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Projekt placu zabaw przy ul. Jabłonowskiego

Huśtawki, w tym specjalnie  
zaprojektowana pod kątem 
dzieci niepełnosprawnych, 

piaskownica, linarium – to tylko 
część zabawek, które zostaną zamon-
towane na zmodernizowanym placu 
zabaw przy ul. Jabłonowskiego. Plac 
zabaw wraz z siłownią plenerową 
będzie idealnym miejscem do wypo-
czynku dla całych rodzin.

W strefie zabaw dla dzieci młodszych 
znajdzie się: piaskownica, huśtaw-
ki, bujaki i karuzela. Dzieci starsze 
będą mogły się wspinać po jedno-
masztowym linarium. To pierwszy 
na terenie Dzielnicy Wilanów plac 
z urządzeniami zabawowymi, z któ-
rych będą mogły korzystać dzieci 
niepełnosprawne. Będzie to huśtaw-
ka przystosowana do użytkowania 

WWilanowie powstało 
kolejne miejsce rekre-
acji dla całych rodzin. 

Ogólnodostępny plac zabaw o po-
wierzchni prawie 2 tysięcy metrów 
kwadratowych znajduje się na Kępie 
Zawadowskiej, pomiędzy ul.  Włó-
ki a ul. Bruzdową. Do dyspozycji 
najmłodszych są: strefa do zabaw,  
w której skład wchodzą m.in.: ka-
ruzela tarczowa, linarium – pira-
mida pajęcza, zestaw zabawowy ze 
zjeżdżalniami, zabawki sprężynowe  
i huśtawki, a także strefa do ćwiczeń 
z drążkami, poręczami gimnastycz-
nymi i ścianką wspinaczkową. Stre-
fę do zabaw i ćwiczeń ruchowych 
zaprojektowano na polu piaskowym 
i częściowo także na bezpiecznej  
nawierzchni poliuretanowej.

Plac zabaw powstał dzięki współpra-
cy z firmą PGNiG Termika.

Zapraszamy do zabawy!

przez osoby poruszające się na wóz-
kach inwalidzkich oraz huśtawka 
„bocianie gniazdo”, która umożliwi 
dzieciom niepełnosprawnym, nie-
potrafiącym samodzielnie siedzieć, 
korzystanie z uroków zabawy z ró-
wieśnikami. Znajdą się tu także: stół 
do tenisa stołowego, poręcze gimna-
styczne,  gra kółko i krzyżyk.

Plac zabaw zostanie otoczony ziele-
nią, pojawią się też elementy małej 
architektury. Do dyspozycji będą tak-
że stojaki na rowery.

We współpracy z Mieszkańcami 
rozpoczęliśmy również projektowa-
nie przebudowy placu zabaw przy  
ul. Lentza, który zostanie zmoderni-
zowany w przyszłym roku.

Plac zabaw przy ul. Jabłonowskiego

Plac zabaw przy ul. Włóki
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M iejski rower działa w War-
szawie już od 2 lat i cieszy 
się rosnącą popularnością. 

Rower jest świetną alternatywą dla 
miejskiego transportu, tym bardziej, 
że w Warszawie przybywa coraz wię-
cej kilometrów ścieżek rowerowych. 

Miejskie rowery mają średnio  
5,6 proc. udziału w ogólnym ruchu 
rowerowym w stolicy. W tym sezo-
nie odnotowano już ponad 1,2 mln 
wypożyczeń.

Obecnie w stolicy jest 198 stacji 
miejskiego roweru. W Wilanowie 

R ozpoczęło się projektowanie 
brakującego odcinka drogi 
rowerowej pomiędzy Wilano-

wem a Konstancinem-Jeziorną. Bu-
dowa kilometrowej asfaltowej drogi 
rowerowej wzdłuż ulicy Drewny do 
granic Warszawy planowana jest  
na 2015 rok.

nowe stacje powstały 
przy skrzyżowaniach:  
al. Wilanowskiej i Jana 
III Sobieskiego oraz ulicy 
Branickiego i Przyczółko-
wej. 

Po zakończeniu przebu-
dowy ul. Vogla następna 
stacja zostanie ustawiona 
przy ulicy Sytej i Vogla, 
a kolejna przy skrzyżo-
waniu ul. Branickiego  
i al. Rzeczypospolitej.

Veturilo się rozrasta… w Wilanowie

Konstancin połączy się z Wilanowem…
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Koncert
Izabeli Kopeć 
„Ludomir Michał 
Rogowski 
In Memoriam…”

Pokaz kolekcji 
jesień/zima duetu 

Paprocki&Brzozowski

Koncert Lory Szafran 
i Włodzimierza Nahornego

Animacje dla dzieci na Plaży Wilanów Jarmark regionalny na parkingu 
przy ul. St. Kostki Potockiego

Plenerowy spektakl „Zemsta” 
Teatru Polskiego w Warsza-
wie w doborowej obsadzie 

aktorskiej, pokaz mody duetu Pa-
procki&Brzozowski, koncert Lory 
Szafran z Włodzimierzem Nahor-
nym, mapping na fasadzie Pałacu 
w Wilanowie, pokaz laserowy oraz 
festiwal sztucznych ogni – były to 
główne, spośród wielu atrakcji te-
gorocznych Dni Wilanowa.

Dni Wilanowa – Biennale Sztuki 2014 
odbywały się w dniach 6-14 września. 
Tak jak w poprzednich latach o ich wy-
jątkowej atrakcyjności zadecydował bo-
gaty program imprez kulturalnych.

Artyści Teatru Muzycznego w Ło-
dzi zaprezentowali widowisko pt. 
„Powróćmy jak za dawnych lat…”, 
zapraszając mieszkańców Wilanowa 
w muzyczną podróż w lata dwu-
dzieste i trzydzieste XX wieku. 
Na Plaży Wilanów przez cały 
weekend trwał piknik ro-
dzinny, Targ Śniadaniowy  
i targi mody.

Była strefa „Wilanów ko-
cha zwierzaka”, „Mia-
steczko Zdrowia” i „Mia-
steczko Małego Strażaka”. 
Był jarmark regionalny 
zorganizowany przez Ma-
zowiecką Regionalną Or-
ganizację Turystyczną,  
na którym swoje 
stoisko zaprezento-
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Pokaz laserowy 
na Plaży Wilanów

Premierowy mapping „Wilanowskie 
Ogrody” na fasadzie Muzeum Pałacu 
w Wilanowie

Festiwal sztucznych 
ogni na Plaży Wilanów

Spektakl „Zemsta” Teatru 
Polskiego na dziedzińcu 
Muzeum Pałacu 
w Wilanowie

Widowisko muzyczne 
Teatru Muzycznego w Łodzi 
„Powróćmy jak za dawnych 
lat…”

wało także Wojsko Polskie.

W sparingowym meczu  
z Astorią Bydgoszcz zmie-

rzyli się koszykarze Legii Warszawa, którzy  
od kilku tygodni trenują w hali sportowej przy 
ul. Wiertniczej. Na dziedzińcu Muzeum Pałacu 
wilanowska publiczność miała okazję obejrzeć 
plenerowy spektakl „Zemsta” w wykonaniu 
aktorów Teatru Polskiego w Warszawie, któ-
ry został nagrodzony przez widzów owacją na 
stojąco. A na wielki finał Dni Wilanowa: pokaz 
mody pary projektantów Paprocki&Brzozow-
ski, koncert znakomitego duetu: Lory Szafran 
i Włodzimierza Nahornego, premierowy map-
ping na fasadzie pałacu „Wilanowskie Ogro-
dy”, pokaz laserowy i festiwal sztucznych ogni  
na Plaży Wilanów.
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Zakończyła się pierwsza edy-
cja budżetu partycypacyjne-
go. Wszystkim mieszkańcom 

Wilanowa dziękujemy za udział  
w tym ważnym projekcie. Podczas 
głosowania na projekty w budżecie 
partycypacyjnym dla Wilanowa od-
dano w sumie 8 532 głosy ważne.  
Zwycięskie projekty to:
  wyznaczenie tras rekreacyjnych  

 na terenie dzielnicy Wilanów,

Prezentujemy krótkie rozmowy z twórcami największego i najmniejszego projektu: 

  park linearny wzdłuż
 ul. Klimczaka,
  budowa mostku dla pieszych 

 nad Potokiem Służewieckim,
  biblioteka plenerowa,
  kraina zabawek,
  stworzenie zielonej otuliny z krze- 

 wów zimozielonych dla Cmentarza 
 Wilanowskiego,
  muzyka łagodzi obyczaje.

Koszt wybranych projektów to  
496 393 zł. Projekty zostaną zrealizo-
wane w 2015 roku. Zarząd Dzielnicy 
planuje także realizację kolejnych pro-
jektów poddanych pod głosowanie:
  modernizacja placu zabaw 

 przy ul. Lentza,
  remont nawierzchni ul. Sytej,
  rozbudowa i wykorzystanie 

 infrastruktury ZS nr 123 
 dla potrzeb społeczności lokalnej.

Rozmowa z Mateuszem 
Górnickim – pomysłodawcą
projektu „Park linearny 
wzdłuż ulicy Klimczaka”. 

- Skąd wziął się pomysł?
- Wilanów jest bardzo zieloną dziel-
nicą, ale w samym Miasteczku Wi-
lanów trochę tej zieleni brakuje. 
Codziennie jeżdżę ulicą Klimczaka  
i widzę jak się zmienia jej otoczenie: 
powstaje nowoczesny Ratusz, buduje 
się biurowiec, po przebudowie zre-
alizowanej przez dzielnicę, będzie to 
ładna i szeroka ulica. Zastanawiałem 
się, co zrobić by była jeszcze bardziej 
reprezentacyjna. Tak się zrodził po-
mysł obsadzenia tej arterii zielenią. 
W Wilanowie mamy bardzo ciekawą 
architekturę. Jeśli dodamy do tego 
drzewostan z prawdziwego zdarzenia 

Budżet partycypacyjny 
– wyniki głosowania

to efekt będzie kapitalny. 

- Jak wygląda projekt?
- Mój projekt to oczywiście tylko 
punkt wyjścia dla profesjonalistów 
zajmujących się zielenią, którzy osta-
tecznie nadadzą odpowiedni kształt 
temu pomysłowi. Projekt zakłada na-
sadzenia pewnej ilości drzew – ok. 60 
sztuk, założenie trawników, posadze-
nie żywopłotów, montaż kwietników 
i ławek. Moim marzeniem jest by był 
to park z prawdziwego zdarzenia. 

- Co zyska Wilanów po zreali-
zowaniu tego projektu?
- Wilanów to młoda dzielnica, wiele 
osób ma dzieci. Tych dzieci będzie 
na pewno jeszcze więcej i powstaje 
problem braku miejsca stworzonego 
z myślą o rekreacji, gdzie można się 
przejść, spotkać z sąsiadami. Park 
na Klimczaka będzie właśnie takim 
miejscem, ładnym, zielonym, przy-
jaznym. Cieszę się, że zwyciężył mój 
projekt. Dziękuję za oddane głosy  
i wsparcie dla tego pomysłu.

- Czy warto było zaangażować 
się w proces budżetu partycy-
pacyjnego?
- Mam satysfakcję z tego, że to wła-
śnie mój pomysł poparli mieszkańcy 
Wilanowa. Idea budżetu partycypa-

cyjnego angażuje mieszkańców i mo-
bilizuje do działania. Ma się szansę 
zaproponowania konstruktywnych 
rozwiązań, które mogą realnie popra-
wić komfort naszego życia. 

Rozmowa z Agnieszką  
Olejnik – pomysłodawczynią 
projektu „Stworzenie zie-
lonej otuliny z krzewów 
zimozielonych dla Cmen-
tarza Wilanowskiego”, któ-
ry zgłosiła wraz z koleżanką 
Ewą Kicińską. 

- Skąd wziął się pomysł?
- Jestem osobą wrażliwą na otaczający 
mnie świat. Zwracam uwagę na prze-
strzeń publiczną, w której żyjemy.  
Razi mnie chaos, brzydota i nieporzą-
dek. Wielokrotnie, będąc w okolicy 
Cmentarza Wilanowskiego, nacho-
dziła mnie myśl. Mamy oto piękny, 
zabytkowy Cmentarz i zgiełk tętnią-
cego miasta. Wyobraziłam sobie, że 
obsadzenie cmentarza krzewami po-
zwoli rozdzielić te dwa byty – cmen-
tarza i ulicy. 

- Jak wygląda projekt?
- Rośliny zimozielone stworzą natu-
ralną otulinę cmentarza. Wyobrażam 
sobie, że będzie to zielona ściana,  
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z krzewów takich jak: laurowiśnia czy 
kuliste tuje, która nie zasłoni jednak 
zabytkowej kaplicy. Krzewy będą tłu-
mić hałas dobiegający z ulicy i przy-
stanku autobusowego oraz wypełnią 
wydeptany, pusty, trawnik.  

- Co zyska Wilanów po zreali-
zowaniu tego projektu?
- Na pewno miejsce to stanie się 
bardziej estetyczne, zielone na-

wet zimą. Nasadzenia uporząd-
kują przestrzeń wokół cmentarza  
i przede wszystkim będą natural-
ną barierą dla hałasu, który nie 
będzie w tak dużym stopniu prze-
nikał na teren cmentarza. Mam 
poczucie, że realizacja tego projek-
tu jest wkładem w porządkowanie  
i upiększanie terenu w najbliż-
szym sąsiedztwie pałacu, który 
jest wizytówką dzielnicy i miasta. 

- Czy warto było zaangażować 
się w proces budżetu partycy-
pacyjnego?
- Oczywiście, że warto. Zachęcam 
do angażowania się proces kolej-
nego budżetu. Zgłaszając swoje po-
stulaty, projekty,  uczestniczymy  
w życiu dzielnicy. A przecież wszy-
scy chcemy żyć lepiej, wygodniej  
w przyjaznej i pięknej przestrzeni. 

Modernizacja 
Oczyszczalni Ścieków „Południe”

Z chwilą przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej rząd zobo-
wiązał się do podjęcia działań 

mających na celu dostosowanie ja-
kości odprowadzanych ścieków do 
obowiązujących wymogów prawa 
unijnego. Modernizacja oczyszczal-
ni „Południe”, prowadzona przez 
MPWiK, jest jednym z zadań w pro-
jekcie współfinansowanym przez 
Unię Europejską pod nazwą „Zaopa-
trzenie w wodę i oczyszczanie ście-
ków w Warszawie”.  

Zakład „Południe” usytuowany jest 
w Dzielnicy Wilanów i przyjmuje  
w ciągu doby około 65 tys. m3 ście-
ków z południowej części lewobrzeż-
nej Warszawy. Inwestycja obejmie 
modernizację oczyszczalni w zakresie 
gospodarki osadowej w celu zwięk-
szenia efektywności energetycznej. 
Jednym z kluczowych elementów tej 
inwestycji będzie także neutraliza-
cja odorów w systemie oczyszczania  
powietrza.

W czasie modernizacji zostanie wy-
konane m.in. zasilanie rezerwowe 
Oczyszczalni Ścieków „Południe”. 
Inwestycja ta ma na celu zmianę 
wykorzystania biogazu z obecne-
go spalania w kotłowni, na spala-
nie w agregatach prądotwórczych,  
w celu otrzymania „zielonej” energii. 
W oczyszczalni powstaje rocznie ok. 
2 500-3 000 tys. m3 biogazu. Dodatko-
wo w przypadku przerwy w dostawie 
energii elektrycznej z istniejącego 

obecnie zasilania oczyszczalni, ener-
gia elektryczna otrzymywana z agre-
gatów ma za zadanie zabezpieczyć cią-
głość pracy znajdującej się na terenie 
oczyszczalni pompowni obsługującej 
odbiór ścieków z dzielnicy Wilanów, 
a także zabezpieczyć w energię elek-
tryczną wybrane instalacje układu 
technologicznego oczyszczalni.

U rząd Dzielnicy Wilanów zwra-
ca się z uprzejmą prośbą o zgła-
szanie się osób, które mają 

wiedzę na temat działki Nr 117/1 po-

łożonej przy ul. Wiertniczej 81 i dzia-
łania na niej Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu  Lecznictwa Otwartego   
w latach  1945-1975. 

Prosimy o kontakt pod numerem  
telefonu 22 116 87 60, 22 116 88 27 
lub osobisty w siedzibie Urzę-
du Dzielnicy Wilanów ul. St. 
Kostki Potockiego 11 w godzi-
nach 8.00-16.00 w pokoju nr 204,  
e-mail: prawnik@wilanow.pl.

Uwaga! 
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m.in.: siedziba Oddziału Straży Miej-
skiej, przychodnia zdrowia dla dzieci  
i miejsce na usługi pocztowe. 

Budowę, która rozpoczęła się jeszcze  
w 2001 roku, od lipca 2013 roku pro-
wadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Robót 
Ogrodniczych Sp. z o.o. 

P rezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz odwiedziła 
budowę Ratusza przy ul. 

Klimczaka. Pani Prezydent wizytę 
rozpoczęła na parterze, w atrium,  
w którym znajdzie się Wydział  
Obsługi Mieszkańców.

Hanna Gronkiewicz-Waltz była pod 
wrażeniem nowego obiektu. Podkre-
ślała, że będzie to najnowocześniejszy 
budynek urzędu dzielnicy w Warsza-
wie, dobrze przystosowany do potrzeb 
mieszkańców. 

Obecnie na budowie trwają ostatnie 
prace wykończeniowe. Na terenach 

zewnętrznych zakończono wykony-
wanie zjazdu do garażu z kostki beto-
nowej. Trwają prace związane z zago-
spodarowaniem zieleni wokół Ratusza  
i na patio budynku.

Przeprowadzka Urzędu Dzielnicy Wi-
lanów do nowego budynku Ratusza 
przy ul. Klimczaka rozpocznie się póź-
ną jesienią i jeszcze w tym roku nowy 
Ratusz zostanie udostępniony Miesz-
kańcom Wilanowa.

Wydział Obsługi Mieszkańców zajmie 
cały parter budynku A, który znajduje 
się bliżej ulicy Przyczółkowej. Na kolej-
nych piętrach budynku znajdą się inne 
wydziały urzędu, sala widowiskowa  
i niewielka kawiarnia. 

W budynku B, oprócz Urzędu Dzielni-
cy Wilanów i Urzędu Stanu Cywilnego 
wraz z salą ślubów, znajdzie się także 

Budynki ratusza A i B mają 4 kondygnacje nadziemne i jedną podziem-
ną, która pomieści 161 miejsc parkingowych. Wielkość powierzchni 
użytkowej budynków A i B wynosi odpowiednio 2.577 m2 i 1.973 m2. 
Łączna kubatura nadziemna wyniesie 25.255,90 m3, zaś podziemna  
– 16.344,40 m3.

Prezydent Warszawy 
w Wilanowie
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Rozmowa 
z Hubertem Królakiem 
Przewodniczącym 
Rady Dzielnicy Wilanów

Drugą kadencję pełni Pan stano-
wisko Przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warsza-
wy. Jak Pan ocenia mijające 4 lata?

To był dobry i owocny czas dla Wila-
nowa. Czas wielu oczekiwanych od 
lat inwestycji – tak można podsumo-
wać lata 2010-2014 w Wilanowie. Te 
inwestycje są widoczne gołym okiem: 
mamy nowy Ratusz, nowoczesną 
halę z basenem i kompleksem boisk 
na Wiertniczej, nowe przedszkole  
i pierwszy publiczny żłobek w Wilano-
wie, budynek użyteczności publicznej 
przy Kolegiackiej, nowe drogi – w tym 
przebudowaną ul. Vogla, nowe place 
zabaw, ścieżki rowerowe i siłownie 
plenerowe. Trzeba przy tym pamiętać, 
że z budżetu dzielnicy nie bylibyśmy w 
stanie zrealizować tak wielu przedsię-
wzięć, a środki na inwestycje uzyskali-
śmy dzięki oczekiwanym przez Miesz-
kańców decyzjom Prezydent Hanny 
Gronkiewicz-Waltz i Rady m.st. War-
szawy. Wsparcie, jakiego m.st. War-
szawa udziela Dzielnicy Wilanów stale 
rośnie od 2006 r., a w tej kadencji jest 
rekordowe � środki wydatkowane na 
inwestycje w Wilanowie wyniosą po-
nad 95 mln zł. 

Które inwestycje są Pana zdaniem 
szczególnie istotne? 

Inwestycje w oświatę i drogi są naj-
bardziej oczekiwane przez miesz-
kańców Wilanowa. Nasza dzielnica 
należy do dzielnic szybko się rozwi-
jających, gdzie stale przybywa miesz-
kańców. Obecnie liczba mieszkań-
ców Wilanowa sięga 30 tysięcy, co 
oznacza, że w niespełna 10 lat się  
podwoiła. Wilanów wybiera wielu 
ludzi młodych, którzy tutaj zakła-
dają swoje rodziny. Od samorzą-
du oczekują wsparcia w zakresie 
opieki nad dziećmi. W planach na 

rok 2015 mamy rozpoczęcie budo-
wy kolejnego przedszkola i żłob-
ka oraz rozbudowę Przedszkola  
nr 416, co pozwoli na znaczące 
zwiększenie liczby miejsc dla wila-
nowskich maluchów. Zakończyła 
się budowa budynku przy ul. Ko-
legiackiej 3, który stanie się siedzi-
bą dwóch ważnych instytucji kul-
tury: Centrum Kultury Wilanów  
i Biblioteki Publicznej oraz przychod-
ni zdrowia dla dorosłych. Znajdzie 
się tam również świetlica dla dzieci  
i nowoczesna sala widowiskowa. Do-
kończenie budowy Ratusza było jedną 
z najważniejszych decyzji podjętych  
w tej kadencji. Co istotne, inwesty-
cja została sfinansowana bez udziału 
środków z budżetu dzielnicy. 

Wilanów bardzo potrzebuje no-
wych dróg. Co udało się zbudo-
wać w ostatnich latach?

Kończy się przebudowa ulicy Vo-
gla – połączenie pomiędzy Zawa-
dami a Powsinkiem wreszcie ma 
odpowiedni standard oraz poziom 
bezpieczeństwa. I nie chodzi tu tyl-
ko o jezdnię, ale również o chodnik 
i ścieżkę rowerową. Wielu miesz-
kańców Wilanowa regularnie upra-
wia sport, w tym wielu jeździ na ro-
werach. Teraz będzie im wygodniej 
i bezpieczniej poruszać się wzdłuż 
tej ulicy, także w stronę Nadwiślań-
skiego Szlaku Rowerowego wzdłuż 
Wisły. Na przedłużeniu ul. Vogla  
– ulicy Branickiego – powstał chodnik 
i ścieżka rowerowa do ul. Sarmackiej. 
Mam nadzieję, że wkrótce doczekamy 
się decyzji o budowie ul. Branickie-
go od Przyczółkowej do Południowej 
Obwodnicy Warszawy, której budowa 
ma się rozpocząć w przyszłym roku. 
Dzięki temu mielibyśmy dwa nowe 
połączenia z Ursynowem, bo budowa 
ul. Nowokabackiej jest już przesądzo-
na – otrzymaliśmy na tę inwestycję 
50 milionów złotych z budżetu mia-
sta. Przebudowane zostały również 
ul. Oś Królewska i ul. Przyczółkowa 
w Powsinie, wzdłuż których również 
powstały nowe ścieżki rowerowe.  

Myślę, że mieszkańcy docenią także uli-
cę Klimczaka po przebudowie – to bę-
dzie prawdziwa wizytówka Wilanowa.

Jakie widzi Pan wyzwania dla 
wilanowskiego samorządu w na-
stępnej kadencji?

Przed nami duża inwestycja oświato-
wa – budowa szkoły podstawowej przy  
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Czeka 
nas także termomodernizacja szko-
ły przy ul. Przyczółkowej w Powsinie  
i gruntowna modernizacja boisk przy 
tej szkole, a także budowa nowe-
go wielofunkcyjnego obiektu przy  
ul. Radosnej. Ważną kwestią będzie 
budowa połączeń drogowych między 
Wilanowem a Ursynowem – w przy-
szłym roku rozpoczniemy budowę 
ul. Nowokabackiej, czekamy na osta-
teczne ustalenia dotyczące budowy 
ul. Branickiego. Dla południowego 
obszaru Wilanowa bardzo istotne jest 
przyspieszenie budowy sieci kanali-
zacyjnej – dzięki powstaniu Kolektora 
Zawadowskiego będzie to możliwe już 
od przyszłego roku. Z kolei dla miesz-
kańców Miasteczka Wilanów ważne 
jest zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej – np. wzdłuż Osi Królew-
skiej i ul. Klimczaka, ale także terenu 
dzisiejszej tzw. Plaży Wilanów. Muszą 
znaleźć się środki na jej wykupienie 
od dewelopera i docelowe zagospoda-
rowanie pasujące do sąsiedztwa Pałacu 
Króla Jana III.

Dobry czas dla Wilanowa
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Wniedzielę 19 październi-
ka 2014r. Centrum Kul-
tury Wilanów zaprasza 

na Czwarty Powsiński Dzień Dyni.  
W programie atrakcje i niespodzianki 
dla dorosłych i dla dzieci. Podczas im-
prezy będzie można wymienić zużyty 
sprzęt RTV i AGD na dynie. Oficjalne 
otwarcie Czwartego Powsińskiego 
Dnia Dyni odbędzie się o godz. 11.30. 
Wydarzenie rozpoczniemy zabawą na 
ludowo w wykonaniu Teatru Złoty 
Dukat. O godz. 13.00 – koncert orkie-
stry dętej z Radzymina.

Inne atrakcje:
 wystawa prac Andrzeja Nagrodzkiego 

pt. „Intarsje w drewnie”,
 stoiska z rękodziełem  

(biżuteria, produkty dekoracyjne, itp.),
 smaczne wyroby regionalne,
 niespotykane potrawy z dyni.
 powitalna zupa dyniowa.

Czwarty Powsiński Dzień Dyni
Dyniowe niespodzianki dla dzieci:
 10.00 - 17.00 - Księgarnia EFKA  

- warsztaty szycia wymarzonego misia;

 10.00 - 17.00 - warsztaty językowo-pla-
styczne dla dzieci o dyni, które zorganizuje 
szkoła językowa The Palms, degustacja  
ciasta dyniowego oraz sprzedaż ekologicz-
nej mąki, nasion i bakalii - zorganizowana 
przez sklep z produktami ekologicznymi 
EcoChef;

 12.30 -14.30 - warsztaty tworzenia 
świec z wosku pszczelego z Tęczową  
Pasieką;

 12.30 - 16.30 – jesienne warsztaty  
z TamToSiamTo;

 12.30-14.30 – warsztaty z Fusion Cafe, 
podczas których dzieci przygotują pyszne 
muffinki pełne dobroci: świeżych owoców  
i orzeszków. 

Wilanów Dog Park
– plac zabaw dla psów już działa!

Na Plaży Wilanów powstał 
pierwszy tego typu w Warsza-
wie i unikalny w skali kraju 

plac zabaw dla psów. Na blisko 1000 m2 

ogrodzonego terenu na pupili czekają 
m.in. slalom, równoważnia, kładka, 
tuby, regulowane drążki do skoków. 
Plac ma wydzieloną sekcję dla mniej-
szych piesków, gdzie urządzenia 
są dostosowane do ich rozmiarów. 

Sponsorem inwestycji jest firma 
Butcher’s Pet Care. 

Od momentu otwarcia plac cieszy 
się ogromną popularnością. Jest to 
miejsce, gdzie psy mogą swobodnie 
się poruszać, nie będąc na smyczy,  
pobawić z innymi czworonogami. Wi-
zyta na placu zabaw to dla właścicieli 
psów także dobra okazja aby zmobili-

zować się do bardziej aktywne-
go spędzania czasu ze swoim 
podopiecznym i do wymiany 
doświadczeń z innymi wła-
ścicielami psów. Na terenie 
placu zabaw firma Butcher’s 
Pet Care planuje porady lekar-
sko-weterynaryjne, zawody, 
pokazy tresury i inne atrakcje 
prowadzone przez profesjona-
listów.

MIEJSCE:

Dom Pracy Twórczej w Powsinie 
ul. Ptysiowa 3, godz. 10.00-17.00 
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Pomoc skierowana jest do osób:
 w trudnej sytuacji życiowej, zmagają-

cych się z problemami i szukających 
pomocy w ich rozwiązywaniu, będą-
cych w kryzysie;

 nadużywających alkoholu, innych 
środków psychoaktywnych, szuka-
jących i potrzebujących wsparcia, 
motywacji do podjęcia leczenia oraz 
wskazania miejsca, gdzie można pod-
jąć terapię;

 cierpiących z powodu nadużywania 
alkoholu lub innych środków psy-
choaktywnych przez bliską osobę;

 doświadczających przemocy w rodzi-
nie, szukających pomocy i wsparcia 
psychologicznego, prawnego w sku-
tecznym zatrzymaniu zjawiska prze-
mocy oraz uruchomieniu działań inter-
wencyjnych i wskazania instytucji, które 
zajmują się dalszym etapem pomocy;

 stosujących przemoc wobec swoich 
bliskich, chcących zmienić swoje po-
stępowanie, szukających wsparcia  
w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, 
w których realizowane są programy, 
warsztaty, grupy korekcyjne;

 młodych i dorosłych przeżywających 
problemy emocjonalne i rodzinne oraz 
dorosłych zmagających się z proble-
mami w związku.

TERMINY KONSULTACJI: 
  psychologicznych 
w godz. 16:30 – 19:30

14, 21, 28 października 
4, 11, 18, 25 listopada
2, 9, 16, 30 grudnia
  specjalisty pracy społecznej 
w godz. 16:00 – 19:00

7 października, 4 listopada, 2 grudnia
  z policjantem
w godz. 16:30 – 19:30

5 listopada, 3 grudnia
  prawnych
w godz. 16:00 – 19:00

7 listopada, 5 grudnia

Osoby i rodziny, które znaj-
dują się w trudnej sytuacji 
życiowej i nie potrafią samo-

dzielnie poradzić sobie z problema-
mi, mogą liczyć na wsparcie i pomoc 
OPS Wilanów. Wykwalifikowana ka-
dra Ośrodka gwarantuje udzielenie 
profesjonalnej pomocy, poradnictwa 
specjalistycznego oraz terapii i reha-
bilitacji społecznej w formie:

 pracy socjalnej,
 pomocy finansowej na zakup nie-

zbędnych artykułów, w tym: żywności, 
odzieży, opału, leków,

 gorącego posiłku dla dzieci (uczniów 
szkół i przedszkoli) i osób starszych 
(uczestników Dziennego Domu dla 
Osób Starszych),

 pomocy usługowej (osoby, które z po-
wodu wieku lub stanu zdrowia mają 
trudności z samodzielnym prowa-
dzeniem gospodarstwa domowe-
go mogą otrzymać pomoc w formie 
usług opiekuńczych, świadczonych  
w miejscu zamieszkania. Pomoc ta 
jest odpłatna w zależności od wyso-
kości dochodu osoby lub rodziny), 

 rehabilitacji społecznej w placówkach 
wsparcia dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych,

 poradnictwa specjalistycznego, 
 zapewnienia schronienia w placów-

kach dla osób bezdomnych na terenie 
Warszawy oraz województwa mazo-
wieckiego.

Asystent rodziny
Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny, 
który wspiera rodzinę, aby w przyszło-
ści samodzielnie potrafiła pokonywać 
trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące 
opieki i wychowania dzieci.

Dzienny Dom 
dla Osób Starszych
Dzienny Dom dla Osób Starszych 
jest ośrodkiem wsparcia działającym  
w strukturze Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Dzielnicy Wilanów m.st. Warsza-
wy. Placówka została zorganizowana  

z myślą o podtrzymywaniu 
kondycji psychicznej 
i zwalczaniu poczucia 
osamotnienia osób
w okresie jesieni 
życia.

Dzienny Dom 
dla Osób Starszych
ul. Lentza 35, 02-956 
Warszawa
tel. 22 651 79 92
godziny otwarcia: 
pn.-pt. 9.00-17.00

ZAPISY: 
mailowo: konsultacje.zapisy@wilanow.pl  
lub telefonicznie: 22 885 01 09 wew. 120 
w godzinach pracy konsultantów

MIEJSCE:  
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
ul. Wiertnicza 26, I piętro, pok. 2.09
(Obiekt Sportowy przy Zespole Szkół nr 79 
im. St. Kostki Potockiego w Warszawie).

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wilanów m.st. Warszawy

Poradnictwo socjalne, 
psychologiczne, 
prawne

Zapraszamy mieszkańców dzielnicy Wilanów 
na bezpłatne konsultacje w punkcie 
konsultacyjno-informacyjnym.

Adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Przyczółkowa 27 A
02-968 Warszawa
Tel. 22 648 22 26
Tel/fax 22 649 45 65 
www.opswilanow.pl

Godziny urzędowania:
 poniedziałek od 8.00 – 16.00 
 (pracownicy socjalni od 8.00 do 18.00), 

 od wtorku do piątku 
 od 8.00 – 16.00.
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Bezpieczny Wilanów 
Rewiry Dzielnicowych
Kierownik Rewiru II
- st. asp. Łukasz Dymek
tel. 22 603 25 08, 600 997 437

Siedziba Rewiru 
ul. Okrężna 57, tel. 22 603 18 31

Rejon 2 - sierż. sztab. Kamil Burek 
tel. 22 603 15 95
kom. 600 997 313, p. 310 
Branickiego, Drewny nr 17-29, Gąsek, Gieysztora, 
Herbu Korczak, Herbu Szreniawa, Hlonda nr 1-3, 
Karuzela, Kazachska, Klimczaka nr 5-17, Kwitnącej 
Łąki, Ledóchowskiej, Nowoursynowska 84, Opień-
ki, Orszady nr 7-20, Pałacowa, Ponczowa, Potukały, 
Przekorna nr 15-33, Przyczółkowa nr 225-271, Rydzo-
wa, Rzeczypospolitej nr 2-5, Sarmacka nr 9-21, 16-28,  
Sejmu Czteroletniego, Zapłocie nr 10-304

Rejon 3 - sierż. sztab. Marcin Pastwa 
tel. 22 603 14 65   
kom. 600 997 921, p. 311 
Andrutowa, Biwakowa, Brodzik, Czekoladowa, Dobro-
dzieja, Drewny 2, Europejska, Gronowa, Koralowa, 
Kremowa, Latoszki, Lawendy, Leżakowa, Młocarni, 
Murawy, Namioty, Niedzielna, Odpoczynek, Pora-
nek, Prętowa nr 41-45, Przekorna nr 36-69, Przyczół-
kowa nr 22-354, 24-121, Ptysiowa, Rosochata, Rosy 
nr 1-43, Ruczaj nr 2-52, 59-121, Ulubiona, Upraw-
na, Vogla nr 2-44, Waflowa, Wiechy, Wycieczka,  
Wyprawy, Zakamarek, Zapłocie nr 1-21, Zastruże

Rejon 4 - post. Marcin Żółkiewski 
tel. 22 603 13 97      
kom. 600 997 427, p. 302
Bruzdowa, Calowa, Dostatnia, Glebowa, Grabalówki, 
Gratyny, Hektarowa, Hoserów, Jara, Komfortowa, 
Lercha, Łokciowa, Metryczna, Niewinna, Obok Sadu, 
Okrzeszyńska, Prętowa nr 1-22, Ruczaj nr 82-98, Sady 
Zawadowskie, Sągi, Sążnista, Siedliskowa, Syta, Wał 
Zawadowski, Włóki, Zaściankowa

Rejon 5 - sierż. sztab. Kamil Burek 
tel. 22 603 14 65       
kom. 600 997 428, p. 311
Augustówka nr 4-6, Biedronki, Chorągwi Pancernej, 
Husarii, Kolegiacka, Kosiarzy nr 1-9, 6-14, Kostki Po-
tockiego, Janczarów, Łucznicza, Łowcza nr 1-5, Nad 
Wilanówką, Obornicka nr 1-19, 2-24, Ostra, Petyhor-
ska, Piechoty Łanowej, Przyczółkowa nr 360-394, 
Rotmistrzowska, Sielanki, Trójpolowa, Vogla nr 5-41, 
Wiertnicza nr 26-166, Zawodzie

Rejon 6 - sierż. sztab. Rajmund 
Strzałka
tel. 22 603 12 74       
kom. 600 997 417, p. 306
Goplańska nr 1-19, Kosiarzy nr 11-32, Królewicza 
Aleksandra, Królewicza Jakuba, Królowej Marysieńki 
nr 2-104, 1-7, Lentza nr 3-21, Łowcza nr 10-28, Obor-
nicka nr 21-29, 30-38, Rumiana, Urodzajna, Wiertni-
cza nr 35-169

Rejon 7 - sierż. sztab. Ewelina Knurek 
tel. 22 603 12 74         
kom. 600 997 411, p. 306
Goplańska nr 42-44, 23-35, Gubinowska, Jabłonow-
skiego, Królowej Marysieńki nr 9-33, Kubickiego, Len-
tza 35, Marconich, Nałęczowska 47, Niemirowska, Pa-
stewna, Radosna, Resorowa, Rutkiewicz, Sobieskiego 
nr 4-18, Wiktorii Wiedeńskiej

Rejon 1 - asp. Grzegorz Mędrek 
tel. 22 603 13 97 
kom. 600 997 380, p. 302 
aleja Wilanowska nr 5-9, Arbuzowa nr nieparzyste, 
Herbu Leliwa, Herbu Pogoń, Hlonda nr 2-28, Kieślow-
skiego, Klimczaka nr 8-22, Mieczykowa, Orszady nr 39-
78, Oś Królewska, Paprotki, Pigwy, Rycerstwa Polskie-
go, Rzeczypospolitej nr 10-20, Rzodkiewki, Sarmacka  
nr 1-7, 6-14, Winogronowa, Zdrowa


