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30-lecie Szkoły Podstawowej nr 300

Wyjątkowy jubileusz świę-
tuje w  tym roku Szkoła 
Podstawowa nr 300 im. 

Wandy Rutkiewicz. Szkoła obchodzi 
30-lecie istnienia w obecnej lokaliza-
cji przy ul. Gubinowskiej 28/30. Z tej 
okazji odbyła się podniosła uroczy-
stość, na którą zaproszono władze 
dzielnicy z burmistrzem Ludwikiem 
Rakowskim i wiceprzewodniczącą 
Rady Dzielnicy Danutą Zygańską, 
przedstawicieli kuratorium oświa-
ty, nauczycieli, byłych pracowników 
szkoły, dyrektorów placówek oświa-
towych, rodziców i uczniów. Podczas 
gali nie zabrakło wspomnień, pod-
sumowań i  ciepłych słów, skierowa-
nych do wszystkich, którzy przez lata 

budowali szkolną społeczność. Galę 
uświetnił znakomity występ arty-

styczny przygotowany przez uczniów, 
ich rodziców i nauczycieli.

Ważne daty 
w historii szkoły
Początki szkoły sięgają późnych 
lat 70-tych.

Rok 1978 – 21 sierpnia w  oparciu 
o  orzeczenie organizacyjne Kuratora 
Oświaty i Wychowania m.st. Warsza-
wy przekształcono filię Szkoły Pod-
stawowej nr 278 (278F) im. Generała 
Henryka Słabczyka przy ul. Sobieskie-
go 68, w samodzielną szkołę podstawo-

wą typu elementarnego przy ulicy Bo-
nifacego 81. Początkowo były to klasy 
od I do IV, a siedzibę szkoły stanowił 
budynek Pogotowia Opiekuńczego.
1987 – 1 września otwarto nową 
siedzibę Szkoły Podstawowej nr 300 
w  Wilanowie, przy ulicy Gubinow-
skiej 28/30. Funkcję dyrektora objęła 
pani Janina Żelazowska. Szkoła była 
bardzo dobrze wyposażona, a jej atu-
tem były: wielka hala gimnastyczna, 
biblioteka i nowoczesna stołówka.
1994 – uroczyste otwarcie basenu – 

pierwszego tego typu w  Wilanowie. 
W  następnych latach wybudowano 
pracownię informatyczną, drugą salę 
gimnastyczną i  odkryte obiekty spor-
towe: boiska, bieżnię, korty tenisowe.
1999 – w związku z reformą oświaty 
szkoła uległa przekształceniu ze Szko-
ły Podstawowej nr 300 w Zespół Szkół 
Sportowych, składający się ze Sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 300 i Gim-
nazjum Sportowego nr 1. Szkoła zyska-
ła patrona – nadano jej imię wybitnej 
polskiej alpinistki Wandy Rutkiewicz.
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Hetman Jan Zamoyski
patronem szkoły

Nowa Młodzieżowa Rada Dzielnicy 
Wilanów rozpoczęła działalność

Szkoła Podstawowa nr 358 im. 
hetmana Jana Zamoyskiego – 
tak brzmi pełna, oficjalna na-

zwa szkoły w Wilanowie Zachodnim. 
Uroczystość nadania szkole imienia, 
zgodnie z  Uchwałą nr LIV/1336/2017 
Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierp-
nia 2017 r. odbyła się 7 listopada 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy  
Wilanów działa już ponad 
sześć lat. W  tym roku rozpo-

częła się jej III kadencja. 

Przedstawianie opinii w sprawach do-
tyczących młodzieży, inicjowanie i pro-
mowanie działań w  zakresie kultury, 
edukacji czy sportu, współpraca z  jed-
nostkami organizacyjnymi Dzielnicy 
– to tylko niektóre z zadań zapisanych 
w statucie Młodzieżowej Rady Dzielni-
cy Wilanów.

2017 r. Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. potomkowie rodu Zamoyskich 
oraz przedstawiciele Muzeum Zamoy-
skiego z Zamościa, miasta założonego 
przez hetmana Zamoyskiego. Jednym 
z  głównych punktów uroczystości 
było przekazanie szkole sztanda-
ru, ufundowanego przez Radę Ro-
dziców. Burmistrz Ludwik Rakow-
ski odczytał treść uchwały Rady 
m.st. Warszawy, nadającej szkole 
imię. Podczas uroczystości po raz 
pierwszy oficjalnie odśpiewano 
nowy hymn szkoły oraz wręczo-
no nagrody uczniom, biorącym 
udział w  konkursie plastycznym 

16 października odbyła się I  sesja III 
kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy 
Wilanów, w której udział wzięli Prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Wilanów 
Hubert Królak i  Burmistrz Dzielnicy 
Wilanów Ludwik Rakowski. Podczas 
sesji MRDW wybrała swoje władze, 
w składzie:
Przewodniczący – Mateusz Kleczewski,
Wiceprzewodniczący – Franciszek
Chudak,
Wiceprzewodnicząca – Luiza Kania,
Sekretarz – Jan Jarema.

poświęconym Zamoyskiemu. Na za-
kończenie goście obejrzeli inspirujący 
występ artystyczny, podczas którego 
przedstawiono historię życia hetmana 
Jana Zamoyskiego.

Rada wybrała także dwóch delegatów 
do Młodzieżowej Rady Warszawy – 
Wiktorię Kurek i  Mateusza Kleczew-
skiego oraz przedstawicielkę MRDW 
w  zespole ds. budżetu partycypacyj-
nego Dzielnicy Wilanów, którą zosta-
ła Alicja Sokół. Liczymy na aktywne 
uczestniczenie Radnych w życiu dziel-
nicy i skuteczne realizowanie oczeki-
wań wilanowskiej młodzieży.

     „Ślubuję uroczyście obowiązki rad-
nego Młodzieżowej Rady Dzielnicy 
Wilanów m.st. Warszawy sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro Dzielnicy Wilanów 
i miasta stołecznego Warszawy”.
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Nałęczowska po remoncie 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
Branickiego z al. Rzeczypospolitej już działa

Korbońskiego gotowa

Ulica Kieślowskiego

Ulica Jara

Inwestycje drogowe

Ulicę Nałęczowską wyremonto-
wał Zarząd Dróg Miejskich. 
Nowy asfalt pojawił się na ca-

łym odcinku ulicy, który liczy prawie 
1 km. W trakcie prac zastosowano 

Światła zostały włączone na 
początku grudnia. Inwestycję 
realizował Zarząd Dróg Miej-

skich, odpowiadając w  ten sposób 
na apele Rady i Zarządu Dzielnicy 
Wilanów, aktywnie zabiegających 
o  tę ważną inwestycję. Sygnaliza-
cja świetlna zastąpiła rondo, które 

Połączenie między dzielnicami Wilanów i Ursynów zo-
stanie uruchomione przed świętami. Po stronie wila-
nowskiej ulica Korbońskiego jest już gotowa. Dzielnica 

Ursynów prowadzi jeszcze przebudowę dróg na swoim tere-
nie. Na razie połączeniem Wilanowa i Ursynowa pojadą tylko 
samochody osobowe. Autobusy będą mogły kursować tą dro-
gą po zakończeniu budowy drugiej nitki ul. Relaksowej wraz 
z przebudową skrzyżowania z Wąwozową, co nastąpi w przy-
szłym roku. 

Z mieniła się nie do poznania. 
Ulica ma nowy asfalt, chodni-
ki, wysepki z  bezpiecznymi 

przejściami dla pieszych, powsta-

T  rwa przebudowa ulicy na od-
cinku od ul. Bruzdowej do 
ul. Wał Zawadowski. Ulica 

została poszerzona, położono as-

ły dodatkowe miejsca postojowe. 
Nie zapomnieliśmy o zieleni – po-
sadzone zostały dorodne drzewa 
i krzewy róż.

falt, przebudowano infrastrukturę. 
W przyszłym roku wzdłuż ulicy po-
sadzona zostanie zieleń, powstaną 
także chodniki.

nowoczesną technologię: aby wy-
dłużyć trwałość nawierzchni, została 
ona wzmocniona specjalną siatką. W 
ramach prac remont przeszły także 
nawierzchnie chodników na całej 

funkcjonowało w  tym miejscu. Na 
skrzyżowaniu pojawiły się nowocze-
sne sygnalizatory. Światła są wyposa-
żone w  detekcję uczestników ruchu 
i w sygnalizację akustyczną dla osób 
niewidomych. W  ramach prac obni-
żono i  wyregulowano krawężniki. 
Remont przeszły także chodniki na 

długości ulicy oraz zatoki postojowe. 
W przyszłym roku Zarząd Transpor-
tu Miejskiego planuje uruchomienie 
nowej linii autobusowej, która bę-
dzie kursowała ulicą Nałęczowską.

przejściach dla pieszych.
Koszt prac to ponad 1 mln zł.
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Jaki park zamiast Plaży?

P od takim hasłem odbywają się 
konsultacje społeczne dotyczą-
ce tzw. Plaży Wilanów, czyli te-

renu u zbiegu ul. Przyczółkowej i al. 
Wilanowskiej. Dziękujemy miesz-
kańcom za aktywny udział w  całym 
procesie oraz zgłaszanie swoich 
uwag i sugestii. Wszystkie postulaty 
są analizowane i zostaną przekazane 

opinii publicznej na spotkaniu pod-
sumowującym 11 stycznia o  godz. 
18.00 w  sali widowiskowej Urzędu 
Dzielnicy Wilanów. Zapraszamy!

Jaki jest cel konsultacji?

Zebranie wiedzy na temat przestrze-
ni przyszłego Centrum Lokalnego 

– Park przy Osi Królewskiej – pod 
kątem jego jakości, funkcjonalności 
oraz sposobów użytkowania i  pro-
pozycji dotyczących przyszłego 
funkcjonowania centrum lokalnego. 
Proces konsultacji podzielony jest 
na dwa etapy: etap informacyjny 
i  etap diagnostyczno-konsultacyjny, 
celem którego było zebranie wie-

dzy o  analizowanym terenie oraz 
potrzeb, propozycji, uwag i  innych 
opinii odnośnie kształtu i przyszłego 
funkcjonowania centrum lokalnego. 

Kolejnym krokiem będzie konkurs 
architektoniczno-urbanistyczny.
 
Dlaczego Centrum Lokalne 
na Plaży

Potencjałem tego terenu jest przede 
wszystkim fakt, że miejsce to odgrywa 
już istotną rolę dla mieszkańców Wi-
lanowa jako teren służący wypoczyn-
kowi i rekreacji z możliwością spędza-
nia wolnego czasu na powietrzu (plac 
zabaw dla dzieci, siłownia plenero-
wa, wybieg dla psów, street workout 
park). Na obszarze tym organizowa-
ne są również imprezy dzielnicowe 
o  zróżnicowanej tematyce, cieszące 
się dużą popularnością. Teren ten jest 
także silnie powiązany historycznie 

z  układem urbanistycznym Pałacu 
w Wilanowie, w związku z czym wy-
magane jest jego odpowiednie zago-
spodarowanie.
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Jakość powietrza i ochrona kli-
matu należą do istotnych te-
matów poruszanych w  deba-

cie publicznej. Większa świadomość 
obywateli i  działania miasta służące 
poprawie jakości powietrza napawa-
ją optymizmem, choć proces docho-
dzenia do czystszego powietrza może 
potrwać wiele lat. Jednym ze źródeł 
zanieczyszczeń na terenie aglomera-
cji warszawskiej są piece i kotłownie, 
w  których często stosuje się węgiel 
niskiej jakości. W  celu ograniczenia 
emisji szkodliwych dla zdrowia lu-
dzi substancji budynki komunalne 
i użyteczności publicznej podłączane 
są do miejskiej sieci cieplnej. Miasto 
dofinansowuje także montaż insta-
lacji solarnych i pomp ciepła. Szcze-
gółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej Urzędu m.st. 
Warszawy: www.um.warszawa.pl 

Ważne jest także ostrzeganie miesz-
kańców przez wysokimi stężeniami 
szkodliwych pyłów zawieszonych. 
Jeśli stacje pomiarowe wskazują 
wysoki poziom stężenia zanieczysz-
czeń, czyli znacznie przekroczenie 
stężeń pyłów PM 10 i PM 2,5, ostrze-
żenia publikowane są na stronach 
urzędu miasta i  dzielnic. W  takich 
sytuacjach zaleca się unikanie lub 
ograniczenie do minimum czasu 
przebywania na powietrzu, zwłasz-

cza przez kobiety w  ciąży, dzieci 
i  osoby starsze oraz przez osoby 
z  astmą, chorobami alergicznymi 
skóry, oczu i  chorobami krążenia. 
Należy unikać dużego wysiłku fi-
zycznego na otwartym powietrzu 
i zaniechać palenia papierosów. 

Aktualne dane na temat stanu jakości 
powietrza publikowane są na stronie 
Głównego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska: www.powietrze.gios.gov.pl

Pracownie XXI wieku

Walczymy 
ze smogiem

WSzkole Podstawowej nr 
300 kapitalny remont 
przeszły cztery pracownie 

przedmiotowe: chemiczna, biologicz-
na, przyrodnicza i fizyczna. Dzięki wy-
posażeniu są dostosowane do realizacji 
podstawy programowej przy pomocy 
najnowszych środków dydaktycznych. 
Sprzęt multimedialny, nowoczesne 
dygestoria, specjalne doświetlenie, 

przystawki elektryczne, zlewy przy sto-
łach uczniowskich pozwalają na udział 
uczniów w  praktycznym dostępie do 
zasobów naukowych. Dodatkowo wy-
mieniono parkiet na podłodze w auli, 
a  także przeprowadzono remont 
dwóch szkolnych placów zabaw.

Nowoczesnymi pracowniami: chemicz-
ną i fizyczną dysponują także ucznio-

wie w  Szkole 
Podstawowej nr 
358. Nauka przez 
doświadczenie 
jest najlepszym 
sposobem zgłę-
biania wiedzy, 
dlatego liczymy, 
że uczniowie bar-
dziej zainteresu-
ją się przedmio-
tami ścisłymi.
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Budowa sieci kanalizacyjnych  
w Wilanowie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-

dociągów i  Kanalizacji pod-
pisało umowę na budowę 

sieci kanalizacyjnej w  ul. Wiertniczej. 
W ramach umowy do końca 2018 roku 
zostanie wybudowanych łącznie po-
nad 1600 metrów sieci kanalizacyjnej 
od kanału w ul. Wiertniczej do granic 
nieruchomości prywatnych. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 
5,6 mln złotych. 

W pierwszej kolejności zostaną wyko-
nane prace budowalne po zachodniej 
stronie ulicy Wiertniczej. Zakończenie 
tego etapu inwestycji planowane jest 
w marcu 2018 roku. Prace po wschod-
niej stronie ul. Wiertniczej mają być 
wykonane do grudnia przyszłego roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i  Kanalizacji podpisało także 
umowę na budowę sieci kanalizacyj-
nej w ul. Prętowej, Ruczaj, Rosochatej, 
Przyczółkowej, Przekornej i  Potułkały. 
To bardzo istotna inwestycja dla Wi-
lanowa, dlatego 26 paź-
dziernika 2017 r. w Urzę-
dzie Dzielnicy Wilanów 
odbyło się spotkanie 
z  wiceprezesem spółki 
MPWiK panem Jerzym 
Starzyńskim, w  którym 
udział wzięły m.in. wi-
ceprzewodniczące Rady 
Dzielnicy Wilanów: Bo-
żena Laskowska i Danu-
ta Zygańska. Omawiano 
sprawy związane z koor-

dynacją tej inwestycji, którą rozłożono 
na etapy. I etap to opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej,  
II etap – wykonanie robót budowla-
nych. Termin zakończenia inwestycji 
to 31 marca 2020 roku.

Miasto uruchomiło system 
płatności online za czyn-
ności urzędowe. W  sposób 

szybki i  wygodny można dokonać 
opłaty przez Internet za meldunek czy 
wydanie prawa jazdy. Z tej możliwości 
korzystają już mieszkańcy Śródmie-
ścia i Wilanowa. 

System Płatności Online BM znajduje 
się na stronie: https://warszawa.opla-
tyurzedowe.pl. W katalogu czynności 
administracyjnych, za które można 
wnosić opłaty przez Internet, znajdu-

ją się m.in.: opłaty skarbowe, zezwo-
lenia budowlane, procedury związane 
z  uzyskaniem uprawnień do prowa-
dzenia pojazdów, rejestracja pojazdów.

W Wilanowie opłaty urzędowe 
wniesiesz przez Internet

/   INFORMATOR WILANOWSKI   /   NR 20 (38) – GRUDZIEŃ 2017



9   NR 20 (38) – GRUDZIEŃ 2017   /   INFORMATOR WILANOWSKI   /

Seniorze 
– działajmy razem!

Rozmowa z Bożeną Laskowską, 
wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Wilanów 
i wiceprzewodniczącą Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów

Wilanów jest uznawany 
za dzielnicę ludzi mło-
dych. Seniorzy 60+ sta-
nowią ok. 16% ogólnej 
liczby mieszkańców. Jak 
im się tutaj żyje? Na jaką 
ofertę mogą liczyć?  

Ludzie młodzi zamieszkują głównie 
teren Miasteczka Wilanów. W  pozo-
stałych częściach Wilanowa sytuacja 
demograficzna jest inna, bardziej 
zróżnicowana. Seniorzy są dzisiaj 
bardziej aktywni i  nawet będąc na 
emeryturze, pragną jak najciekawiej 
spędzać „jesień” życia. W odpowie-
dzi na te oczekiwania, narodził się 
pomysł Wilanowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, prowadzonego 
przez Centrum Kultury Wilanów. 
Centrum Sportu Wilanów organizuje 
zajęcia sportowe z myślą o seniorach, 
natomiast Biblioteka Publiczna uru-
chomiła kursy komputerowe skiero-
wane do grup 60+.

W 2014 roku utworzona została Rada 
Seniorów Dzielnicy Wilanów, pierw-
sza w  Warszawie, której celem jest 
m.in. reprezentowanie seniorów 
zamieszkałych na terenie Dzielnicy, 
pełnienie roli konsultacyjnej, dorad-
czej i inicjatywnej dla władz Dzielni-
cy. Podczas pierwszej kadencji rady 
podjęliśmy się zadania zdiagnozowa-
nia potrzeb wilanowskich seniorów 
oraz włączenia ich do bardziej aktyw-
nego wspólnego działania.

Jakie potrzeby zgłasza-
ją seniorzy? Czego im tak 
naprawdę potrzeba?
Wilanowscy seniorzy bardzo wysoko 
oceniają ofertę kulturalną, kierowa-
ną do nich chociażby przez Centrum 
Kultury Wilanów. Czy to w  ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy 
też poprzez działania grup działają-
cych przy filiach Centrum, np. w Po-
wsinie w Domu Pracy Twórczej lub 
teraz w  Międzypokoleniowym Cen-

trum Edukacji przy ul. Radosnej 11. 
Natomiast zgłaszają m.in. takie po-
trzeby, jak: dostosowanie infrastruk-
tury do potrzeb osób starszych, po-
prawa funkcjonowania komunikacji 
miejskiej, szerszy i  tańszy dostęp 
do oferty sportowo-rekreacyjnej, 
zwrócenie uwagi na osoby samot-
ne i  potrzebujące wsparcia. Często 
pojawia się temat opieki medycz-
nej. Niestety, niedostateczne finan-
sowanie opieki geriatrycznej przez 
NFZ to działanie wykraczające poza 
ramy funkcjonowania miasta. Jed-
nak dzięki inwestycjom miejskim, 
w Wilanowie funkcjonują przychod-
nie z dobrą ofertą medyczną, w tym 
rehabilitacyjną. 

Jakie są cele na najbliż-
sze lata jeśli chodzi o po-
trzeby seniorów?
Naszym celem jako Rady Seniorów jest 
przede wszystkim aktywizacja tych 
osób starszych, które wciąż jeszcze 
zamykają się w swoich czterech ścia-
nach. Chcemy wyciągnąć je z  domu 
i zachęcić do uczestniczenia w cieka-
wych projektach edukacyjnych, kul-
turalnych i sportowych. Szczególnie 
zachęcam do włączenia się w  pracę 
dzielnicowej Rady Seniorów. Na po-
czątku przyszłego, 2018 roku, będzie-
my wybierać nowych przedstawicieli 
seniorów. Zachęcam do zgłaszania się 
do tego gremium i przedstawiania po-
stulatów seniorów z Wilanowa. 

Informacje na temat wyborów do 
Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów 
dostępne będą na stronie Urzędu 
Dzielnicy Wilanów www.wilanow.pl. 
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Pod takim hasłem w Szkole Pod-
stawowej nr 169 przy ul. Upraw-
nej obchodziliśmy Dzień Do-

brego Jedzenia. W zabawie brali udział 
uczniowie z klas trzecich wilanowskich 
szkół podstawowych. Dzieci w 5 zespo-
łach uczestniczyły w  ciekawych zada-
niach: rozwiązywały krzyżówkę, malo-
wały martwą naturę – kosz z owocami, 
rozpoznawały po smaku i  wyglądzie 
suszone owoce. Przygotowały także 

pyszną owocową sałatkę, którą zjadły 
ze smakiem. Dzięki wspaniałemu do-
pingowi koleżanek i kolegów ze wszyst-
kich szkół zabawa była jeszcze bardziej 
zajmująca. 

Dzień Dobrego Jedzenia obchodzono 
także w  Przedszkolu nr 223 „Skarby 

5grudnia w  Przedszkolu nr 416 
odbyły się już po raz siódmy 
Dzielnicowe Mikołajkowe Za-

wody Przedszkolaków. W  tym roku 
w sportowej zabawie wzięły udział gru-
py sześciolatków z pięciu wilanowskich 
przedszkoli: Przedszkola nr 56 „Wesołe 

Powsina”. 28 listopada odbyło się tu 
spotkanie edukacyjne dla przedszko-
laków z  wilanowskich placówek. Już 
od kilku lat spotkania te zachęcają 
dzieci do spożywania zdrowych pro-
duktów. Tegoroczna zabawa odbywała 
się pod hasłem: „Słodko i  zdrowo”, 

Kubusie”, Przedszkola nr 223 „Skarby 
Powsina”, Przedszkola nr 416 w Warsza-
wie, Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” 
oraz Przedszkola nr 424. Po rozegraniu 
konkurencji najlepszą drużyną okazała 
się drużyna gospodarzy. Drugie miejsce 
zajęło Przedszkole nr 424. Zaszczytne 

a jej celem było pokazanie, że nie trze-
ba rezygnować ze słodkiego smaku, 
a  to co zdrowe może być równocze-
śnie smaczne.

Dziękujemy za wspólną zabawę i  za-
chęcamy do zdrowego odżywiania!

III miejsce przypadło Przedszkolu nr 
223 „Skarby Powsina”. Laureaci otrzy-
mali pamiątkowe puchary i  dyplomy, 
a wszyscy sportowcy – medale. Do grup 
trafiły także mikołajkowe niespodzian-
ki – gry dydaktyczne. Gratulujemy ma-
łym sportowcom!

„Jemy zdrowo i kolorowo” 

VII Dzielnicowe Mikołajkowe  
Zawody Przedszkolaków
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7  listopada 2017 r. w  Centrum Rekreacyj-
no-Sportowym Dzielnicy Bielany odbyło 
się uroczyste zakończenie 50 Warszawskiej 

Olimpiady Młodzieży. Szkoła Podstawowa nr 300 
znalazła się w  gronie najlepszych. „Trzysetka” 
uplasowała się na 7 miejscu na 174 sklasyfikowa-
ne Szkoły Podstawowe, a  Gimnazjum nr 117 na 
8 miejscu na 117 sklasyfikowanych gimnazjów. 
Przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 300 na 
tej wyjątkowej uroczystości była dyrektor Joanna 
Puc wraz z nauczycielem wf Katarzyną Dąbkowską 
oraz uczniami klasy piątej, którzy na swoim koncie 
mają sporo sportowych sukcesów: Martyną Sikorą 
i Patrykiem Korzeniowskim. 

6 listopada 2017 w obiektach Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego nr 7 uczennice 
ze Szkoły Podstawowej nr 300 z rocznika 2002, 
2003, 2004 (uczennice klas III B gimnazjum,  
II B gimnazjum oraz VII A szkoły podstawowej) 
rywalizowały w  zawodach 51. Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży w  piłce ręcznej. Zawod-
niczki po znakomitej grze zameldowały się w fi-
nale rozgrywek i zdobyły złoto. 
 
Drużyna chłopców z  rocznika 2005-2006 
(uczniowie klas 6b i 7b Szkoły Podstawowej nr 
300) także popisała się swoimi umiejętnościa-
mi sportowymi. W  mini piłce ręcznej okazała 
się bezkonkurencyjna i  zdobyła złoty medal 
w 51. Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Gratulujemy naszym sportowcom!

Złoty medal w mini piłce ręcznej chłopców w LI WOM 
Skład drużyny: Filip Kwiatkowski, Hubert Olszewski, Neoto Okazaki, Grzegorz 
Kucharski, Stanisław Passowicz, Witold Michałowski, Maksymilian Pardus, 
Marek Majszyk, Andrzej Korus, Adrian Daumont, Mateusz Bojdziński, Michał 
Kunkel, Bartłomiej Chmielnicki, Franciszek Grabarczyk. Trener: Andrzej Łopat 
i Adam Królak

Złoty medal w piłce ręcznej dziewcząt w LI WOM 
Skład drużyny: Aleksandra Wójcik, Barbara Gorczyca, Julia Gadzińska, 
Carolina Skierka, Martyna Szymańska, Nina Kubska, Natalia Wójcik, Kinga 
Kowalska, Maria Górecka, Natalia Kondracka, Marianna Borkowska, Zofia 
Kucharska. Trener: Łukasz Kolczyński

Brązowy medal w zawodach mini piłki ręcznej 
dziewcząt dla klasy 6a Szkoła Podstawowa nr 300
Skład drużyny: Matylda Bieniek, Oliwia Czuba, Antonina Kędzierska, Helena 
Kędzierska, Dominika Krusińska, Wiktoria Neumann, Maja Palczewska, 
Elena Purchała, Maja Ratajczak, Maria Sobiech, Zuzanna Sośnierz, 
Małgorzata Tychmanowicz, Dominika Więcko. Trener: Maciej Wychowski

Dobre wyniki
„trzysetki”



12 /   INFORMATOR WILANOWSKI   /   NR 20 (38) – GRUDZIEŃ 2017

Nowe stacje Veturilo

Wspólne 
działania  
dla Wilanowa

Wilanów jest jednym z  lide-
rów w liczbie nowych stacji 
systemu roweru miejskie-

go Veturilo. W listopadzie do użytku od-
dane zostały 4 kolejne stacje: 

al. Rzeczypospolitej – Oś Królewska
Sobieskiego – Nałęczowska
Przyczółkowa – Ptysiowa
Opieńki – Maślaków

W przyszłym roku stacja Veturilo zosta-
nie także uruchomiona przy skrzyżowa-
niu ul. Drewny i ul. Korbońskiego.

Więcej zieleni  
w Wilanowie

Dorodne drzewa i  krzewy zo-
stały posadzone na terenie 
Miasteczka Wilanów, Wilano-

wa Wysokiego i Niskiego oraz Zawad. 
W  sumie to kilkaset nowych drzew 
i krzewów. Nowa zieleń pojawiła się 
m.in. na ulicach: Hlonda, Sarmac-
kiej, Herbu Korczak, Klimczaka, Oś 
Królewska, Kieślowskiego, Pamięt-
nej, Worobczuka, Pastewnej, Rado-
snej, Lentza, Resorowej, Waflowej 
i Bruzdowej. Wybrano gatunki, które 

Przedstawiciele Ośrodka Po-
mocy Społecznej, urzędu, 
wilanowskich instytucji oraz 

organizacji działających na rzecz 
mieszkańców rozmawiali na temat 
„Wspólnych działań dla Wilanowa”. 
Seminarium odbyło się 22 listopada 
2017 r. w  Urzędzie Dzielnicy Wila-
nów. Uczestników spotkania powi-
tali burmistrz Dzielnicy Wilanów 
Ludwik Rakowski i dyrektor Ośrodka 

są efektowne a zarazem odporne 
na miejskie warunki. Są to m.in.: 
klon pospolity, głóg pośredni, 
wiśnia osobliwa, lipa srebrzysta, 
lipa szerokolistna czy kalina ko-
ralowa. Miejsca nasadzeń zostały 
zweryfikowane pod kątem obec-
ności sieci podziemnego uzbroje-
nia. Część nasadzeń realizowana 
jest w ramach projektu z budżetu 
partycypacyjnego 2017 pod na-
zwą „Parkowe ulice MW”. 

Pomocy Społecznej Katarzyna Krupo-
wicz-Kuzińska. Podczas seminarium 
dyskutowano na temat idei part-
nerstwa lokalnego, wypracowania 
wspólnych obszarów działań i  moż-
liwości współpracy na rzecz miesz-
kańców Wilanowa. Przedstawiciele 
wilanowskich organizacji i instytucji 
przedstawili profil swojej działalno-
ści i  realizowane przedsięwzięcia. 
Prezentację dotyczącą narzędzi akty-

wizujących społeczność lokalną omó-
wili urzędnicy z Centrum Komunika-
cji Społecznej. Wszyscy uczestnicy 
zadeklarowali chęć włączenia się do 
wspólnych działań na rzecz partner-
stwa lokalnego. 

Zapraszamy wszystkich lokalnych 
liderów do współpracy. Kontakt: 
e-mail: m.netter@opswilanow.pl 
tel. 22 648 22 26.
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Ruszyła V edycja  
budżetu partycypacyjnego

Harmonogram V edycji 
budżetu partycypacyjnego:

 spotkania otwarcia – 30 listopada 2017 roku

 zgłaszanie pomysłów 
 – od 1 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku

 weryfikacja zgłoszonych projektów 
 – od 23 stycznia do 8 maja 2018 roku

 dyskusje o pomysłach 
 – od 26 lutego do 18 marca 2018 roku

 odwołania i ponowna weryfikacja 
 – od 8 maja do 25 maja 2018 roku

 głosowanie na pomysły 
 – od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 roku

 ogłoszenie wyników głosowania 
 – do 13 lipca 2018 roku

30listopada punktualnie o godz. 18.00 we wszyst-
kich dzielnicach odbyły się spotkania otwarcia 
V edycji budżetu partycypacyjnego. Koordyna-

tor ds. budżety partycypacyjnego w Wilanowie przedstawił 
zasady nowej edycji budżetu partycypacyjnego. Zastępca bur-
mistrza Artur Buczyński omówił plany inwestycyjne dzielnicy 
na najbliższe lata. 

1 grudnia ruszyło zgłaszanie pomysłów. Zachęcamy miesz-
kańców do aktywnego udziału w budżecie partycypacyjnym!

Urząd Dzielnicy  
Wilanów doceniony! 

Jesteśmy urzędem najlepiej przystosowanym do po-
trzeb osób z  niepełnosprawnością – zdecydowało 
jury konkursu „Warszawska Inwestycja bez barier”. 

W  kategorii „Samorząd terytorialny” nasz Urząd otrzymał 
nagrodę za dostosowanie budynku dla wszystkich interesa-
riuszy Dzielnicy Wilanów, a w szczególności za uwzględnie-
nie potrzeb osób z niepełnosprawnością. Nagrodę odebrał 
burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski podczas 
Wielkiej Gali Integracji, zorganizowanej 18 listopada w Are-
nie Ursynów. 

Jesteśmy zaszczyceni i dumni. Dziękujemy za to wyróżnienie!

Warto przypomnieć, że Urząd Dzielnicy został także dwu-
krotnie laureatem konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
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Biblioteka Publiczna  
w Wilanowie zaprasza

Dla dzieci 

Klub Małego Czytelnika na ul. Kole-
giackiej 3, w filiach na ul. Radosnej 11 
i al. Rzeczypospolitej 14.

Cykl „Podróż bez biletu” – na młodych 
czytelników czekają spotkania autor-
skie ze znanymi i lubianymi pisarzami. 

Podczas ferii (15-28 stycznia) 
Biblioteka główna na ul. Kolegiackiej 
3 zaprasza dzieci na zajęcia „Wesołe 
godziny wśród książek, zabaw i  szy-
cia” zorganizowane w dwie tygodnio-
we tury. Spotkania będą skupione 
wokół książek Joanny Krzyżanek, 
która odwiedzi Bibliotekę 25 stycz-
nia. Na zajęcia obowiązują zapisy, 
liczba miejsc jest ograniczona. W spo-
tkaniach można uczestniczyć tylko 
raz (w I lub II tygodniu). 

8 stycznia o godz. 12.00 spotkanie 
z Grażyną Bąkiewicz w filii „Miastecz-
ko Wilanów”.

12 lutego o  godz. 12.00 spotkanie 
z Justyna Bednarek w filii „Miasteczko 
Wilanów”.

27 lutego o godz. 10.00 Witold Var-
gas spotka się z  dziećmi na warsz-
tatach muzycznych „Pieśni z  Uro-
czyska” w  Bibliotece głównej na ul. 
Kolegiackiej 3.

Dla dorosłych

4 stycznia o godz. 18.00 spotkanie 
z Haliną Grochowską autorką powie-
ści „Poklask” i „Pokłon”.

25 stycznia o  godz. 18.00 wykład 
Marty Żelazowskiej „Od Lupy po 
Garbaczewskiego czyli jak rozumieć 
teatr współczesny”. 

5 lutego o  godz. 18.00 z  Jakubem 
Małeckim będziemy rozmawiać 
o jego twórczości. 

17 lutego z  okazji walentynek Jo-
anna Bejm Quintet zagra koncert 
„Koniugacja miłości” – muzycy za-
prezentują aranżacje wierszy Haliny 
Poświatowskiej w  klimacie folku,  
jazzu, popu i bossa novy.

Dyskusyjny Klub Książki na ul. Kole-
giackiej i w Powsinie nieprzerwanie 
zaprasza na spotkania, pełne pasji 
dyskusje o literaturze oraz dzielenie 
się wrażeniami z lektury. Od lutego 
zapraszamy do Biblioteki głównej na 
„Do góry nogami czyli Dyskusyjny 
Klub Młodzieżowy”, który umożliwi 
młodym ludziom swobodne rozmo-
wy o literaturze. 

Wystawy w bibliotece 
w styczniu i lutym 2018 r.:

 wystawa „Tadeusz Kościuszko, 
bohater rewolucji amerykańskiej”, 
ul. Kolegiacka 3, 

 wystawa „4x4x4. Methaphisica” 
– prace Sławomira Błażewicza, ul. 
Kolegiacka 3,

 wystawa „Wolność i  poeci” pre-
zentująca wybrane utwory poetyckie 
i patriotyczne, filia w Powsinie,

 wystawa „Chłopcy malowani”, 
podczas której prezentowane będą 
zbiory poezji i  prozy legionów, filia 
w Powsinie.

Godziny pracy 
UL. KOLEGIACKA 3
Poniedziałek, wtorek, czwartek 
12.00-20.00
Środa, piątek, sobota 
9.00-16.00

UL. PRZYCZÓŁKOWA 27 A
Poniedziałek, wtorek, czwartek 
11.00-19.00
Środa, piątek 
9.00-16.00

UL. RADOSNA 11
Poniedziałek, środa, piątek 
11.00-19.00
Wtorek, czwartek 
9.00-16.00

AL. RZECZYPOSPOLITEJ 14
Poniedziałek, środa, piątek 
11.00-19.00
Wtorek, czwartek 
9.00-16.00
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Wspólne kolędowanie 
z Centrum Kultury Wilanów

Centrum Kultury  
Wilanów  
noworocznie

Dziękujemy Wam za kolejny 
wspólny Rok!!! Rok rozwijania 
Waszych pasji, talentów i  zdol-

ności. Dziękujemy Wam za rok artystycz-
nych spotkań, koncertów, warsztatów, 
wernisaży i wielu kulturalnych inicjatyw.

W  tej wyjątkowej podróży z  Centrum 
Kultury Wilanów uczestniczy już ponad 
2500 osób. Na Kolegiackiej, Przyczół-
kowej, Ptysiowej, Radosnej i  Rzeczypo-
spolitej spędzamy czas, bawiąc i  ucząc, 
wspólnie kreując artystyczną przestrzeń, 
realizując twórcze działania, budując 
międzypokoleniowe więzi. Słuchając 
Waszych głosów, pomysłów i  propozy-
cji, odpowiadamy na Wasze potrzeby 
i wprowadzamy je w życie.

W filii CKW przy al. Rzeczypospolitej 14 
na zajęciach „Sensoplastyki” twórczo 
brudzą się i mali, i duzi. Świetnie radzą 

Koncert Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego 
6 stycznia 2018, godz. 17.00, 
Świątynia Opatrzności Bożej, 
ul. Hlonda 1, wstęp wolny

Koncert kolędowy chóru 
parafialnego Sanctae Annae
pod kierunkiem Natalii i Leszka Knyzia-
ków z udziałem kwartetu smyczkowego 
6 stycznia 2018, godz. 19.00, 
Kolegiata św. Anny, ul. Kolegiacka 1,
wstęp wolny

XV Wilanowski Wieczór 
Kolędowy 
7 stycznia 2018, godz. 15.30, 
Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej, 
ul. Przyczółkowa 29, 
wstęp wolny

Agata Steczkowska 
z dziećmi kolęduje
13 stycznia 2018, godz. 18.00, 
Międzypokoleniowe Centrum 
Edukacji, ul. Radosna 11, 
wstęp wolny

Kolędowanie na Zawadach 
7 stycznia 2018, godz. 11.00, 
Kaplica Posłania Uczniów Pańskich, 
ul. Bruzdowa 11, wstęp wolny

Golec uOrkiestra
2 lutego 2018, godz. 19.00, 
Świątynia Opatrzności Bożej, 
ul. Hlonda 1, wstęp wolny

Po więcej informacji zaglądajcie na:
www.kulturawilanow.pl
fb/centrumkulturywilanow

sobie Balerinki. Wciąż można dołączyć 
do Legolandii, do grupy teatralnej, zapi-
sać się na Mix Dance lub taneczny Jazz… 
Rozkręcamy „Modę na szycie”… Dorośli 
mogą spotkać się na POŁĄCZENIACH – 
Wilanowskich Wieczorach Filmowych, 
by obejrzeć i  podyskutować o  filmach, 
w których autorzy nie boją się poruszać 
drażliwych i kontrowersyjnych tematów. 
Zajęcia „Body balet” pozwalają odetchnąć 
młodym mamom po trudach dnia…, 
a obcokrajowcy uczą się języka polskiego.

W Międzypokoleniowym Centrum Edu-
kacji pojawiły się nowe grupy aktywnych 
mieszkańców. Klub Pozytywnie Zakręco-
nych tworzą seniorki z pasją do muzyki, 
teatru, dobrego kina… W poniedziałko-
we poranki rozmawiają o artystach, słu-
chają muzyki, oceniają sztukę… Od listo-
pada ruszyła także Wilanowska Świetlica 
Artystyczna. To wspólna inicjatywa Cen-

trum Kultury Wilanów oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz. 
Wraz z  nauczycielami przygotowaliśmy 
cykl zajęć dla dzieci spędzających czas po 
szkole w  świetlicy. Uczymy się tańców 
narodowych, podstaw malarstwa, umie-
jętności wyrażania siebie w zajęciach dra-
my, rozwijamy muzycznie.

I jest jeszcze takie miejsce, „gdzie czas się 
zatrzymał”… Tam właśnie w  Powsinie 
można wrócić do korzeni, odetchnąć, 
poczuć bliskość z przyrodą i naszymi ro-
dzinnymi wartościami. Na warsztatach 
etnograficznych poznać kulturę Urzecza, 
haft wilanowski, powrócić do tradycji. 

A co na Nowy Rok? Mamy nadzieję być 
za chwilę na Zawadach. Trwają prace 
koncepcyjne nad nową filią przy Placu 
Vogla. Jesteśmy pewni, że nie zabraknie 
Was przy tworzeniu programu tego miej-
sca i jak zawsze będziemy mogli liczyć na 
Wasze pomysły. 

Łączymy tradycję z  nowoczesnością. 
Biegniemy z duchem czasu, pamiętając 
o naszych korzeniach. Każdy z Was jest 
naszym Gościem!!!
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1grudnia wystartowało wilanowskie lodowisko przy ul. Gubinowskiej 28/30. 
Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew w rozmiarach 32-46. 
Zapraszamy do ślizgania!

csw@wilanow.pl
22 885 00 60 wew. 109

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
8.00-13.30 Szkoła podstawowa
nr 300 im. Wandy Rutkiewicz
(czwartek do 14.30, piątek do 12.30)

14.00-15.30 Pozostałe szkoły
po wcześniejszym uzgodnieniu rezerwacji 
16.00-17.30 Sesja I
18.00-19.30 Sesja II
20.00-21.30  Sesja III
(poniedziałki, środy - ostatnia sesja wymaga rezerwacji)

24 XII, 31 XII 2017 - czynne do 15:30
25 XII 2017 - nieczynne
26 XII 2017, 1 I 2018 - czynne 
w godz. 14.00-22.00

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA
09.00-12.00 Sesja I (soboty) - rezerwacja
12.15-13.45 Sesja II
14.00-15.30  Sesja III
16.00-17.30 Sesja IV
18.00-19.30 Sesja V
20.00-21.30  Sesja VI

wstęp
płatny

wstęp
płatny

 naukę jazdy na łyżwach
Lodowisko, ul. Gubinowska 28/30
godz. 16.00-17.30
W cenie biletu wstępu - 30 minutowe zajęcia grupowe

Zapisy na naukę jazdy na łyżwach od 18 do 22 grudnia 2017 r.
Na adres csw@wilanow.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy na:

 pływalnię  
ul. Wiertnicza 26 a
godz. 10.00-13.00
Cena:  dorosły - 10 pln/60 min.
 dziecko - 5 pln/60 min.

27-30 
grudnia 
 2017 r.


