospolitej 14
570 – Szkoła Podstawowa nr 358, ul. św. U. Ledóchowskiej 10
Wszystkie lokale wyborcze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji na temat wyborów uzyskać można na stronie Urzędu Dzielnicy: www.wilanow.pl
pod numerem miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo
oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

