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Możesz uzyskać warszawską dotację, jeżeli:
Twój piec zlokalizowany jest na terenie m.st. Warszawy i cały czas
z niego korzystasz. Sprawdzimy to przed podpisaniem umowy.
Zlikwidujesz go na stałe i zastąpisz:
a) odnawialnym źródłem energii (pompa ciepła + panele
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe),
b) indywidualnym węzłem cieplnym (ciepło sieciowe),
c) źródłem ciepła opalanym paliwem gazowym (piec gazowy +
kolektory słoneczne),
d) źródłem ciepła zasilanym energią elektryczną (piec elektryczny
+ panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe).

Dotację możesz otrzymać na likwidację pieca na paliwo stałe (węgiel, drewno) albo na olej opałowy.
PAMIĘTAJ:
do końca 2022 roku masz obowiązek wymienić
KOPCIUCHA – czyli piec na węgiel lub drewno niespełniający wymogów klasy 3, 4 lub 5.
do końca 2027 roku masz obowiązek wymienić
piec na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.
Nie zwlekaj, skorzystaj z maksymalnej dotacji już teraz! To korzyść dla Ciebie i dla Twojego portfela. Pamiętaj, że od 2021 roku wysokość doﬁnansowania
będzie malała.

Dodatkowo możesz uzyskać dofinansowanie na wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej. Sprawdź dostępne opcje na stronie zielona.um.warszawa.pl,
w urzędzie dzielnicy lub w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki
Klimatycznej.
Procedurę dofinansowania reguluje uchwała nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy
z 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej.

DOTACJA W 6 ŁATWYCH KROKACH
Pamiętaj, najpierw podpisz z nami umowę dotacji! Dopiero
potem możesz zacząć inwestycję likwidacji kopciucha.

KROK 1

Zbierz potrzebne dokumenty
1. Wypełnij wniosek*. W formularzu możesz wpisać dowolny nr
rachunku bankowego, na który po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji
zostanie przekazana dotacja. Może to być Twój rachunek lub rachunek
bankowy wykonawcy.
2. Zrób zdjęcie kotłów lub palenisk na paliwo stałe/olej opałowy, które
chcesz zlikwidować (fotografia z przodu, z góry i obu boków, jeżeli to
możliwe) i dołącz do wniosku.
3. Uzyskaj zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji.
* Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do ww. uchwały
(tam też znajdziesz pełną listę wymaganych załączników).

KROK 2
Wniosek jest krótki i nieskomplikowany. Dokument
i instrukcję znajdziesz na stronie zielona.um.warszawa.pl w zakładce Dotacje dla mieszkańców na inwestycje ekologiczne. Pomożemy Ci wypełnić wniosek!
Odpowiedzi na pytania znajdziesz:  
na stronie internetowej zielona.um.warszawa.pl
w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
(pl. Bankowy 2, piętro 7),
w Wydziale Obsługi Mieszkańców w każdym
urzędzie dzielnicy,
w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115,
pod numerem telefonu 22 325 96 06
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00).

Złóż dokumenty
1. Złóż wniosek w dowolnym urzędzie dzielnicy (poniedziałek w godz.
8.00 - 18.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00) lub w Biurze Ochrony
Powietrza i Polityki Klimatycznej
(pl. Bankowy 2, piętro 7, poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00).
2. Wnioski przyjmujemy przez cały rok. Za datę złożenia dokumentów
o udzielenie dotacji uznajemy dzień wpływu wniosku do Urzędu m.st.
Warszawy.

KROK 3

Analizujemy Twój wniosek i wyrażamy zgodę na dotację
1. Gdy wszystkie dokumenty będą kompletne, zaprosimy Cię
na podpisanie umowy o udzielenie dotacji.
2. Umowę podpisujesz w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki
Klimatycznej (pl. Bankowy 2, piętro 7, poniedziałek - piątek
w godz. 8.00 - 16.00).
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KROK 4

Realizujesz inwestycję
1. Po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji
możesz zacząć realizować inwestycję.
2. Umów się z wykonawcą, że otrzyma środki po
zakończeniu prac (wtedy przy rozliczeniu dotacji
podasz numer jego rachunku bankowego) lub
rozliczysz się z nim samodzielnie.
Pamiętaj, że pieniądze w ramach dotacji przekażemy po zakończeniu całego procesu.
3. Ty i Twój wykonawca musicie podpisać protokół
odbioru wykonanej inwestycji. W przypadku instalacji węzła cieplnego potrzebna jest też akceptacja
i podpis przedstawiciela operatora sieci ciepłowniczej.
4. Pamiętaj, musisz dostać od wykonawcy oryginał
faktury lub rachunku za usługę. Wykonawca
wystawia ją dla Ciebie po zakończeniu inwestycji na podstawie protokołu odbioru wykonanej
inwestycji.
5. Po instalacji ekologicznego źródła ogrzewania
zrób jego zdjęcia (zdjęcie z przodu, z góry i obu boków, jeżeli to możliwe) oraz pozostałych instalacji,
jeżeli otrzymałeś na nie dotację.

WYSOKOŚĆ DOTACJI NA MODERNIZACJĘ
KOTŁOWNI
zgodnie z uchwałą nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st.
Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej

KROK 5

Złóż rozliczenie dotacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
1. Wypełnij i podpisz druk rozliczenia, który jest
dołączony do umowy o udzielenie dotacji.
2. Złóż kopię protokołu odbioru wykonanej inwestycji. W przypadku wykonania węzła cieplnego
dołącz kopię protokołu odbioru podpisanego przez
przedstawiciela operatora sieci ciepłowniczej.
3. Złóż oryginał faktury lub rachunku wystawionego na Ciebie na podstawie protokołu odbioru
wykonanej inwestycji (zwrócimy go niezwłocznie
po zaakceptowaniu rozliczenia).
4. Przekaż nam zdjęcia przedstawiające wykonaną
inwestycję (fotografia zainstalowanego źródła
ogrzewania oraz pozostałych instalacji, jeżeli otrzymałeś na nie dotację).
PAMIĘTAJ, WSZYSTKIE KOPIE
DOKUMENTÓW MUSISZ POTWIERDZIĆ
WŁASNORĘCZNYM PODPISEM
NA KAŻDEJ STRONIE ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

KROK 6

Wypłacamy pieniądze
1. Akceptujemy złożone dokumenty.
2. Przekazujemy dotację na rachunek bankowy
(Twój lub wykonawcy), wskazany w druku rozliczenia.
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

NR 27 (45) – GRUDZIEŃ 2019 / INFORMATOR WILANOWSKI / 3

Szkoła przy Osi Królewskiej
rośnie w oczach

B

udowa nowej szkoły podstawowej
przy ul. Oś Królewska idzie pełną
parą. Postęp prac jest widoczny z dnia
na dzień i nic w tym dziwnego, skoro już
1 września przyszłego roku placówka wypełni się dziećmi. Hala sportowa nowej szkoły
jest już pod dachem, w trakcie jest właśnie
montaż okien, instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. W budynku samej szkoły zakończono  prace murarskie, zamontowano okna i zaizolowano
dach, trwają  prace  wykończeniowe elewacji.
W garażu nad poziomem parteru został już
wylany strop, a na poziomie +1 trwa betonowanie słupów i belek.

Nowy żłobek w Wilanowie!

W

listopadzie rozpoczęliśmy
budowę 6-cio oddziałowego żłobka przy ul. Pamiętnej. Budynek  o powierzchni 1213,40 m2
będzie miał dwie kondygnacje naziem-

ne. W części parterowej budynku będą
znajdować się 3 oddziały żłobkowe, wejście główne z szatnią oraz blok żywieniowy. Na piętrze przewidziano również
3 oddziały żłobkowe z salą zajęć rucho-

4 / INFORMATOR WILANOWSKI / NR 27 (45) – GRUDZIEŃ 2019

wych i częścią administracyjną oraz pomieszczeniami pomocniczymi.
Zakończenie budowy żłobka planowane
jest na listopad 2020 roku.

Rowerem do Konstancina

W

ilanów zyskał kolejny
odcinek ścieżki rowerowej. Nowy fragment
drogi rowerowej połączył ze sobą istniejące trasy na terenie Warszawy po
wschodniej stronie ul. Przyczółkowej
oraz w Konstancinie, po wschodniej
stronie ul. Warszawskiej.

ul. Drewny i Przyczółkowej (na wysokości ul. Historycznej). Pozwoli to
wyznaczyć brakujący przejazd, któ-

ry połączy dwa rozdzielone ruchliwą jezdnią odcinki trasy rowerowej
wzdłuż ul. Przyczółkowej.

W tym roku wybudowana zostanie
również sygnalizacja na przejściu
dla pieszych przy skrzyżowaniu

Plac zabaw na ul. Gronowej
ma nową nawierzchnię

N

a powierzchni 771 m2
placu zabaw przy ul.
Gronowej wymieniono
nawierzchnię. Prace zostały
przeprowadzone na dwóch powierzchniach składających się
na obszar placu:

mini boisku wielkości 322 m2 wyróżnionym nawierzchnią w kolorze czerwonym
oraz na pozostałym terenie wielkości
449 m2, w skład którego wchodzą ciągi
piesze, mini zjazd saneczkowy, placyki
wejściowe.

Prace trwały od 29 października do końca listopada br., a wykonawcą była firma
Greensport. Nowa nawierzchnia jest bezpieczna, amortyzująca, antypoślizgowa
i odporna na mróz.
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Nowe rondo

na skrzyżowaniu Bruzdowej i Kwarty

N

a ulicy Bruzdowej prowadzone są
prace budowlane. Inwestycja obejmuje   przebudowę sieci wodociągowej
oraz budowę sieci kanalizacyjnej. Obecnie wykonano już roboty budowlane na odcinku od
ul. Kwarty do ul. Prętowej, czego efektem jest
m.in. nowe rondo na skrzyżowaniu ul. Bruzdowej i ul. Kwarty.  

Rozbudowa
ul. Rycerstwa Polskiego

U

lica Rycerstwa Polskiego w listopadzie została poddana
gruntownej rozbudowie. Zakres inwestycji obejmował jezdnię,
wjazdy, zatoki parkingowe, chodniki,
kanalizację deszczową, oświetlenie
uliczne, ustawienie ławek i koszy
na śmieci oraz założenie trawników
i wykonanie nasadzeń drzew.
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Niepodległa

Z dziejów 12. Pułku Ułanów Podolskich

W

dniu 3 grudnia 1918 r.
w gazecie Kurier Warszawski ukazało się ogłoszenie
następującej treści:

„Grono oficerów byłego VII-go pułku
ułanów III-go Korpusu zawiadamia pp.
Oficerów i żołnierzy pułku o założeniu
w dniu 1- ym b. m. Związku w celu
nawiązania łączności. Uprasza się zainteresowanych o zgłaszanie się pod
adresem ul. Polna 58 m. 5 w godzinach
od 9 z rana do 12 w południe. Prezes
podrotmistrz Szuszkiewicz, sekretarz
porucznik Młodzianowski”.
Był to skutek rozkazu przybyłego w listopadzie 1918 r. do Warszawy komendanta Józefa Piłsudskiego, który nakazał formowanie oddziału ochotniczego
celem wzmocnienia wojsk polskich
walczących wówczas w obronie Lwowa.
Na apel ten odpowiedziało, oprócz
byłych żołnierzy 7 Pułku Ułanów, również wielu ochotników, przeważnie
młodzieży z Warszawy i jej najbliższych
przedmieść: Czerniakowa, Mokotowa,
Woli, Grochowa i innych. Z żołnierzy
i nowych rekrutów utworzono oddział
noszący nazwę „Szwadron Jazdy Województwa Warszawskiego Odsieczy
Lwowa”. Dowództwo objął rtm. Antoni Szuszkiewicz. Po krótkim przeszkoleniu oddział wyruszył na front. Po

przebiciu się do Lwowa rotmistrz Szuszkiewicz zameldował
się u dowódcy obrony
miasta gen. Tadeusza
Rozwadowskiego, który skierował oddział
na najtrudniejszy odcinek obrony, mianowicie w okolice rogatki Żółkiewskiego i wsi
Zboiska. Najcięższe
walki w tym rejonie
trwały około 3 tygodni. Na przełomie
stycznia i lutego szwadron powrócił do
Warszawy.

Na początku maja 1919 r. zakończyły
się szkolenia Pułku. Dnia 7 maja w wilanowskim kościele św. Anny odprawiona została uroczysta Msza święta,
podczas której wręczono Pułkowi
sztandar, a po niej na placu przed kościołem odbyła się defilada. Sztandar
towarzyszył Pułkowi we wszystkich
bojach i uroczystościach do 1923 r.
Dziś znajduje się w zbiorach Muzeum
Wojska Polskiego. 7 maja stał się
dniem Święta Pułku.

Od 8 lutego 1919 r. główną bazą –
miejscem tworzenia rozrastającego się
oddziału zostały Dobra Wilanowskie,
majątek państwa Branickich.

Podczas II wojny światowej żołnierze
12. Pułku Ułanów Podolskich wsławili
się walkami w kampanii wrześniowej
i na Monte Cassino.

Rozkazem szefa Sztabu Generalnego
nr 77/19 z dnia 19 lutego 1919 r. rozbudowanemu dywizjonowi nadana
została nowa nazwa – 12 Pułk Ułanów
Odsieczy Lwowa, przemianowana kilka miesięcy później na „12 Pułk Ułanów Podolskich” ze względu na silne
związki żołnierzy dawnego 7 Pułku
z Podolem.

Fakt formowania 12 Pułku Ułanów
Podolskich w Wilanowie upamiętnia
tablica odsłonięta i poświęcona w kościele św. Anny w lipcu 2017 r. Tablicę
ufundowała rodzina książąt Radziwiłłów oraz żołnierzy i rezerwistów
12 Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie, który od 2011
roku przejął tradycje 12 Pułku Ułanów
Podolskich.

Na trzy miesiące Wilanów, a mówiąc
dokładniej Dobra Wilanowskie, stały się domem – koszarami i terenem
ćwiczeń dla żołnierzy Pułku, szkolących się w sztuce wojennej. Przez
ten czas nasi dziadkowie, mieszkańcy
Wilanowa i okolic, mogli na co dzień
obserwować szkolących się w taktyce,
na polach i łąkach hrabiego Ksawerego Branickiego, żołnierzy i nowych
rekrutów. Gdy przyszła niedziela,
żołnierze ci swoimi pododdziałami
uczestniczyli w Mszy świętej w wilanowskim kościele.

żona por. Karola Radziwiłła (oboje
spoczywają na wilanowskim cmentarzu parafialnym).

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości
Pana Krzysztofa Kanabusa

Fundatorką wyposażenia uzbrojenia
pułkowego była Izabela Radziwiłł –
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Słoiki z Wilanowa dla Frania

C

ały Wilanów wspiera 5-letniego Franka, dzielnie walczącego
z chorobą nowotworową.

23 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 358 odbył się wielki finał
akcji „Słoiki z Wilanowa dla Frania”.
Wydarzenie było pełne atrakcji dla
najmłodszych, muzyki i niespodzianek kulinarnych przygotowanych

przez dzieci i rodziców. Można było
kupić m.in. przepyszne przetwory, pamiątki znanych osób, plakaty, płyty, książki, sprzęt sportowy,
wspierając tym samym Fundację
„Znajdź Pomoc”. Mieszkańcy Wilanowa przybyli całymi rodzinami
i znów pokazali, że frekwencją i zaangażowaniem są wzorem dla całej
Polski.
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Sadzimy kolejne jabłonie w Wilanowie!

4

października podczas rodzinnego pikniku w nowo wybudowanym przedszkolu przy
ul. Latoszki posadziliśmy kolejne
jabłonie. Tym razem do ogródka
przedszkolnego zawitały kosztele.
Sadziliśmy je razem z dziećmi, rodzi-

cami, radnymi dzielnicy i pracownikami przedszkola. Kosztela to jedna
z najstarszych odmian jabłoni. Jest
długowiecznym drzewkiem o bardzo
szybkim wzroście. Owocuje naprzemiennie co drugi rok. Jest odporna
na mróz oraz dość odporna na popu-

larne choroby atakujące jabłonie. Zdecydowanie spośród innych jabłonek
jej owoce wyróżniają się smakiem, są
słodsze i bardzo soczyste. Znakomicie
wpisuje się w nasz kontynuowany
od ub. roku projekt „100 jabłoni na
100-lecie niepodległości”.

589 nowych drzew

w Wilanowie w 2019 roku!

T

o był dobry rok dla zieleni w Wilanowie! Statystyka nowych
drzew wygląda następująco:
na mocy porozumienia z Zarządem
Zieleni m.st. Warszawy na terenach
Dzielnicy Wilanów – 138 szt.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy na
swoich terenach w Wilanowie – 158
szt.
projekty Wydziału Infrastruktury - nasadzenia zastępcze realizowane
przez Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Dzielnicy Wilanów – 154 szt.
(szkoły, przedszkola i Oś Królewska)
nasadzenia zastępcze realizowane
przez Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Dzielnicy Wilanów: ul. Kosiarzy/Marconich – 3 szt.

realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów: ul. Lentza – 7 szt.
Budżet Partycypacyjny 2019 „50
drzew dla Zawad” – 59 szt. + 591 szt.
krzewów
Budżet Partycypacyjny 2019 „Parkowe ulice 2.0” – 70 szt. + 747 szt.
krzewów
Razem 589 drzew !!!

Kolejne wieże lęgowe dla jerzyków

N

a terenie Zawad i Kępy Zawadowskiej zostały postawione
nowe budki lęgowe dla jerzyków. Pomogą one w rozwoju populacji tych ptaków, co przełoży się na
zmniejszenie liczby komarów oraz
meszek w tym rejonie.

Przez tereny Zawad i Kępy Zawadowskiej przepływa rzeka Wilanówka,
której poziom latem bywa bardzo niski, co powoduje, że rzeka jest wylęgarnią komarów. Rozwiązaniem jest
umieszczenie budek lęgowych dla
naszych sprzymierzeńców – jerzyków.
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Wypoczynkowe tarasy w Parku Klimczaka

W

ramach projektu z budżetu partycypacyjnego p.n.
„Wypoczynkowe tarasy
w Parku Klimczaka” stworzona została
przestrzeń rekreacyjna na wysokości
adresów: ul. Klimczaka 8 i 20. Tarasy
mają łącznie powierzchnię ok. 93 m2.
Prace obejmowały m.in. profilowanie
i wyrównanie podłoża, wykonanie
nawierzchni z geokraty trawnikowej
i założenie trawnika, montaż schodów,
umocnienie skarp, pielęgnację wystę-

pującej roślinności oraz posadzenie nowych krzewów.

Brawo SP 300!

S

zkoła Podstawowa nr 300 nie
ma sobie równych w piłce ręcznej! Warszawska Olimpiada
Młodzieży zakończyła się dla dziewcząt i chłopców podwójnym zlotem:

dziewczęta z klasy 6 pod
wodzą trenera Łukasza Kolczyńskiego pokonały w finale
swoje rówieśniczki z Ochoty
14:6;

Wilanowskie Wilki
górą!

D

zielni chłopcy z UKS Wilanowskie Wilki awansowali
do Finału Wojewódzkiego Turnieju „Z Podwórka na
Stadion” o Puchar Tymbarku. Bardzo się cieszymy,
że przygoda z tymi zawodami będzie trwała dalej. Drużyna
Wilków zagra w Finałach, które odbędą się na wiosnę przyszłego roku. Gratulujemy!
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chłopcy z klas 6 i 7 pod wodzą trenera Zbigniewa Trzpila także nie dali szans drużynie
z Ochoty, pokonując w finale swoich kolegów 16:6.
Zdecydowane i zasłużone zwycięstwa obu
drużyn zapewniły im kwalifikację do Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej!
Gratulujemy!

Królewski Festiwal Światła 2019

Mikołajki w Urzędzie Dzielnicy Wilanów

W

mikołajkowy piątek 6 grudnia w Urzędzie Dzielnicy
Wilanów stanęła pierwsza

choinka.

Razem z Zastępcą Burmistrza Arturem
Buczyńskim drzewko udekorowały
dzieci z klasy II B ze Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie. Ozdoby własnoręcznie wykonali uczniowie wszystkich
wilanowskich placówek edukacyjnych.
Tematem przewodnim dla małych artystów były bajki polskie.
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Przekształcenie

prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

M

iasto Stołeczne Warszawa przygotowało wyszukiwarkę, dzięki której każdy może sprawdzić, czy dana
nieruchomość została przekształcona: https://warszawa19115.pl/przeksztalcenia
W Dzielnicy Wilanów wydano już prawie 80% zaświadczeń potwierdzających przekształcenie.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność, prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa – tel. 19115

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?
Jeżeli otrzymałeś już zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości:
zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą w Urzędzie Dzielnicy
lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta)
po otrzymaniu informacji o wysokości należności wnieś opłatę, dostaniesz dokument potwierdzający spłatę
należności
złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej
a opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r. wniosłeś wcześniej, nadpłata zostanie
zwrócona (na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy)

Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia:
nie martw się, zaświadczenia wydawane są sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku
nie masz powodu do obaw, zachowujesz prawo do bonifikaty, bez względu na datę otrzymania dokumentu,
masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
sprawdź, które nieruchomości zostały przekształcone na stronie: um.warszawa.pl/przeksztalcenia, wilanow.pl,
Zarządu Mienia Skarbu Państwa lub w wyszukiwarce na stronie Warszawa 19115
a nieruchomość jest już na liście przekształconych nieruchomości – poczekaj na dokument,
nie musisz płacić za użytkowanie wieczyste w 2020 r.
Szczegółowych informacji udziela Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Uwaga!
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie
Wilanowa Zachodniego (Miasteczko Wilanów) odpowiada Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, www.kowr.gov.pl
12 / INFORMATOR WILANOWSKI / NR 27 (45) – GRUDZIEŃ 2019

Świąteczno – noworoczny czas
z Centrum Kultury Wilanów
Koncerty kolędowe
Tenor Arnold Rutkowski z góralem
Janem Karpielem-Bułecką
Kościół oo. Barnabitów, ul. Sobieskiego 15
5.01.2020 (niedziela), godz. 18.00

Poznańskie Słowiki – Chór Chłopięcy
i Męski Filharmonii Poznańskiej
Świątynia Opatrzności Bożej, ul. Hlonda 1
6.01.2020 (poniedziałek), godz. 17.30

Chóralny Wieczór Kolędowy

Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie,
ul. Przyczółkowa 29
12.01.2020 (niedziela), godz. 15.30

Kolędy na pięciu kontynentach

Kaplica pw. Posłania Uczniów Pańskich, ul. Bruzdowa 11
19.01.2020 (niedziela), godz. 9.00

Powsińskie Wieczornice
Wesele Sonińskie
z Zespołem Ludowym „Sonina”
13.01.2020 (poniedziałek), godz. 18.30

Zapusty – wilamowickie wesele
25.02.2020 (wtorek), godz. 18.30

Pierzawka – gawęda z Januszem
Macoszkiem, kustoszem Chaty
Kawuloka w Istebnej
27.01.2020 (poniedziałek), godz. 18.30

„Zima w mieście” – ferie w CKW
10-14.02.2020 – ul. Kolegiacka 3 i plac Vogla
17-21.02.2020 – ul. Radosna 11
godz. 8.30-12.55
Macie 6-9 lat? Zapraszamy Was na warsztaty zimowe w Centrum
Kultury Wilanów. W programie zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne, językowe, teatralne... Od 10 do 14 lutego spotykamy się przy
ul. Kolegiackiej 3, a od 17 do 21 lutego w Międzypokoleniowym
Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11.

Po więcej informacji zaglądajcie na:

www.kulturawilanow.pl
fb.centrumkulturywilanow

Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, które od 20 stycznia przyjmujemy w placówkach Centrum
Kultury Wilanów oraz przez formularz zgłoszeniowy dostępny na
www.kulturawilanow.pl. Liczba miejsc jest ograniczona!
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Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy Wilanów zaprasza!
Popołudniowe zajęcia
dla dzieci i młodzieży
16.01.2020 r. godz. 17:00 – 1-2-3D drukujesz TY – warsztaty z druku 3D dla
młodzieży 10-15 lat, w każdy następny
czwartek, ul. Kolegiacka 3. Obowiązują
zapisy.
17.01.2020 r. godz. 17:00 – warsztaty
z okazji dnia Babci i Dziadka, ul. Kolegiacka 3.
21.01.2020 r. godz. 16:00 – Podróże po
literaturze czyli Dziecięcy Klub Książki
– zajęcia dla dzieci z klas IV - VI SP, ul.
Przyczółkowa 27a.
23.01.2020 r. godz. 16:30 – Origami
z pomysłami – warsztaty z papieroplastyki, ul. Przyczółkowa 27a.
28.01.2020 r. godz. 16:00 – Open your
mind czyli Młodzieżowy Klub Książki
– spotkania z najnowszą literaturą przeznaczone dla młodzieży w wieku 14-15
lat, ul. Przyczółkowa 27a.

Dziecięce poranki z książką
Zajęcia tematyczne dla grup zorganizowanych oferowane w placówkach
Biblioteki:
na Kolegiackiej 3: „Książeczki pachnące nowością – zupełnie nowe opowieści
dla dzieci”, „Książkowa klasyka – sentymentalne lektury dla dzieci”, „Zajęcia
z okazji ważnych rocznic”, „Moniuszko”,
„Metamorfozy sznurka”, „Legendy Warszawskie”, „Kurtyna w górę! (cykl warsztatów teatralnych)”, „Palcem po mapie
(cykl zajęć o podróżach)”, „Jak powstaje
film? (cykl warsztatów filmowych)”.
na Radosnej 11: „Bajki babci Agaty”
– bajki z dzieciństwa, „Znani i nieznani
polscy odkrywcy”, „Dzieci i ryby głosu
nie mają?” – o prawach dziecka, „Setna
rocznica Bitwy Warszawskiej”
przy al. Rzeczypospolitej 14:
„Kajtek nie umie fruwać. Historia małego miłośnika książek”, „Kajtek, uważaj!

Mały miłośnik książek zakłada okulary”,
„Crictor i inne niesamowite stwory”,
„Opowieści z Gruffalowego Lasu”.

Kulturalne popołudnia
w Bibliotece
Filmowe wtorki – każdy wtorek o godz.
18:00, ul. Kolegiacka 3: „Styczeń na lodzie”.
„Rozmowy przy wspólnym stole” –
rozmowa wokół pytania: „Czy potrzebne nam świętowanie?” – 10 stycznia,
godz. 17:30, al. Rzeczypospolitej 14
„Literacki Poniedziałek” – z Jankiem
Pentzem wokół tomiku poezji „Nulla dies
sine linea” – wieczór poetycko-muzyczny,
20 stycznia, godz. 18:30, ul. Kolegiacka 3
Dyskusyjny Klub Książki – spotkania
poświęcone najnowszej literaturze pięknej, spotkania odbywają się dwa razy
w miesiącu, w wybrane środy i czwartki
o godz. 18:00 przy ul. Kolegiackiej 3.

Rusz się Warszawo po świętach
z Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy
Serdecznie zapraszamy 27-31 grudnia 2019 r.
na pływalnie i lodowisko:
Pływalnia – ul. Wiertnicza 26a
Pływalnia – ul. Gubinowska 28/30
Pływanie rekreacyjne

(w ramach biletu wstępu – 60 minut na pływalni)

Lodowisko – ul. Gubinowska 28/30
Jazda rekreacyjna na łyżwach
(w ramach biletu wstępu
– 90 minut jazdy)
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Zapraszamy
na

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
8.00-14.00
			
14.00-15.30
			
			

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

SOBOTY, NIEDZIELE
I ŚWIĘTA
09.30-11.00
11.30-13.00
13.30-15.00
16.00-17.30
18.00-19.30
20.00-21.30

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

wstęp
płatny

[poniedziałki, środy, czwartki, piątki
- ostatnia sesja - zarezerwowana]

24 XII i 31 XII 2019 r. - czynne w godz. 8:00-14:00
25 XII 2019 r. - nieczynne
26 XII 2019 r. - czynne w godz. 11.00-21.30
1 I 2020 r. - czynne w godz. 14.00-21.00
6 I 2020 r. - czynne w godz. 11.00-22.00

Centrum
Sportu Wilanów
m.st. Warszawy
ul. Gubinowska 28/30
csw@wilanow.pl
22 885 00 60
wew. 109

