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Pandemia uderzyła we wszyst-
kich, bez wątpienia jednak do 
najbardziej poszkodowanych 

należą przedsiębiorcy.

To właśnie z  myślą o  nich Dziel-
nica Wilanów stworzyła portal  
KUPUJEWWILANOWIE.PL w  ramach 
akcji „Wspieram sąsiada, kupuję 
w Wilanowie”.

Jest to miejsce, gdzie każdy przedsię-
biorca prowadzący działalność gospo-
darczą w Wilanowie może się bezpłat-
nie zarejestrować, przedstawić profil 
swojej działalności i promować swoją 
ofertę.

Skupia w  jednym miejscu właścicieli 
firm, wytwórców, usługodawców, re-
stauratorów, których w  największym 
stopniu dotknęły ekonomiczne skutki 
pandemii. 

Mieszkańcy zyskują lokal-
ny portal, dzięki któremu 
w  jednym miejscu i  szybko 
mogą znaleźć informację 
o tym, gdzie znajduje się naj-
bliższa księgarnia, cukiernia, 
warzywniak czy wulkanizator.

„Nasza dzielnica zawsze wyróżniała 
się pomysłowością i  kreatywnością. 
Dzisiaj wychodzimy z  innowacyjnym 
pomysłem wsparcia lokalnych przed-
siębiorców. Pandemia koronawirusa 
to trudny czas dla nas wszystkich, tym 
bardziej zależy nam na promocji lokal-
nego biznesu oraz zachęceniu miesz-
kańców do korzystania z  produktów 
i  usług dostępnych blisko domu. By 
wspierać lokalny biznes zapraszamy 
do odwiedzenia strony www.kupu-
jewwilanowie.pl i korzystania z tego, 
co oferują nasi lokalni przedsiębiorcy” 
– informuje Artur Buczyński, Zastęp-
ca Burmistrza Dzielnicy Wilanów.

Zarówno rejestracja, jak i korzystanie 
z  portalu są bardzo proste. Wystar-
czy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
umożliwiający stworzenie wizytówki 
danego przedsiębiorcy, aby później 
móc samodzielnie aktualizować za-
mieszczone w niej dane. Co ważne – 
rejestracja w  portalu jest bezpłatna, 

a  aby ją usprawnić uruchomiliśmy 
infolinię techniczną dla przedsiębior-
ców, gdzie można uzyskać bezpłatną 
pomoc. Do końca roku, w godzinach 
9.00-12.00 od poniedziałku do piątku 
można dzwonić na numer infolinii: 
500 029 641.

Zarejestrowanych przedsiębiorców 
będzie można rozpoznać po promo-
cyjnej naklejce potwierdzającej ich 
udział w akcji „Wpieram sąsiada, ku-
puję w Wilanowie”.

Wspieram sąsiada,  
kupuję w Wilanowie



IV kadencja  
Młodzieżowej Rady  
Dzielnicy Wilanów

Budowa chodnika w ul. Bruzdowej

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy Wilanów IV kadencji 
odbyła się 14 października. Z powo-

du panującej pandemii i konieczności 
przestrzegania obostrzeń sanitarnych 
radni spotkali się w trybie online.  

W  pierwszej sesji udzial wzięli Bur-
mistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik 
Rakowski i  Zastępca Burmistrza Ar-
tur Buczyński. Młodzi Radni repre-
zentują sześć wilanowskich szkół 
podstawowych, jedną szkołę średnią 
oraz młodzież mieszkającą w  naszej 
dzielnicy, ale uczęszczającą do szkół 
poza Wilanowem. 

Podczas drugiego posiedzenia, również 
przeprowadzonego online, radni wy-
brali prezydium. W  jego skład weszli: 
przewodniczący Daniel Kość, dwoje 
zastępców – Marika Sadowska i  Fran-
ciszek Janoski oraz sekretarz Mikołaj 
Marczewski. Delegatkami do Młodzie-

Wybraliśmy wykonaw-
cę budowy chodnika 
w  ul. Bruzdowej na 

odcinku od ul. Cicha Dolina do 
ul. Zaściankowej.

W  ramach inwestycji zostanie 
wykonany chodnik po stronie 
wschodniej ulicy od skrzyżowa-
nia z ul. Cicha Dolina do ul. Za-
ściankowej. Wykonawca usunie 
również nieczynne złącza elek-
tryczne, wykona przesadzenia 
drzew i krzewów oraz nowe na-
sadzenia.

żowej Rady m.st Warszawy zostały Julia 
Fiołna i Eliza Annovi.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów 
została powołana w 2011 r. w celu upo-
wszechniania idei i pobudzania aktyw-
ności obywatelskiej wśród młodzieży. 

Jej kadencja trwa 3 lata. Radni muszą 
mieć co najmniej 13, a najwyżej 19 lat. 
Dzięki funkcjonowaniu Rady młodzież 
ma możliwość angażowania się w spra-
wy wspólnoty lokalnej. Aktualnie Mło-
dzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów skła-
da się z 25 członków.

Celem inwestycji jest 
przede wszystkim popra-
wa bezpieczeństwa użyt-
kowników drogi i oddzie-
lenie ruchu pieszego od 
ruchu samochodowego. 
Inwestycja prowadzona 
jest w  trybie tzw. specu-
stawy i wymagała uzyska-
nia zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej 
(ZRID). Jej koszt obejmuje 
odszkodowania za przeję-
te pod budowę nierucho-
mości.

„Od 3 lat jestem radnym Młodzieżowej Rady 
Dzielnicy Wilanów, a od 27 listopada pełnię 
funkcję jej przewodniczącego. Dla mnie funkcja 
przewodniczącego to bycie liderem, który motywuje 
i wyzwala energię w zespole. Sprawy społeczne 
i wolontariat są moją pasją. Jako przewodniczący chciałbym 
odzyskać kontakt Rady z młodzieżową społecznością Wilanowa. Na 
przykład poprzez uatrakcyjnienie naszych mediów społecznościowych, 
które pełniłyby rolę swobodnej wymiany informacji. Bliskość Rady 
z młodymi mieszkańcami Wilanowa jest kluczowa – tylko dzięki niej 
wiemy, jakie sprawy są dla nich ważne. Będę się wsłuchiwał w głos 
młodych ludzi i starał spełniać ich potrzeby”. 

Daniel Kość
Przewodniczący Młodzieżowej Rady  
Dzielnicy Wilanów 



21grabów oraz ok. 800 
sztuk krzewów ber-
berysu i  irgi zostało 

posadzonych przy ul. Rycerstwa 
Polskiego. Dzięki zieleni ulica bę-

dzie przyjazna dla pieszych, a po-
wierzchnia biologicznie czynna 
zostanie zwiększona. W  ramach 
zazieleniania ulicy nie były likwi-
dowane miejsca postojowe.

Zieleń przy ul. Rycerstwa Polskiego

Połączymy Wilanów z Ursynowem

Urząd Dzielnicy Wilanów opra-
cował dokumentację projek-
tową połączenia drogi powia-

towej ul. A. Branickiego z budowaną 

przez GDDKiA drogą ekspresową S2 
– Południową Obwodnicą Warszawy 
(POW) oraz ulicy na przedłużeniu 
ul. Św. U. Ledóchowskiej do granicy 
POW wraz z  przebudową i  rozbu-
dową niezbędnej infrastruktury 
technicznej. Rada m.st. Warsza-
wy postanowiła o  przyznaniu 
środków finansowych na reali-
zację ww. zadania w 2021 r. 

W  ramach inwestycji powstanie także dodatkowe 
przejście dla pieszych z  sygnalizacją świetlną pomię-
dzy ul. Ledóchowskiej a al. Rzeczypospolitej. 

„Po decyzji Rady m.st. Warszawy 
o przyznaniu środków w budżecie 
na 2021 r. wystąpiliśmy o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
Po jego otrzymaniu będzie możliwe 
wykonanie inwestycji.”

Ludwik Rakowski
Burmistrz Dzielnicy Wilanów 



 Koncepcja skateparku

Właśnie powstała pierwsza 
koncepcja niewielkiego 
skateparku w  sąsiedz-

twie Szkoły Podstawowej nr 400.

Na terenie o powierzchni 976 m2 
znalazłaby się przestrzeń spor-
towo-rekreacyjna dla dzieci 
i młodzieży, w tym infrastruktu-
ra do wyczynowego i  rekreacyj-
nego jeżdżenia na deskorolkach, 
rolkach oraz hulajnogach. 

Projekt przewiduje utwardzenie 
nawierzchni w formie płyty żel-
betowej barwionej w masie oraz 
monolitycznych przeszkód przy-
stosowanych do jazdy na rolkach 
i  deskorolkach. Kształt, forma 
oraz wielkość projektowanego 
placu i przeszkód zostaną dosto-
sowane do istniejącego terenu. 

Na terenie planowanego skate-
parku zachowane zostaną istnie-
jące drzewa, powstaną trawniki, 
ustawione zostaną obiekty ma-

łej architektury w posta-
ci ławek i koszy na śmie-
ci, a cały obiekt zostanie 
ogrodzony i oświetlony.

Niewygodny przejazd przez 
przejście dla pieszych 
z wózkiem lub dzieckiem 

na hulajnodze? Teraz będzie bez-
pieczniej i wygodniej.

Zakończyły się właśnie prace po-
legające na przebudowie odwod-

nienia i wykonaniu połączeń chodni-
ka i  przejść przez jezdnię w  jednym 
poziomie. Zmodernizowane zostały 
przejścia dla pieszych na ulicach Oś 
Królewska, Sarmacka, Królowej Mary-
sieńki, Lentza. W przyszłym roku zmo-
dernizujemy i doświetlimy kolejne 
przejścia, m.in. na ul. Resorowej.

Usuwamy bariery architektoniczne 

projekt: Bujnowski Architekci
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 Budowa żłobka dobiega końca

Po wykonaniu prac 
przyłączeniowych 
– energetycznych, 

gazowych i  wodno-ka-
nalizacyjnych, a także 
wykończeniowych ele-
wacji budynku oraz koń-
cowych prac malarskich, 
budowa żłobka wchodzi 
w kolejną fazę. 

Niebawem rozpoczną 
się dostawy wyposaże-
nia kuchni. Urządzany 
jest także teren ze-
wnętrzny żłobka – traw-
niki, mała architektura 
i plac zabaw.

Artur Buczyński 
Zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Wilanów 
„Wilanów to dzielnica chętnie 
wybierana przez młode rodziny, 
dlatego inwestujemy w infrastrukturę 
dla jej najmłodszych mieszkańców. Przede 
wszystkim chcieliśmy stworzyć przyjazne 
miejsce, w którym każde dziecko poczuje się bezpiecz-
nie i będzie mogło prawidłowo się rozwijać. Dzieciom 
chcemy zapewnić najlepszą opiekę, a rodzicom dać 
możliwość spokojnego powrotu do pracy.”

Ruszyła 8. edycja  
Budżetu Obywatelskiego 

Mieszkańcy Wilanowa mogą po 
raz kolejny zdecydować o części 
budżetu miasta i  zgłosić swój 

projekt – dzielnicowy lub ogólnomiejski.

Projekty dzielnicowe to takie, które obej-
mują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą 

w zakres zadań własnych m.st. Warsza-
wy przypisanych do realizacji dzielni-
com lub jednostkom organizacyjnym. 

Projekty ogólnomiejskie obejmują 
obszarem więcej niż jedną dzielni-
cę i wchodzą w zakres zadań wła-

snych m.st.Warszawy.

Projekty można zgłaszać od 1 grudnia 
do 25 stycznia 2021 roku na stronie 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl. 
Wyniki zostaną ogłoszone 14 lipca 
2021 roku.
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 Królewskie jabłonie w Wilanowie

 Siła lokalnej solidarności!

Dzielnica Wilanów to wyjątko-
we miejsce na mapie stolicy. 
Tutaj nowoczesność przeplata 

się z  tradycją, współczesna architek-
tura z piękną przyrodą.

Z okazji Święta Niepodległości po-
sadziliśmy stare, polskie jabłonie – 
kosztele, nawiązując tym samym do 
zapoczątkowanej w 2018 roku akcji 
„100 jabłoni na 100-lecie Niepodle-
głości Polski” zrealizowanej przez 
Urząd Dzielnicy Wilanów, która pole-
gała na sadzeniu w placówkach edu-
kacyjnych Dzielnicy Wilanów starych 
odmian jabłoni.

Inicjatorką akcji jest Katarzyna Bosac-
ka – znana dziennikarka, propagator-
ka zdrowego odżywiania się i miesz-
kanka Wilanowa.

Dlaczego kosztele? Jan III Sobieski, 
najwybitniejszy mieszkaniec Wilano-
wa, był znanym smakoszem tej od-
miany, miłośnikiem sadów i ogrodów 
oraz zwolennikiem upowszechniania 
sadownictwa i ogrodnictwa w Polsce. 

Zarząd Dzielnicy Wilanów 
wsparł wilanowskich produ-
centów chryzantem. 

Kupiliśmy u  wilanowskich hodow-
ców blisko 1000 roślin i posadziliśmy 

je w kilku miejscach na terenie dziel-
nicy. Chryzantemy ożywiły jesienny 
krajobraz:
 w rejonie ul. Przekornej 

 (skrzyżowanie z Przyczółkową),

 w  rejonie Osi Królewskiej w są- 
 siedztwie pomnika króla Jana III  
 Sobieskiego,
  na Skwerze Franciszka Pieniaka,
  na Skwerze przy ul. Czekoladowej.

Wiosną jabłonie będą za-
chwycać kwiatami, latem 
dawać cień, natomiast 
jesienią między pięknie 
przebarwionymi liśćmi 
pojawią się owoce, które 
każdy będzie mógł zjeść 
prosto z drzewa!

„Dotychczas sadziliśmy jabłonie głównie na 
terenach placówek edukacyjnych Wilanowa. 
W tym roku posadziliśmy kosztele w ramach 
przestrzeni ogólnodostępnej: na Zawadach, w Po-
wsinie, Wilanowie Wysokim czy Miasteczku Wilanów. Stare odmiany 
jabłoni mają służyć wszystkim mieszkańcom zgodnie ze światowymi 
trendami budowy w przestrzeniach publicznych ogródków warzyw-
nych czy miejskich uli.” 

Hubert Królak
Przewodniczący RadyDzielnicy Wilanów 



Jesienią posadziliśmy na te-
renie naszej dzielnicy blisko 
1000 krzewów! Pojawiły się 

w  okolicach ulic: Królowej Mary-
sieńki, Sarmackiej, Osi Królewskiej, 
Jarej, Gronowej i Klimczaka. Łącznie 
w  tym roku posadziliśmy ich 3565, 
m.in. irgi, berberysy, hortensje, tra-
wy, porzeczki, maliny i winorośla. 

Wykorzystując sprzyjające warunki 
pogodowe, wykonaliśmy również 
nasadzenia blisko 440 drzew. Wśród 
posadzonych gatunków pojawiły się: 
klony, graby, lipy, wiśnie, jarzęby, 
kasztanowce, robinie, brzozy, plata-
ny, śliwy i czeremchy. Na szczególną 
uwagę zasługują 32 sztuki lipy sre-
brzystej (Tilia tomentosa ‘Brabant’), 
która wykazuje dużą odporność na 
zanieczyszczenia atmosferyczne oraz 
suszę. Dzięki tym cechom rekomen-
dowana jest do nasadzeń jako zieleń 
miejska.

Nowe drzewa zostały posadzone przy 
ulicach: Klimczaka, Rycerstwa Polskie-
go, Wiertniczej, Biedronki, Resorowej, 
Kieślowskiego, Flatta, Zaściankowej, 
Bruzdowej, Drewny, Osi Królewskiej, 
Niemirowskiej, St. Kostki Potockiego, 
Europejskiej, Radosnej, Pamiętnej, 
a także przy al. Rzeczypospolitej oraz 
Hlonda i Klimczaka. 

89 młodych platanów, lip, dębów 
błotnych, brzóz i  miłorzębów po-
sadziliśmy na terenie otwartej we 
wrześniu nowej Szkoły Podstawo-
wej nr 400. Ponadto 27 drzew za-
siliło zieleń otwartego w  sierpniu 
Wege Parku, 34 drzewa zyskał Spo-
łeczny Sad, a Zawady, Wysoki Wila-

nów i Powsin – 32 kosztele. 

Już nie możemy doczekać się wiosny, 
bo wtedy zakwitną i będą cieszyć oczy 
mieszkańców intensywnością barw 
piękne kwiaty – czosnek ozdobny, 
narcyzy, tulipany. Zasadziliśmy 7020 
cebulek! 

Zielony Wilanów

„Nowo posadzone drzewa i krzewy przyczynią się 
nie tylko do poprawy wyglądu wilanowskich ulic, 
ale także jakości powietrza. Sadzone gatunki staramy się dobierać w taki 
sposób, aby harmonizowały z już istniejącą zielenią”.

Bartosz Wiśniakowski
Zastępca Burmistrza  
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy



Topole czarne przy ul. Vogla

Ulica Vogla to ważny element 
krajobrazu kulturowego Wi-
lanowa. 

Zarząd Zieleni rozpoczął wła-
śnie stopniowe odtwarzanie 
historycznych szpalerów przy 
ul. Vogla. 

Planując nasadzenia na przy-
szły rok, Zarząd Zieleni wziął 
pod uwagę gatunki, kóre były 
tu sadzone pierwotnie. Na Vo-
gla korzenie zapuści dziewięć 
topoli czarnych.

Topole czarne (inaczej topole 
nadwiślańskie, sokory) to rodzi-
my gatunek topoli, charaktery-
styczny również dla Wilanowa. 
Gatunek ten był historycznie 
wykorzystywany do tworzenia 
układów alejowych prowadzą-
cych do zabudowań dworskich i  był 
obecny w  wilanowskich założeniach 
pałacowych. Historycznie drogi ob-

sadzano kasztanowcem, lipą, dębem, 
topolą czarną i  włoską oraz wierzbą. 
Te dwa ostatnie gatunki są związane 
z osadnictwem olęderskim, w którym 

wykorzystywano je do osuszenia oko-
licznych terenów z  myślą o  przezna-
czeniu na tereny rolne. 

Dziś w Polsce bardzo mało jest alei 
stworzonych z  topoli czarnej. Posa-
dzenie topoli nadwiślańskiej w ukła-
dzie alejowym na ul. Vogla pozwoli 

zachować tak charakterystyczny dla 
dawnej Rzeczypospolitej i Wilanowa 
układ przestrzenny.



Seniorze – nie jesteś sam

Punkt wymazowy Covid-19

Epidemia to szczególnie trudny 
czas dla osób starszych, dlatego 
Warszawa uruchomiła program 

pomocy dla seniorów. 

Program szczepień Grypa 65+
Warszawa może sfinansować bezpłat-
ne szczepienia dla kilkudziesięciu 
tysięcy osób z największej grupy ryzy-
ka. W tym roku, mimo trudności z za-
kupem szczepionek, zaszczepionych 
zostało już ponad 11 tys. stołecznych 
seniorów .

System „Warszawa Wspiera”
We współpracy z  organizacjami po-
zarządowymi i  dzielnicami powstał 
system pomocy „Warszawa Wspiera” 
adresowany do osób starszych i potrze-
bujących, które przebywają w  dobro-
wolnej izolacji.

Podobnie jak w  innych dzielnicach, 
w Wilanowie działa dzielnicowy zespół 
„Warszawa Wspiera”. Zespół składa 
się z  pracowników urzędu, Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz lokalnych or-
ganizacji pozarządowych i  ich wolon-
tariuszy, którzy pomagają robić zakupy 
i wyprowadzają na spacer psy.

Darmowe posiłki
Ośrodki pomocy społecznej we współ-
pracy z  dzielnicowymi zespołami 
wsparcia dostarczają darmowe posił-
ki dla potrzebujących seniorów. Z  tej 
formy pomocy mogą skorzystać rów-
nież inne osoby i rodziny wymagające 
wsparcia.

Każda racja żywnościowa zawiera  
10 kg produktów, które wystarczają do 
przygotowania trzech posiłków dzien-
nie przez tydzień dla jednej osoby oraz 
jadłospis opracowany przez dietetyka. 
Ośrodki zamówiły łącznie blisko 2000 
paczek przeznaczonych dla osób sa-
motnych, starszych i rodzin.

Telefon zaufania 
dla osób starszych
Osoby starsze mogą odczuwać również 
inne poza fizycznymi skutki trwania 
epidemii. Wiele z  nich potrzebuje 
wsparcia psychologicznego, dlatego 
Warszawa uruchomiła dla nich specjal-
ną infolinię.

Pod numer telefonu zaufania  
22 635 09 54 może zadzwonić każdy, 
kto nie radzi sobie z obecną sytuacją, 

martwi się lub szuka po prostu kogoś 
z kim będzie mógł porozmawiać.

Pomoc dla Powstańców
Muzeum Powstania Warszawskiego 
uruchomiło specjalne dyżury telefo-
niczne, których celem jest informowa-
nie Powstańców o aktualnych zalece-
niach sanitarno-epidemiologicznych 
oraz apelowanie o  pozostanie w  do-
mach. Wolontariusze Muzeum utrzy-
mują kontakt z  Powstańcami, aby 
wiedzieć, czy potrzebują oni wsparcia 
i – w razie potrzeby – przekazują in-
formacje odpowiednim służbom.

Pomoc polega na rozwożeniu do do-
mów Powstańców obiadów i kanapek. 
Opiekunowie pytają także o  zdrowie 
i mierzą bezdotykowym termometrem 
temperaturę. Zbierają zamówienia i re-
alizują zakupy.

Trwa pandemia, wiele osób jest 
chorych lub miało kontakt 
z  chorym na COVID-19. Od 

października mieszkancy Wilanowa 
mogą wykonać badanie pod kątem 
zakażenia koronawirusem w specjal-
nym punkcie, który został zorgani-
zowany przez Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa-Mokotów na 
parkingu przy ul. Kostki Potockiego 
31a.

Do tej pory w  Warszawie miejskie 
przychodnie utworzyły 19 punktów 

pobrań, w których 
pacjenci ze skie-
rowaniem od le-
karza pierwszego 
kontaktu (uzyska-
nym podczas tele-
porady) mogą wy-
konywać badania. 

Testy są realizowa-
ne nieodpłatnie – 
badania finansuje 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Miesz-
kańcy ze skierowaniem od lekarza 
POZ na pobranie wymazu mogą wy-

konać testy w  dowolnie wybranym 
punkcie, niezależnie od miejsca za-
mieszkania. 

Pod adresem http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/covid-19-wykaz-punktow-pobran-na-terenie-ma-
zowsza-aktualizacja,438.html znajdują się informacje na temat innych punktów pobrań w Warszawie
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Ceny BiLetóW 
 poniedziałek – piątek: 

 15 zł bilet zwykły, 5 zł bilet ulgowy
 sobota – niedziela: 

 30 zł bilet zwykły, 10 zł bilet ulgowy
 dzieci do lat 7  

 wchodzą bezpłatnie (bez biletu)
 25, 26 i 27 grudnia 2020,  

 1 i 6 stycznia 2021,  
 14 lutego 2021:  
 30 zł bilet zwykły, 10 zł bilet ulgowy  
 (w te dni wyświetlane są mappingi)

Królewski Ogród Światła zaprasza

Królewski Ogród Światła przy pa-
łacu w  Wilanowie to wystawa 
plenerowa w  formie świetlnej 

instalacji z tysięcy kolorowych diod 
ułożonych w finezyjne kształty. 

Goście odwiedzający wilanowski park 
wkraczają w przestrzeń, w której po-
ruszając się świetlistymi alejami mogą 
się poczuć jak na królewskim dworze. 
Świetlna instalacja jest doskonałą pro-

pozycją na zimne i szare wieczory za-
równo dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Wystawę najlepiej odwiedzić po 
zmroku, a  kto jeszcze jej nie wi-
dział, będzie miał ku temu okazję aż 
do 28 lutego 2021 r. z  wyłączeniem  
24 i  31 grudnia 2020 r. Królewski 
Ogród Światła zaprasza codziennie 
w godz. 16.00-21.00 – w soboty i Świę-
ta Bożego Narodzenia do 21.30.

Świeć blaskiem  
z odblaskiem 

Na początku grudnia, już po 
raz kolejny, ruszyła akcja 
Straży Miejskiej i  Regional-

nej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Warszawie „Świeć blaskiem z od-
blaskiem”. W wielu miejscach stoli-
cy stanęły świąteczne drzewka, ude-
korowane odblaskowymi paskami, 
brelokami i zawieszkami. Akcesoria 
te każdy może zdjąć, zachowując dla 
siebie lub podarować bliskiej osobie. 
W ten sposób dbamy o bezpieczeń-
stwo własne i najbliższych.



Biblioteka zaprasza

Od 30 listopada zapraszamy 
ponownie do naszych placó-
wek. W trosce o bezpieczeń-

stwo Czytelników Biblioteka pracuje 
w reżimie sanitarnym. 

Godziny pracy naszych placówek nie 
ulegają zmianie. W  każdej placówce 
obowiązuje limit osób, które jedno-
cześnie mogą przebywać w Bibliotece. 
Na terenie Biblioteki obowiązuje no-
szenie maseczek zakrywających nos 
i usta oraz dezynfekcja rąk po zwrocie 
książek, a przed wejściem między pół-
ki. Czytelników prosimy o  zachowa-
nie dystansu społecznego 2 metrów.  
Do odwołania zostaje zawieszone 
korzystanie ze stanowisk komputero-
wych oraz pokoju cichej nauki. 

W  trosce o  wspólne bezpieczeństwo 
prosimy o szybkie dokonywanie wy-
borów czytelniczych. Książki można 
zamawiać przez katalog biblioteczny 
w  godzinach 20:00-8:00, wysyłając 
mail do placówki, w której chcą Pań-
stwo wypożyczyć zbiory oraz tele-
fonicznie pod podanymi na karcie 
i stronie Biblioteki numerami. 

Od października w  Bibliotece obo-
wiązuje nowy regulamin. Wydłużyli-
śmy okres wypożyczenia filmów do 7 
dni, audiobooków do 30 dni oraz gier 
planszowych do 14 dni. 

Wszystkie zwracane zbiory przecho-
dzą 3-dniową kwarantannę. W  Bi-
bliotece znajdują się dwa osobne 
stanowiska, jedno do zwrotu, drugie 
do wypożyczania zbiorów. 

Ze względów bezpieczeństwa nie 
możemy się spotkać, ale przygoto-
wujemy dla Państwa ciekawe zajęcia 
online. Na stronie internetowej oraz 
w mediach społecznościowych znaj-
dą Państwo zajęcia plastycz-
ne, inspiracje do zabawy 
z  dziećmi, recenzje filmów 
i  książek, informacje o  no-
wościach i  wiele innych. 
Zachęcamy do odwiedzania 
naszego kanału na platfor-
mie YouTube. 

W  grudniu zachęcamy do 
śledzenia naszego kalen-
darza adwentowego, który 
pojawi się na facebooku 
Biblioteki. Codziennemu 
wspólnemu odliczaniu dni 
do Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszyć będą warsztaty 
plastyczne wykonywania 
ozdób choinkowych oraz 
prezentów, zagadki, zadania 
oraz wiele innych atrakcji. 

Dyskusyjny Klub Książki 
zaprasza na rozmowy o  li-

teraturze online. Wszystkich chęt-
nych do udziału w  spotkaniu pro-
simy o  zgłoszenia na adres email: 
wilanow@bibliotekawilanowska.pl, 
w treści maila wpisując DKK. 

Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie internetowej Biblioteki 
www.bibliotekawilanowska.pl, na 
facebooku Biblioteki oraz po zapi-
saniu się do newslettera.

GODZiny OtWARCiA 
PLACóWeK BiBLiOteCZnyCH

Biblioteka Główna 
(ul. Kolegiacka 3) – tel. 22 423 57 55
 poniedziałek – piątek – 9:00 -20:00

Filia w Powsinie 
(ul. Przyczółkowa 27 A) – tel. 22 648 25 03
 poniedziałki, wtorki i czwartki – 11:00 -19:00
 środy, piątki – 9:00 -16:00

Filia Radosna 
(ul. Radosna 11) – tel. 22 764 82 81
 poniedziałki, środy, piątki 11:00 – 19:00 
 wtorki, czwartki 9:00 – 16:00

Filia Miasteczko Wilanów  
(al. Rzeczypospolitej 14) – tel. 22 642 24 26
 poniedziałki, środy, piątki 11:00 – 19:00 
 wtorki, czwartki 9:00 – 16:00



Świąteczny czas  
z Centrum Kultury  
Wilanów

Tak przedstawiają się placówki 
Centrum Kultury Wilanów na 
obrazach malarskich pani Mał-

gorzaty Mityk, prowadzącej w  CKW 
zajęcia „Piórkiem i akwarelą” dla dzie-
ci, młodzieży i  dorosłych. Te prace 
możecie podziwiać w całej okazałości 
na dwunastu kartach kalendarza na 
rok 2021. 

Czego możemy sobie życzyć w  nad-
chodzącym roku?

Tego, abyśmy znów mogli się cieszyć 
Waszą liczną obecnością w obiektach 
Centrum Kultury Wilanów, aby ścia-
ny CKW wypełniały się dźwiękami 
instrumentów, głosami instruktorów 
i radością uczestników zajęć. 

Bez Was nie ma nas. Bądźmy razem! 

Po więcej informacji zaglądajcie na:
www.kulturawilanow.pl / wirtualna-
kulturawwilanowie.pl

FB…centrumkulturywilanow
Instagram… centrum_kultury_wila-
now 

Zdrowych i pełnych 
prawdziwej magii Świąt 

w bliskości z tymi, których kochacie. 

Niech się spełnią Wasze marzenia!  
 

 życzą Dyrekcja wraz z Zespołem 

Centrum Kultury Wilanów



Warszawa bez pomocy finansowej

Warszawa nie otrzyma po-
mocy finansowej z Fun-
duszu Przeciwdziałania 

COVID – 19, tak wynika z  ogłoszo-
nej przez Wojewodę Mazowieckiego 
listy zadań objętych dofinansowa-
niem z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w  ramach II tury 
naboru.

Warszawa jest jednym z  miast, 
w  których odnotowuje się najwię-
cej przypadków zachorowań oraz 
największe obłożenie pacjentów 
w szpitalach. Wśród inwestycji, któ-
re nie uzyskają pomocy są, m.in.: 
Szpital Bielański czy Zespół Szkół 
Specjalnych przy ul. Różanej, czy-
li placówka edukacyjna zajmująca 
się dziećmi z  niepełnosprawno-
ścią intelektualną, sprzężoną oraz 
z  autyzmem (a  także przebudowa 
i  modernizacja przychodni przy ul. 
Wiertniczej 81).

W  ramach II naboru Warszawa zło-
żyła w sumie 5 wniosków o dofinan-
sowanie, dotyczących infrastruktu-
ry drogowej, zakupu autobusów, 
opieki zdrowotnej, edukacji oraz 
kultury na łączną kwotę dofinanso-
wania ponad 1,2 miliarda zł.

Ocena projektów była prowadzona 
w  sposób nieprzejrzysty, na posta-
wie niejasnych kryteriów i  bez po-
dania uzasadnienia dla ich odrzuce-

nia. Dodatkowo, w  trakcie naboru 
dwukrotnie zmieniana była podsta-
wa przyznania środków.

Z  Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19, którego zadaniem jest m.in. 
ożywienie rozwoju gospodarczego 
oraz ochrona miejsc pracy, m.st. 
Warszawa nie otrzyma ani złotówki. 
Żaden ze złożonych wniosków, które 
dotyczą inwestycji ważnych dla roz-
woju stolicy, nie otrzyma dofinanso-
wania z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnej.

Wnioskowana kwota miała m.in. na 
celu wyrównanie kwoty przyznanej 
m.st. Warszawie w  I  turze naboru 
w ramach RFIL, czyli 93 500 000 zł. 
Wsparcie dla miast na prawach po-
wiatu zostało nieadekwatnie obni-
żone w  porównaniu z  pozostałymi 
gminami (średnio jest to 7 proc. pla-
nowanych wydatków majątkowych 
wobec 12 proc. dla pozostałych 
gmin). Miasta na prawach powiatu 
zostały potraktowane jak gminy, 
chociaż wykonują zadania powia-
tów. W  efekcie, w  sposób całkowi-
cie uznaniowy, przy takim podziale 
środków Warszawa straciła blisko 
230 mln zł.

Środki przyznane w  ramach I  tury 
wsparcia nie będą w stanie zrekom-
pensować utraty dochodów spowo-
dowanych zmianami systemowymi. 

W  wyniku zmian prawa z  2019 r. 
samorządy zostały pozbawione na 
trwałe 6,1 mld zł – tj. 11 proc. do-
chodów z  PIT zaplanowanych na 
2020 r.

Wnioskowane w ramach II tury na-
boru środki miały pomóc zrealizo-
wać inwestycje, które wpłyną pozy-
tywnie na pobudzenie gospodarki 
po kryzysie spowodowanym pande-
mią COVID-19. W Warszawie tak się 
jednak nie stanie, ponieważ żaden 
ze złożonych wniosków nie uzyskał 
pozytywnej rekomendacji komisji 
oceniającej.

Biorąc pod uwagę fakt, że Warszawa 
jest jednym z  miast, w  których od-
notowuje się najwięcej przypadków 
zachorowań oraz największe obło-
żenie pacjentów w  szpitalach, brak 
wsparcia z  Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID – 19, jest działaniem nie-
zrozumiałym i  niesprawiedliwym. 
A brak jasnych kryteriów przyznawa-
nia środków oraz zmiana reguł gry 
w trakcie trwania naboru pozwala są-
dzić, że pieniądze zostały przyznane 
uznaniowo, a  nie przy uwzględnie-
niu rzeczywistych potrzeb jednostek 
samorządu terytorialnego.

Oprócz Warszawy środków nie 
otrzymają m.in. również Wrocław, 
Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, 
Łódź, Poznań czy Rzeszów.




