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Jak załatwić sprawę w urzędzie

Obostrzenia wprowadzone w  związku z  pande-
mią COVID-19 są stopniowo znoszone. Teraz 
wszystkie sprawy w  Urzędzie Dzielnicy Wila-

nów można załatwić po uprzednim umówieniu wizyty 
telefonicznie lub poprzez system rezerwacji na stronie: 
www.rezerwacje.um.warszawa.pl

Wizyty umawia się telefonicznie, dzwoniąc na podane po-
niżej numery telefonów:

 w zakresie ewidencji działalności gospodarczej 
 – 22 44 34 937
 w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych 

 – 22 44 35 085
 w zakresie rejestracji pojazdów – 22 44 35 092
 w zakresie praw jazdy – 22 44 35 088
 w zakresie podatków – 22 44 34 977
 w zakresie świadczeń rodzinnych – 22 44 34 956
 w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Obsługi  

 Mieszkańców – 22 44 35 069

Pisma i  wnioski, za potwierdzeniem kancelaryjnym, bez 
weryfikacji, można składać bez uprzedniego umówienia 
w punkcie podawczym Urzędu.

Wszystkie osoby przebywające w Urzędzie zobowiązane są 
ze względów bezpieczeństwa do przestrzegania wytycznych 
sanitarnych: dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa, zacho-
wania odległości co najmniej 2 metrów.

Trwają prace na elewa-
cji i wewnątrz budyn-
ku. Ściany zewnętrz-

ne zostały już ocieplone 
w  80%, zaawansowany jest 
także montaż stolarki okien-
no-drzwiowej. Ekipa budow-
lana rozprowadza instalację 
elektryczną i  kładzie tynki, 
porządkuje również i  przy-
gotowuje do robót drogo-
wych teren zewnętrzny in-
westycji. 

Zakończenie prac budow-
lanych planowane jest na 
okres jesienny, a  oddanie 
placówki do użytku na ko-
niec 2020 roku.

Żłobek przy ulicy Pamiętnej 
– budowa idzie naprzód
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Dzięki zaangażowaniu „Kuchni 
Otwartej” i YE YE Mex Food & 
Music Bar wraz z Burmistrzem 
Dzielnicy Wilanów zorganizo-
wano akcję #WielkanocDla-
Seniora, w  ramach której 
przygotowane zostały posiłki 
świąteczne dla najstarszych 
mieszkańców Wilanowa. 

Swoją cegiełkę pomocy słabszym w cza-
sie, w  którym wszystkim jest ciężko 
dołożyły również usługi cateringowe 
Piesotto, przekazując jedzenie pieskom 
będącym pod opieką starszych właści-
cieli.

Więcej informacji: Wydział Spraw Spo-
łecznych i Świadczeń, nr tel: 22 443 49 55, 
22 443 49 53, 22 443 49 58 i adresami 
e-mail: 
ewdowiak@um.warszawa.pl, 
sszatkowska@um.warszawa.pl, 
aponcyliusz@um.warszawa.pl

Skutki pandemii COVID-19 
jeszcze długo będą odczuwal-
ne, szczególnie przez sektory, 

które zostały dotknięte epidemią 
najbardziej. Dlatego władze stolicy 
wypracowały program pomocy, stale 
rozwijany o kolejne rozwiązania i for-
my wsparcia.

PAKIET POMOCOWY
Żeby uzyskać czasowe obniżenie 
czynszu, przedsiębiorca musi zwró-
cić się do ZGN, urzędu dzielnicy lub 
jednostki miasta wydzierżawiającej 
z wnioskiem o obniżkę za dany okres. 
W  przypadku całkowitego zaprzesta-
nia działalności prowadzonej na dzier-
żawionym gruncie, miasto zmniejszy 
czynsz o 90 proc. Możliwe jest odro-
czenie spłaty lub rozłożenie na raty 
całości lub części należności.

 
POMOC PRAWNA
obejmuje wsparcie w  zakresie pra-
wa: pracy, cywilnego, karnego, ad-
ministracyjnego, rodzinnego i opie-
kuńczego, celnego, dewizowego 
i  handlowego oraz podatkowego 
(również w  zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej), ubezpie-
czenia społecznego i mediacji. Z tej 
formy pomocy prawnej i poradnic-
twa obywatelskiego mogą skorzy-
stać osoby, które nie są w  stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy. 

BONIFIKATA 
DLA GASTRONOMII
Warszawa wspiera swoich miesz-
kańców i  wprowadza 50-procen-
tową bonifikatę za zajęcie pasa 
drogowego m.in. pod ogródki ga-
stronomiczne. 

POMOC PSYCHOLOGICZNA
W Warszawie działa Psychologiczne Cen-
trum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. 
Obecnie dyżury pełnią: Poradnia Spe-
cjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek 
Profilaktyki i  Psychoterapii „MOP”, 
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno
-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze 
Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem 
„OPTA”, Specjalistyczna Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet 
dla Rodziców”.

WOLONTARIAT
W  ramach projektu „Ochotnicy war-
szawscy” Warszawa organizuje bezpłatne 
szkolenia online dla osób, które angażują 
się w  działania na rzecz innych miesz-
kańców i podmiotów, które je organizują. 
Na stronie ochotnicy.waw.pl znajdują się 
propozycje wolontariatu oraz tematyka 
szkoleń i  spotkań edukacyjnych, które 
zostały przygotowane we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

Warszawa pomaga

Dzielnicowy Zespół Wsparcia  
„Warszawa Wspiera”

Na mocy zarządzenia Prezy-
denta m.st. Warszawy w sto-
licy działa System Wsparcia 

„Warszawa Wspiera”, którego celem 
jest realizacja pomocy osobom pozo-
stającym w przymusowej kwarantan-
nie oraz mieszkańcom pozostającym 
w  dobrowolnej izolacji lub potrze-
bującym wsparcia w  związku z  CO-
VID-19. W  Wilanowie funkcjonuje 
Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspie-
ra”, pod przewodnictwem wiceburmi-
strza Artura Buczyńskiego.

Zespół zbiera informacje od mieszkań-
ców Dzielnicy i  organizuje wsparcie 
w robieniu niezbędnych zakupów spo-
żywczo-higienicznych, a  także wynie-
sieniu śmieci. Dzięki temu osoby szcze-
gólnie zagrożone nie muszą wychodzić 
z  domu. Dzielnicowy Zespół zaprasza 
do współpracy i  wspólnego działania 
na rzecz najbardziej zagrożonych miesz-
kańców, w  tym tych do dziś aktyw-

nych (samodzielnych), a  jednocześnie 
w  obecnej sytuacji unieruchomionych 
w swoich mieszkaniach. Urząd Dzielni-
cy Wilanów poszukuje podmiotów i or-
ganizacji pozarządowych, które chciały-
by dołączyć do powyższych działań.

Jednocześnie dziękujemy tym, którzy 
już czynnie działają na rzecz akcji „War-
szawa Wspiera”. Dzięki zaangażowaniu 
wilanowskich przedsiębiorców udo-
wodniliśmy, że pomimo panującej epi-
demii, pomoc bardziej potrzebującym 
jest wciąż wartością ponadczasową. 
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Nowe plany dla Wilanowa!

Dwa niezwykle istotne dla Wi-
lanowa projekty uchwał Rady 
m.st. Warszawy w spr. uchwa-

lenia miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego zostały jed-
nogłośnie pozytywnie zaopiniowane 
podczas XX sesji Rady Dzielnicy Wila-
nów.

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego rejonu Przedpola 
Pałacu Wilanowskiego. 

Obejmuje obszar o powierzchni około 
46,9 ha, położony w  centralnej czę-
ści dzielnicy Wilanów, u  zbiegu ulic 

Przyczółkowej i  Wilanowskiej. Jest 
to obszar nowo tworzonego centrum 
dzielnicy, położony na granicy pomię-
dzy zabudową „Miasteczka Wilanów”, 
a historycznym obszarem „Pałacu Wi-
lanowskiego”.

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów po zachod-
niej stronie ulicy Przyczółkowej 
w rejonie ulicy Uprawnej – część II. 

Obszar planu miejscowego położony 
jest po zachodniej stronie ulicy Przyczół-
kowej, a od południa bezpośrednio gra-
niczy z będącą w budowie Południową 

Obwodnicą Warszawy (droga krajowa 
klasy ekspresowej). Obszar, w większo-
ści, stanowi nieużytki rolne. W  części 
południowej obszaru znajduje się prze-
pompownia ścieków deszczowych, ob-
sługująca Miasteczko Wilanów. 

To ważne i długo oczekiwane projekty 
planów miejscowych, które pozwolą 
na budowę nowych obiektów usługo-
wych, a  przede wszystkim zagwaran-
tują powstanie m.in. dwóch parków, 
skwerów i  terenów rekreacyjnych. 
Kształt obu mpzp jest w znacznej czę-
ści efektem dużego zaangażowania 
mieszkańców Wilanowa. 
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„Dziękuję mieszkańcom za duże zaangażowanie i współpracę, radnym za determina-
cję i wspólne działania oraz planistom i pracownikom architektury za otwartość, ak-
tywny dialog i ogrom pracy.  Dzięki wspólnym działaniom uchwalane są dokumenty 
planistyczne umożliwiające realizację nowoczesnej, przyjaznej użytkownikom i współ-
grającej z wyjątkowym charakterem Wilanowa przestrzeni publicznej”. 

Hubert Królak
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów 
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Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów 
– podsumowanie kadencji

Trzy lata temu grupa młodych 
ludzi z  różnych wilanowskich 
szkół spotkała się na szkole-

niach, przygotowanych przez fun-
dację Civis Polonus. Różnił ich wiek 
i  zainteresowania, łączyła natomiast 
kreatywność i chęć pracy na rzecz lo-
kalnej wspólnoty. Podczas trwających 
kilka dni spotkań, uczestnicy poznali 
obowiązki młodzieżowych radnych 
i  podjęli pierwsze działania. Aby 
w pełni poznać potrzeby rówieśników 
z wilanowskich szkół, przeprowadzili 
ankiety i osobiste rozmowy, zainicjo-
wali też działalność kulturalną i spor-
tową. Aktywności wilanowskiej mło-
dzieży nie brakowało na corocznych 
wydarzeniach kulturalnych, pikni-
kach, festiwalach, targach szkolnych, 
podczas których, w przyjemnej atmos-
ferze integrowała się z mieszkańcami 
dzielnicy. Jedną z większych inicjatyw 
MRDW była współpraca z  Urzędem 
Dzielnicy i  Centrum Kultury, która 
zaowocowała imprezą w stylu lat 50-
tych „Back To The 50’s” skupiającą za-
równo młodych, jak i starszych miesz-
kańców Wilanowa. 

Mimo niesprzyjających warunków 
spowodowanych epidemią korona-
wirusa, MRDW nawet na chwilę nie 
traciła zapału do pracy, koncentrując 

swoje działania w  świecie wirtual-
nym. Tak powstała akcja ,,PoznajRad-
nego” w mediach społecznościowych, 
polegająca na prezentacji wizerunków 
członków rady wraz z krótką charak-
terystyką. 

Aktualnie Młodzieżowa Rada Dzielni-
cy Wilanów składa się z 21 członków. 

Prezydium składa się z  przewod-
niczącego Franka Chudaka, dwóch 
zastępców Janka Jaremy i  Aleksa 
Rześnego oraz sekretarza Karoliny 
Urbaniak. Delegatkami do Młodzie-
żowej Rady m.st Warszawy są Wikto-
ria Kurek i  Julia Fiołna. Opiekę nad 
młodzieżą sprawuje Pani Małgorza-
ta Rakusa-Suszczewska. W  czerwcu 
kończy się ich 3 letnia kadencja. Te 
lata nauczyły młodzież wiary w  sie-
bie i  swoje marzenia, empatii, wza-
jemnego wsparcia, komunikacji, za-
angażowania i  dążenia do celu, jak 
i  wiele innych bardzo przydatnych 

w  życiu umiejętności. Teraz każdy 
pójdzie w  swoją stronę z  plecakiem 
doświadczeń z  Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy.

„Podczas obecnej kadencji, zrobiliśmy naprawdę 
wiele (…) Była to bardzo owocna kadencja, która wyniosła 
naszą radę na „mapę istnienia i działania” w Warszawie.”

Franciszek Chudak
Przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy Wilanów
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Warszawscy radni zde-
cydowali o  zmianie 
harmonogramu obec-

nej edycji budżetu obywatelskiego. 
Przedłużono czas na ocenę projek-
tów zgłoszonych przez mieszkań-
ców, a  głosowanie zostało przenie-
sione na wrzesień.

Sytuacja epidemiczna kraju oraz 
wiążące się z nią liczne obostrzenia 
wprowadzone przez rząd po ogło-
szeniu stanu zagrożenia spowodo-
wały ograniczenia zarówno w pro-
cesie oceny zgłoszonych projektów, 
jak również organizacji i przeprowa-
dzenia czerwcowego głosowania. 

Etap oceny projektów został wydłużony 
do 24 czerwca br., aby możliwe było prze-
prowadzenie rzetelnej oceny zgłoszonych 
projektów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać 
odwołania już w dniu ogłoszenia wyników 
oceny, czyli 24 czerwca br. Rozpatrywanie 
odwołań od negatywnej oceny projek-
tów, zgodnie z  nowych harmonogramem, 
przypada na okres od 24 czerwca do 14 
sierpnia br. Z  kolei głosowanie odbędzie 
się w dniach 1 – 15 września br., a wyniki 
ogłosimy 30 września br. Pozostałe zasady 
regulujące przebieg budżetu obywatelskie-
go w Warszawie nie uległy zmianie.

Realizacja budżetu obywatelskiego w War-
szawie jest obowiązkowa i wynika z zapi-

sów ustawy o samorządzie gminnym. 
W  bieżącej edycji budżetu obywa-
telskiego na realizację projektów 
w  Dzielnicy Wilanów przeznaczono 
1 246 670,00 zł, a ocenie poddane zo-
stały 53 projekty, z których 26 zosta-
ło ocenionych pozytywnie. Autorzy 
projektów, których propozycje zostały 
ocenione negatywnie, mogą odwołać 
się od wyniku oceny do 30 czerwca br. 
włącznie.

Budżet obywatelski  
– dłuższy etap oceny projektów

Wieści z Pasieki Edukacyjnej Wilanów

Przypominamy, że na terenie Wi-
lanowa działa Pasieka Edukacyj-
na, gdzie pod opieką pszczelarza 

można podejrzeć pszczoły i  ich pracę. 
To wyjątkowe miejsce zlokalizowane 
jest przy ul. Włóki 63 i składa się z 15 
uli, w których mieszka prawie milion 
mieszkańców łąki kwietnej, drzew 
i krzewów miododajnych.

Wszystkie nasze pszczele rodziny 
przezimowały i dzielnie pracują na łą-
kach i okolicznych polach. W każdym 
ulu mieszka od 60 do 70 tyś. pszczół.

Pasieka wznowiła działalność edu-
kacyjną na początku czerwca. W  wy-
brane dni dyżuruje w niej pszczelarz, 
który każdego chętnego zapozna 
z pszczołami i  ich zwyczajami, a  tak-
że odpowie na wszystkie pytania. 
Na wszystkich, którzy zdecydują się 
zajrzeć do ula, czeka ochronna bluza 
z  kapeluszem (rozmiary dla dzieci 

i dorosłych). Prosimy pamię-
tać o długich spodniach i za-
krytych butach.

Pasieka Edukacyjna Wilanów 
oferuje warsztaty edukacyj-
ne kształtujące postawy pro-
ekologiczne ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia 
zapylaczy w  przyrodzie. Po-
nadto prowadzone są zajęcia 
praktyczne kandydatów na 
pszczelarzy oraz osób zain-

teresowanych założeniem własnej 
pasieki, pragnących poznać biologię 
pszczoły miodnej, podstawowe zasa-
dy prowadzenia pasieki oraz samo-
dzielnie realizować przeglądy uli pod 
okiem doświadczonych instruktorów.

Kalendarz Pasieki oraz szczegóły doty-
czące jej działania dostępne są na stro-
nie Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Większe grupy planujące wizytę, pro-
szone są o wysłanie zgłoszenia mailem: 
wilanow@pszczelarium.pl.
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Sport na boiskach przez cały rok

Wramach programu „War-
szawa dla aktywnych”, 
którego celem jest kom-

pleksowe wsparcie stołecznego sportu, 
uruchomiony został projekt zadaszania 
boisk. Dzięki zadaszeniu boisk będzie 
można uprawiać sport przez cały rok, 
a  nie tylko przy sprzyjających warun-
kach pogodowych. Zajęcia na Orlikach 
będą bardziej komfortowe – dzięki za-
daszeniu pneumatycznemu obiekty 
będą także podgrzewane.

Zadaszenia wykonane w  techno-
logii bezlinkowej będą się składały 
z  systemu podwójnej membrany. 
Pomiędzy dwie warstwy wytrzyma-
łych materiałów wdmuchiwane bę-
dzie ciepłe powietrze, generowane 
przez system grzewczo-nadmucho-
wy, a powłoki zadaszenia będą przy-
twierdzone do podłoża systemem 
kotew. 

Zadaszenie będzie rozkładane na 
przełomie października i  listopada, 
a demontowane na przełomie marca 
i kwietnia. Obecnie kompletowane są 
dokumenty w celu zlecenia programu 
funkcjonalno-użytkowego, który jest 
niezbędny do przeprowadzenia pro-

cedury przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy zadaszeń w  formule za-
projektuj i wybuduj. Na realizację za-
daszeń Orlików przy ul. Sytej 123 i ul. 
Worobczuka 8 zabezpieczono środki 
finansowe w wysokości 2 800 000 zł 
brutto.

Awans jest nasz!

Amatorska drużyna AZS UW Wi-
lanów sekcja futsalu – Akade-
micki Mistrz Warszawy i  Ma-

zowsza, dwukrotny Akademicki Mistrz 
Polski 2017 i 2018 roku, ósma drużyna 
w  Akademickich Mistrzostwach Eu-
ropy w  futsalu w  2019 roku, właśnie 
awansowała do Ekstraklasy.

„To wielki zaszczyt dla nas i wielka ra-
dość. To spełnienie naszych i waszych 
marzeń” napisał na fanpage’u drużyny 
kapitan zespołu Radek Marcinkowski.
Mimo niesprzyjających warunków, ja-
kie spowodował wprowadzony w mar-
cu stan epidemii wilanowska drużyna 
udowodniła, że jest najlepszym ze-
społem w lidze i w pełni zasłużyła na 
awans do najwyższej klasy rozgrywek 
w halowej piłce nożnej – futsalu.

Droga na szczyt nie była jednak łatwa. 
Epidemia diametralnie zmieniła rzeczy-
wistość rozgrywek sportowych wszyst-

kich dyscyplin, z  których część została 
zakończona. W  oczekiwaniu na wzno-
wienie sezonu, zawodnicy AZS UW Wi-
lanów trenowali indywidualnie, mając 
świadomość niejednoznacznych wyni-
ków rozgrywek. Anulowanie sezonu 
wiązałoby się z ryzykiem wycofania się 
sponsorów i partnerów, wobec których 
kluby mają zobowiązania. 

Sport jednak okazał się silniejszy niż 
koronawirus i  mimo gwałtownie prze-
rwanych rozgrywek, udało się znaleźć 

rozwiązanie oparte na zasadach fair-play. 
Decyzją PZPN, drużyna z  Wilanowa 
otrzymała awans wywalczony ciężką pra-
cą na przestrzeni całego sezonu.

Urząd Dzielnicy Wilanów wspiera mi-
strzowską drużynę AZS UW Wilanów 
finansowo, organizacyjne i promocyjne, 
popularyzując dyscyplinę futsalu wśród 
mieszkańców Wilanowa.

Gratulujemy awansu i czekamy na roz-
grywki Ekstraklasy!
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Do 31 lipca 2020 r. został prze-
dłużony termin składania 
wniosków o dofinansowanie ze 

środków budżetu m.st. Warszawy reali-
zacji inwestycji polegających na budo-
wie urządzeń służących do zatrzymania 
i wykorzystania wód opadowych i rozto-
powych w miejscu ich powstania.

 Dotacje udzielane są na:
• urządzenia retencyjno-rozsączające 
(instalacje posadowione w gruncie, 
umożliwiające czasowe gromadzenie 
wód opadowych oraz rozsączanie ich 
do ziemi, np. skrzynki rozsączające, 
studnie chłonne),

• zbiorniki retencyjne (szczelne zbior-
niki do gromadzenia wód opadowych 
naziemne lub podziemne, poprzez 
które woda nie przenika do ziemi, ale 
z których można pobierać wodę do po-
nownego wykorzystania, montowane 
na instalacji odprowadzania wody desz-
czowej lub w postaci oczek wodnych).

Dofinansowanie sięga do 80% rzeczy-
wistych kosztów inwestycji, przy czym 
maksymalna kwota dotacji w ramach 
jednego wniosku nie może przekroczyć:
• 4 000,00 zł dla osób fizycznych oraz 
osób fizycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą,
• 10 000,00 zł dla pozostałych podmio-
tów niezaliczonych do sektora finansów 
publicznych.

Wnioskodawcą może być jedynie pod-
miot lub jednostka posiadająca udoku-
mentowane prawo do dysponowania 
nieruchomością w celu realizacji inwe-
stycji. Rozpoczęcie realizacji inwesty-
cji, w tym ponoszenie wydatków, nie 
może nastąpić przed zawarciem umo-
wy o udzielenie dotacji.

Rozwijanie świadomości dzieci 
w  obszarze ekologii i  ochrony 
środowiska w  roku szkolnym 

2018/2019 miało swoje przełożenie na 
aktywne działania wychowanków naj-
bardziej radosnego przedszkola w Wi-
lanowie. Realizując innowację peda-
gogiczną „Zielone filtry”, pod czujnym 
okiem Pani Beaty Kozłowskiej – au-
torki projektu, założone zostały kąciki 
kwiatów produkujących tlen, wspólnie 
z  rodzicami prowadzone były warsz-
taty przyrodnicze, a  dzieci sadziły do 
gruntu młode szczepki kwiatów. 

Dzięki takim działaniom wzbogaciła 
się wiedza maluchów na temat ko-
nieczności dbania o  czyste powietrze. 
Przedszkolaki zainspirowane pomy-
słem założenia przedszkolnej łąki z ra-
dością uczestniczyły w  jej realizacji. 
Wspólnie podjęto decyzję o  wyborze 

rodzaju łąki, jaką dzieci chciałyby zo-
baczyć w  otoczeniu przedszkola. Wy-
bór padł na „tradycyjną łąkę polską”, 
spełniającą życzenie dzieci, aby kwiaty 
były wysokie, różnorodne i bardzo ko-
lorowe. Panowie dozorcy przygotowali 
podłoże do wysiewu i  w  pierwszych 
dniach maja ub. nasiona zostały wy-
siane. Wszyscy z  niecierpliwością do-
glądali, jak wzrasta przedszkolna „łąka 
kwietna”, a  dzieci z  wielką ciekawo-
ścią oglądały pojawiające się kwiaty. 
Dodatkową atrakcją było pojawienie 
się wokół łąki motyli oraz wspólne 
wyszukiwanie nazw wysianych kwia-
tów. Wygląd łąki zmieniał się z  każ-
dym tygodniem, na miejsce kwiatów, 
które przekwitły pojawiały się nowe.  
Z upływem czasu łąka zmieniała swój 
charakter wraz ze zmianą pór roku. 
W  październiku podczas jesiennego 
spaceru, dzieci zebrały nasiona i  ze-

rwały kwiaty na jesienny bukiet. Po 
przekwitnięciu kwiatów, łąka została 
skoszona, a  pozostałe nasiona kwia-
tów mogły swobodnie opaść na ziemię. 
Łąka oczekiwała na zimę i kolejny wio-
senny sezon. Obecnie łąka jest zielona 
i kwiaty zaczynają rosnąć, widoczne są 
już zawiązki pąków. Założyciele łąki są 
ciekawi, czy jej wygląd w II sezonie bę-
dzie podobny czy też odmienny od łąki 
z ubiegłego roku. Na dziś łąka zapowia-
da się interesująco.  
 
„Co może łąka kwietna?” – dużym plu-
sem takiej łąki jest mały nakład pracy 
pielęgnacyjnej (koszenie po prze-
kwitnięciu roślin), natomiast efekt 
wizualno-dekoracyjny jest ogromny. 
Łąka kwietna sprzyja oczyszczaniu 
powietrza z  zanieczyszczeń komu-
nikacyjnych, dzięki zatrzymywaniu 
i wiązaniu szkodliwych pyłów. Kwia-
ty rosnące na łące mają rozbudowany 
system korzeniowy, co sprawia, że ro-
śliny są odporne na suszę. Natomiast 
w czasie deszczu potrafią absorbować 
dwa razy więcej wody niż trawnik. 
Łąka także doskonale radzi sobie bez 
środków chemicznych, które zanie-
czyszczają glebę, powietrze i wodę.

„Kraina Radości” pełna kwiatów

EKO dotacje
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Wirtualnie, ale zawsze z Wami  
Centrum Kultury Wilanów

W  związku z  pandemią ko-
ronawirusa COVID-19 od 
12 marca 2020 r. wszyst-

kie zajęcia stacjonarne i  wydarzenia 
kulturalne zostały w  Centrum Kultu-
ry Wilanów zawieszone. Dla jednost-
ki kulturalnej, która działa dla ludzi 
i z ludźmi, ta sytuacja była bardzo trud-
na ze względów społecznych i ekono-
micznych. Centrum Kultury Wilanów 
funkcjonuje bowiem tylko wtedy, kie-
dy jesteście razem z  nami. Źródłem 
naszej największej radości jest zawsze 
świadomość, że razem z nami Państwo 
i Państwa dzieci rozwijają swoje pasje 
i zainteresowania. 

Dlatego też niemalże z dnia na dzień 
uruchomiliśmy nowy portal: wirtu-
alnakulturawwilanowie.pl. Wielu in-
struktorów, których Państwo dobrze 
znacie i  lubicie, wyraziło gotowość 
i możliwość prowadzenia swoich zajęć 
w  formie zdalnej i  przeniosło swoje 
warsztaty do wirtualnej rzeczywistości. 
Łączyło się z nimi kilkaset osób! Kon-
tynuowali lekcje języka angielskiego, 
uczyli się grać na pianinie, gitarze…, 
tańczyli, ćwiczyli… Cały czas gra dla 

Was Wilanowska Orkiestra Dęta oraz 
Kameralna Kapela Folklorystyczna. 
Studenci Wilanowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku słuchali wykła-
dów online…

Nie możecie też zapomnieć o 20. uro-
dzinach Centrum Kultury Wilanów, 
które obchodzimy w tym roku! Przy-
pomni Wam o  tym cykl wspomnie-
niowy – nagrania koncertów i innych 
wydarzeń z  naszego bogatego archi-
wum.

Jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz 
Was zaskoczymy!!! Tak jak w  przy-
padku, projektu mozaiki fotograficz-
nej „BEZ WAS NIE MA NAS”, która 
powstała z Waszych fotografii i którą 
teraz możemy podziwiać na ścianie 
budynku Centrum Kultury Wilanów 
przy ul. Kolegiackiej 3.

Intensywne działania prowadzimy 
na naszym portalu FB. Utworzyli-
śmy Wilanowską Encyklopedię Wir-
tualną, w której w cyklu: Czy wiesz, 
że… ? przedstawiamy najciekawsze 
historie  Wilanowa.  

Od miesiąca funkcjonuje wilanowska 
Rozgłośnia Radiowa w audycji: „Podziel 
się życzeniem”. Imieniny, urodziny, 
a może inna rocznica? Nasi słuchacze 
mogą podziękować, pogratulować albo 
po prostu przekazać najserdeczniejsze 
pozdrowienia. Do życzeń dołączamy 
utwór muzyczny – niespodziankę.

Przyszedł w  końcu upragniony czas 
spotkania. Chcemy zaprosić Was do 
skorzystania z naszej oferty artystycz-
no-kulturalnej, którą przygotowaliśmy 
na najbliższy miesiąc. Postawiliśmy 
na Waszych ulubionych Instruktorów 
i ulubione zajęcia związane z  ruchem 
na świeżym powietrzu. Czeka na Was 
joga i  szkoła kręgosłupa w Parku Kul-
tury w Powsinie, na Zawadach oraz na 
boisku Centrum Sportu Wilanów oraz 
zajęcia z  Tańca w  Kręgu i  kameralny 
koncert w  Royal Wilanów. Dla naj-
młodszych przygotowaliśmy spotkanie 
z teatrem i oczywiście Lato w mieście.  

Po więcej informacji zaglądajcie na:
www.kulturawilanow.pl 
i wirtualnakulturawwilanowie.pl
FB/centrumkulturywilanow
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Krótki przewodnik  
po zamówieniach w wilanowskich bibliotekach

11 maja wilanowskie biblioteki 
ponownie otworzyły się dla 
mieszkańców Wilanowa. Choć 

godziny otwarcia placówek nie uległy 
zmianie, wypożyczenia i  zwroty odby-
wają się na innych zasadach niż do tej 
pory. 

Warunkiem wypożyczenia wybranej 
książki jest wcześniejsze zrobienie za-
mówienia, które można wykonać po-
przez stronę biblioteki w  godz. 20:00-
08:00 oraz w  weekend – tylko wtedy 
dostępna jest opcja ZAMÓW. Poza tymi 
godzinami przycisk umożliwiający za-
mówienie nie pojawia się. Na odbiór 
zamówienia czytelnik ma jeden dzień. 
Rezerwacje (konieczność ustawienia 
się w kolejce do wypożyczenia książki, 
którą ktoś wypożyczył) są dostępne całą 
dobę. W celu zrobienia zamówienia na-
leży wpisać nr karty bez początkowych 
zer oraz PIN. Po zalogowaniu się, książki 
można wyszukiwać w katalogu central-
nym (w lewym górnym rogu ekranu wy-
świetla się placówka, w której znajduje 
się książka) lub w katalogu konkretnej 
placówki. Klikamy ZAMÓW, a  następ-
nie potwierdzamy zamówienie. Pojawia 
się indeks zamówionych pozycji. Zamó-
wienia telefoniczne i  mailowe realizo-
wane są następnego dnia i jest dzień na 
ich odbiór.

Aby zagwarantować mieszkańcom – 
czytelnikom, zwiedzającym oraz pra-

cownikom bibliotek bezpieczeństwo 
i  komfort korzystania z  naszych wila-
nowskich placówek, wdrożone zostały 
procedury obowiązujące podczas odbio-
ru i zwrotu książek:

 Liczba Czytelników, którzy jednocze-
śnie mogą przebywać w Bibliotece jest 
podana na plakatach znajdujących się 
w placówkach.

 Zachowanie odległości minimum  
2 metrów między osobami.

 W  Bibliotece obowiązuje noszenie 
maseczek i rękawiczek jednorazowych. 
Prosimy również o odkażanie rąk. 

 Osoby, chcące tylko dokonać zwrotu 
książek uprzejmie prosimy o  ko-
rzystanie z  wrzutni. Zwrócone 
zbiory będą ściągnięte z konta Czy-
telnika następnego dnia. Książki 
ze zwrotów trafiają na 3-dniową 
kwarantannę

 W  Bibliotece znajdują się dwa 
oznaczone stanowiska: jedno do 
wypożyczania, drugie do zwrotów. 

 Zwrócone książki odkładane są 
na 3-dniową kwarantannę, po któ-
rej wracają do księgozbioru.

 Warunkiem wypożyczenia ksią-
żek jest ich wcześniejsze zamó-
wienie online, telefonicznie lub 
mailowo. 

 Zamówienia online zrobione 
za pośrednictwem strony inter-
netowej (w godzinach 20:00-8:00) 
przygotowujemy przed otwarciem 
Biblioteki. Czytelnik ma jeden 
dzień na odebranie zamówionych 
książek.

 Zamówienia telefoniczne i  wy-
słane pocztą elektroniczną w  go-
dzinach pracy Biblioteki, będą 
realizowane następnego dnia. Czy-
telnik ma jeden dzień na odebra-
nie zamówionych książek.

 Seniorzy, którzy nie korzystają 
z Internetu a chcieliby wypożyczyć 
książki, proszeni są o przygotowa-
nie listy maksymalnie 5 konkret-
nych tytułów.

 Ze względów bezpieczeństwa prosi-
my o zdecydowanie przy wyborze lek-
tur, gdyż każda książka wydana czytel-
nikowi musi odbyć kwarantannę przed 
powrotem na półki. Przy stanowisku 
nie będzie możliwości wyboru między 
zamówionymi tytułami.

 Prosimy o pokazywanie karty w taki 
sposób, aby bibliotekarz mógł ją sczytać 
bez konieczności dotykania.

 Biblioteka chwilowo wstrzymuje wy-
pożyczanie gier planszowych.

 Wydłużyliśmy wypożyczenia filmów 
do 7 dni. Termin wypożyczania pozosta-
łych zbiorów nie ulega zmianie.



557 – Zespół  

 Szkolno-Przedszkolny  

 nr 3, ul. Przyczółkowa 27

558 – Urząd Dzielnicy Wilanów, 

  ul. F. Klimczaka 2

559 – Szkoła Podstawowa nr 169, 

  ul. Uprawna 9/17

560 – Akademeia High School, 

  ul. Św. U. Ledóchowskiej 2

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 – Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 424, ul. Sarmacka 4

570 – Szkoła Podstawowa nr 358, ul. św. U. Ledóchowskiej 10

Wszystkie lokale wyborcze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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

Adresy siedzib Obwodowych Komisji
Wyborczych w Dzielnicy Wilanów

WYBORY PREZYDENCKIE
28 CZERWCA 2020 r.

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


