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Ważny odcinek Branickiego gotowy!

Z

akończyliśmy budowę nowego odcinka ul. Branickiego łączącego Ursynów
z Wilanowem.
Droga znajduje się w pobliżu łącznicy zjazdowej z POW w rejonie
skrzyżowania Branickiego z ul.
Ledóchowskiej, więc potrzebne
było uzyskanie odstępstwa od
Ministerstwa Infrastruktury. Po
jego otrzymaniu zostało wydane
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).

Droga mogła zostać udostępniona dla
ruchu wraz z budowanym przez GDD-

KiA odcinkiem A Południowej
Obwodnicy Warszawy (z tunelem pod Ursynowem). Na
nowym odcinku Branickiego
posadzone już zostały dorodne
lipy, którym będą towarzyszyć
krzewy róż, tawuły i miskanty
cukrowe. Dzięki otwarciu nowego odcinka Zarząd Transportu
Miejskiego uruchomi w styczniu 2022 r. nowe linie autobusowe: 319 – łączącą Wawer i Wilanów z Ursynowem oraz 263 łączącą
Wilanów (Zawady) z Ursynowem.

Ulica Bruzdowa
z nowym chodnikiem

N

a odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Cicha Dolina ulica
Bruzdowa zyskała chodnik.
Powstało także nowe przejście dla pieszych przez ul. Zaściankową. Z pewnością poprawi to bezpieczeństwo

mieszkańców. Projektujemy już także
kolejny chodnik na Zawadach – w ul.
Bruzdowej pomiędzy ul. Zaściankową

Oświetlona Przyczółkowa

U

lica Przyczółkowa to jedna z głównych ulic Wilanowa,
a biegnący wzdłuż
niej ciąg pieszo-rowerowy to ulubiona
trasa rowerzystów
do Powsina. Zarząd
Dróg Miejskich zlecił w tym roku wykonanie uzupełnienia oświetlenia
Przyczółkowej, dzięki czemu poruszanie się po zmroku jest już bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

Latarnie pojawiły się w następujących
miejscach:
na odcinku od ul. Klimczaka do skrzyżowania z ulicami Vogla i Branickiego,
na ponad 100-metrowym fragmen-

a ul. Lercha. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe po uzyskaniu zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej.
cie za skrzyżowaniem z ulicami Vogla
i Branickiego w kierunku Południowej
Obwodnicy Warszawy,
na drodze serwisowej po wschodniej stronie ulicy, przy której dostawiono 28 latarni. Ponadto zainstalowano tam latarnie oświetlające
chodnik (18 słupów i tyle samo lamp)
między ulicami Uprawną a Vogla
i chodnik wraz z drogą dla rowerów
(32 słupy i 60 lamp) od ul. Vogla w kierunku północnym,
prowadzący do Powsina ciąg pieszo-rowerowy oświetla teraz 208 ledowych
lamp. Latarnie zostały zainstalowane
na odcinku od wlotu ul. Klimczaka do
granicy administracyjnej miasta.
WWW.WILANOW.PL
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Nowa ścieżka rowerowa na ul. Sarmackiej

M

ieszkańcy Wilanowa lubią rowery. W naszej dzielnicy jest 5 stacji Veturillo, wielu
uczniów dojeżdża na rowerach do szkół,
mieszkają tu pasjonaci szosówek, a w weekendy
na ścieżkach rowerowych są tłumy. Dlatego Dzielnica Wilanów ciągle rozbudowuje sieć dróg rowerowych.
Do rowerowej mapy dzielnicy dołączyła ostatnio
ścieżka na ul. Sarmackiej, od ul. Oś Królewska do
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Potoku Służewieckiego. Sąsiadujące ze ścieżką miejsca postojowe dla samochodów zostały przesunięte w stronę osi jezdni.

Badamy hałas

wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy

P

od koniec 2020 roku został otwarty ponad 15-kilometrowy odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy. Kierowcy
mogą się przemieszczać na odcinku między
węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz
z Mostem Anny Jagiellonki. Uruchomienie
tej części drogi ekspresowej POW, bez ekranów dźwiękochłonnych na wielu odcinkach
w pobliżu zabudowań, wpłynęło na komfort
życia mieszkańców Wilanowa. Urząd Dzielnicy zlecił badania natężenia hałasu pochodzącego z POW, w celu weryfikacji czy wykonane
przez GDDKiA zabezpieczenia w odpowiedni
sposób chronią mieszkańców przed hałasem.
Badania będą kontynuowane w roku 2022.

Hubert Królak
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Wilanów
„Naszym następnym krokiem,
w przypadku przekroczenia dozwolonych
norm, będzie wystąpienie do Marszałka
Województwa Mazowieckiego o wydanie stosownej decyzji,
nakładającej na inwestora obowiązek montażu ekranów
akustycznych. Mam przekonanie, że dzięki naszym wspólnym
działaniom z mieszkańcami, uda się przyspieszyć wykonanie
dodatkowych ekranów, które przewidywał pierwotny
projekt inwestycji. Ponadto w przyszłości potrzebne będzie
wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości oraz nasadzenia
zieleni wzdłuż trasy.”
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W przyszłym roku ruszy przebudowa
ważnego skrzyżowania

To bardzo dobra informacja dla mieszkańców, którzy codziennie jeżdżą tędy
do pracy i do szkoły. Po zrealizowaniu
inwestycji jest szansa, że korki tworzące się na tym skrzyżowaniu w szczycie
porannym i popołudniowym zostaną
rozładowane.

R

ada m.st. Warszawy zdecydowała 14 października br. o przyznaniu Dzielnicy środków na
przebudowę skrzyżowania ul. Przyczół-

kowej z ul. Branickiego i ul. Vogla na lata
2022-2023. Wcześniej 4 miliony złotych
na przebudowę przeznaczył Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Szacowany koszt przebudowy skrzyżowania, wraz z budową brakującego odcinka ul. Branickiego i przygotowaniem
dokumentacji, to ok. 18,6 mln zł. Jeżeli
nie przedłużą się procedury związane
z otrzymaniem niezbędnych zezwoleń
na realizację inwestycji drogowej, prace powinny rozpocząć się w przyszłym
roku i zakończyć w 2023 r.

Przebudowane skrzyżowanie

al. Wilanowskiej z ulicami Sarmacką i Kosiarzy

O

d września br. mieszkańcy
Wilanowa korzystają z nowego, całkowicie przebudowanego, skrzyżowania al. Wilanowskiej
z ulicami Sarmacką i Kosiarzy.

To efekt współpracy Urzędu Dzielnicy,
firmy Robyg i Zarządu Dróg Miejskich.
Deweloper wybudował przepust na
Potoku Służewieckim i wykonał brakujący odcinek ul. Sarmackiej. Natomiast

Zarząd Dróg Miejskich
zlecił wykonanie przebudowy skrzyżowania.
Na północnej jezdni
al. Wilanowskiej powstał lewoskręt, a na
południowej – pas
do skrętu w prawo.
Dzięki temu na skrzyżowaniu można teraz
skręcić w każdą stronę.
Została także wymieniona
nawierzchnia
oraz wytyczone nowe
przejścia dla pieszych.
Razem z pozostałymi
zebrami na skrzyżowaniu mają pośrodku
azyl dla pieszych, są też
wyposażone w płyty
z wypustkami dla osób
z dysfunkcją wzroku. Dodatkowo powstały dwa przejazdy rowerowe. Zainstalowano nową sygnalizację świetlną
– działającą w akomodacji i wyposażoną w detekcję ruchu.
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Rozmowa z Panem

Bogdanem
Dobrzańskim

– uczestnikiem Powstania
Warszawskiego,
przewodnikiem patrolu
sanitarnego i członkiem
służb pomocniczych;
pseudonim: „Lis”
Stopień: „zawiszak”,
Formacja: Obwód V Sadyba,
Zgrupowanie: „Waligóra”
Dzielnica: Sadyba, Wilanów.
Jesteśmy gośćmi Pana Bogdana
Dobrzańskiego w jego domu w Wilanowie. Pan Bogdan podczas II wojny
światowej brał udział w Powstaniu
Warszawskim. Dzień dobry Panie
Bogdanie.

– Dzień dobry.
Jest to dla nas wielki zaszczyt, że
możemy z Panem porozmawiać. Dla
mnie to szczególnie ważny moment,
bo pierwszy raz przeprowadzam wywiad z Powstańcem.

– Mogę coś dodać? Ja byłem małym powstańcem, miałem 12 lat, jak powstanie się zaczęło. Powstańcami byli moi
rodzice – ojciec, który zginął w powstaniu i matka, która umarła w 1984 roku.
Matka była chodzącą historią, dzięki
niej przez ten dom przewijało się dużo
ludzi. Ale czekam na pytania.
Pan od zawsze mieszka w Wilanowie, prawda?

– Prawie od zawsze, bo od 6. roku życia. Wcześniej mieszkaliśmy z rodzicami w domu, w którym w tej chwili jest
i przedtem też była ambasada amery-

kańska, w Alejach Ujazdowskich. Ojciec był przed wojną kierowcą .
Ale w momencie wybuchu wojny
mieszkał Pan w tym domu, w którym
teraz rozmawiamy?

– Tak. Ten dom został wybudowany
w 1938 roku. Mój ojciec, po zakończeniu pracy jako kierowca, założył firmę
transportową na Białorusi i stamtąd
pochodziły fundusze na budowę tego
domu. Zanim ukończono budowę
domu mieszkaliśmy przez 1,5 roku
w wynajętym mieszkaniu na sąsiedniej
ulicy.
Proszę powiedzieć, jak z perspektywy Wilanowa wyglądała wojna?
i jak wyglądała wojna z Pana perspektywy jako dziecka? Przecież Pan
powinien wtedy pójść do szkoły…

– Tak, chodziłem do szkoły, poszedłem do niej wcześniej nawet, jako
6-latek, trochę półlegalnie (śmiech).
Wydarzyło się tak, ponieważ gospodynią mieszkania, w którym mieszkaliśmy podczas budowy naszego domu
była nauczycielka, która uznała mnie
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za rozgarniętego chłopaka i stwierdziła, że do szkoły się nadaję. To było
bezpieczniejsze niż przebywanie na
budowie. A co było wtedy, kiedy wybuchła wojna? Wtedy było zaskoczenie. Pamiętam z tamtego czasu szkolenie mojej mamy, Ona była chętna
do szkoleń, to było takie szkolenie
wojskowe, obrona przeciwlotnicza –
rozpoznawanie niemieckich mundurów, sylwetek samolotów. Oczywiście
było to dla dorosłych, ale ja byłem
dzieckiem i wszędzie za mamą chodziłem. Potem przyszli Niemcy, rozpoznawałem niemieckie formacje,
uczyłem się też niemieckiego. Zaczęła
się okupacja. Po pewnym czasie wróciliśmy do szkoły, do biednej szkoły
wilanowskiej. Dlaczego biednej? Bo
uczono nas tam tylko tego, na co pozwalali Niemcy – czytać, pisać, liczyć.
A kiedy rozpoczął się Pana kontakt z Szarymi Szeregami?

- To już było później, jak Niemcy tu
siedzieli już drugi rok. Miałem wtedy
taką kuzynkę oddaną mamie na przechowanie, ona była w siódmej klasie

i miała kolegów i koleżanki w swoim
wieku. I ona spytała się mojej mamy,
czy może się z nimi u nas spotykać.
Moja mama się zgodziła, zresztą rodziny niektórych z tych osób znała. Oni
przychodzili, a ja ich podsłuchiwałem.
Więc w końcu wzięli mnie do siebie,
bo uznali, że lepiej, żebym był z nimi
niż podsłuchiwał, bo jeszcze coś wygadam, a tak to mi powiedzą, czego nie
wolno mówić. Żeby była służba, a nie
podglądanie. I tak się zaczęło.
Czyli w momencie wybuchu powstania był Pan już pełnoprawnym członkiem Szarych Szeregów
i z ich ramienia brał Pan udział
w powstaniu?

– Nie, to było tak. Ci starsi, co mieli lat
czternaście i więcej to byli „w akcji”.
Ja byłem młodszy, więc powiedzieli,
że będę im pomagał. No i pomagałem.
Co trzeba było to robiłem, chodziłem
po domach, które były wtedy rozrzucone po Wilanowie. Tam mieszkali
też inni chłopcy i ja szedłem do nich
z wiadomościami, poleceniami, typowo harcerskimi, z przesyłkami. I czasem powtarzałem coś, czego nie rozumiałem. Zresztą dla mnie to była taka
trochę zabawa, nikt nas dzieci tu nie
zatrzymywał, nie pytał, gdzie idziesz,
co niesiesz. Rodzice o tym nawet nie
wiedzieli, byli zajęci swoimi sprawami. Mama pracowała w sanitariacie
Armii Krajowej, ojciec był żołnierzem.
Mamie trochę mówiłem, co robię, prosiła, żebym był ostrożny. Rozmawiała
z moim przełożonym – Ryśkiem Walo
– żeby na nas uważał. Przenosiłem
broń, ale to były pakiety i ja nawet
nie wiedziałem, co niosę. To zresztą
działo się również przed powstaniem,
przez te lata okupacji, kiedy żyliśmy
życiem bieżącym. Tu w Wilanowie
było w miarę bezpiecznie, czasem coś
się wydarzyło, jakaś strzelanina. Dla
mnie to była zwykła codzienność, wydawało mi się, że było wręcz bezpiecznie. Front się coraz bardziej zbliżał,
w 1944 r. był tuż za Wisłą.
Jak się Pan dowiedział o planowanym powstaniu?

– Wtedy nie mówiło się „powstanie”,
mówiło się „akcja”. U nas w domu
były spotkania żołnierzy Armii Krajowej, odbywały się w niedziele, bo
w niedziele robiło się sporo ludzi
na ulicy, chodzili do kościoła, a po
kościele przychodzili tu. Nikt nie
pytał nikogo, gdzie idzie, a jak ktoś
wiedział to siedział cicho. O tym, że
zbliża się „akcja” dawali znać sami
osadnicy niemieccy mieszkający
w okolicy– byli poddenerwowani,
nie można się było z nimi dogadać,
czuło się, że coś się święci. Do domu
przychodzili oficerowie, rozkładali
broń na stole, rozmawiali. Odczuwalnie zwiększyła się też liczba nalotów, zwłaszcza nocą. W Wilanowie
pojawiało się też coraz więcej ludzi,
którzy przyjeżdżali tu na lato i mówili o rzeczach, o których nie mówiło się nigdy wcześniej. Atmosfera
gęstniała… 1 sierpnia rozpoczęło się
powstanie, rodzice wstali, ubrali się,
pożegnali i poszli. Pojechali na Sadybę. Zostałem sam z ciotką.
Pan został wciągnięty w tę
„akcję”?

– Tak, współpracowałem, działałem,
podobnie, jak wcześniej, Pytano mnie
„Zaniesiesz paczkę?”. Zanosiłem, nie
wolno mi było do niej zaglądać, a potem się okazywało, że tam była broń.
Przenosiłem też z Sadyby pod koszulą dokumenty, które dała mi mama.
Było to bardzo niebezpieczne, ale ja
czułem się wtedy strasznie ważny.
Czułem, że w czymś ważnym brałem
udział, ale nie rozumiałem w czym.
W samym Wilanowie nie było za wiele akcji podczas powstania, bo sporo
osadników niemieckich tu mieszkało
i bało się akcji odwetowej. Mieszkały
w okolicach całe niemieckie rodziny,
mieli swoje sady i nie zamierzali się
stąd wyprowadzać. Dlatego dbali, aby
tu był spokój. Najbliższy taki punkt,
gdzie dużo się działo był na Sadybie.
Myśleliśmy też, że za chwilę przyjdą
do nas Rosjanie, bo stali tuż za Wisłą.
I przyszli, ale dużo później i nie jako
przyjaciele.

Czy Ci żołnierze, którzy spotykali
się u Pana w domu, brali udział w akcji w Warszawie?

– W Warszawie nie, ale we Włochach
na przykład. Tak się wymieniali –
nasi jeździli do Włoch, a tamci przyjeżdżali do nas, rozglądali się w terenie, robili, co mieli zrobić i wracali do
siebie. Udawali obcych ludzi. Mieliśmy też tu w domu taką panią, która
była pielęgniarką w szpitalu w Warszawie, a mieszkała u nas. I ona przynosiła wszystkie wieści, co tam się
działo.
Już wiem, że doświadczał pan
powstania z perspektywy dziecka.
Czy z tej perspektywy pamięta Pan
z tego czasu jakiś wyjątkowo trudny
moment?

– Było trudno tym bardziej, że w naszym domu mieszkało dwóch młodych Żydów Nie dało się tego ukryć,
gdyby ktoś wszedł i ich znalazł nie
przeszłoby, że to rodzina, czy jakiś
chory człowiek, którym trzeba się
opiekować. Ale tu się wydawało dla
nich bezpiecznie, domy były zbudowane od siebie w pewnej odległości,
między nimi pola. W miarę się bezpiecznie się żyło, oczywiście zdarzało
się, że przychodzili Niemcy i wyciągali
ludzi z domów, bo wydało się, że ktoś
był w Armii Krajowej. A my mieliśmy
wszędzie w domu niepochowane gazety i publikacje. Ryzyko takiej wizyty
było przecież zawsze.
Mam jeszcze do Pana ostatnie pytanie. Trudno obronić się przed próbą
oceny powstania, nawet, jak było się
wtedy dzieckiem. Czy Pan może się
pokusić o taka ocenę?

– Proszę pani – to było szaleństwo.
Wszystkim się wydawało, że jak będzie
rozkaz do powstania to wszyscy się poderwą, wezmą broń nie wiadomo skąd.
I wygramy. Ci starsi chłopcy wierzyli, że
się uda i ja też wierzyłem, bo wierzyłem
im. A potem wszystkim się zdawało, że
to Wojski gra jeszcze, a to echo grało…
Zostaliśmy sami.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Zazieleniamy
Wilanów

W

tym roku wykonaliśmy
na terenie Wilanowa
sporo nowych nasadzeń
wyselekcjonowanych
gatunków
roślin, które uzupełnią istniejącą
zieleń.
Na zlecenie urzędu posadzono 7837
krzewów (głównie: pęcherznica, irga
błyszcząca, berberys, tawuła, róża
okrywowa, śnieguliczka), 2747 bylin
(głównie: szałwia, jeżówka), 4000 roślin cebulowych (głównie: czosnek
ozdobny, tulipan), 114 drzew (głównie: klon, lipa, wiśnia).
Nowa zieleń pojawiła się na ulicach:
Bruzdowej, Zaściankowej, Potułkały, Lentza, Gronowej, Oś Królewska,
Klimczaka, Rycerstwa Polskiego i na
Sarmackiej.

Bartosz Wiśniakowski
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
„W 2021 roku posadziliśmy rekordową liczbę roślin.
Dzięki temu na wiosnę Wilanów będzie jeszcze bardziej
zielony. Staramy się tak dobierać gatunki, aby tworzyły spójną całość
z już posadzoną roślinnością. Nowe rośliny pojawiły się w Powsinie,
w Wilanowie Wysokim, na Zawadach oraz w Miasteczku Wilanów.
Nasadzenia w głównej mierze były realizowane z inicjatywy Zarządu,
w ramach umowy na pielęgnację zieleni niskiej oraz osobnej umowy
dot. sadzenia drzew. Część nasadzeń została przeprowadzona w ramach
realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego”.

Składając wniosek do końca 2021 roku otrzymasz do 90% dofinansowania na wymianę
„kopciucha”, a przy złożeniu do końca 2022
roku wysokość dotacji wyniesie do 70%.

S

korzystaj z warszawskiego
programu dotacji na wymianę kopciucha. Z dotacji mogą
skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie
mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje.
Pamiętaj: wnioskodawca powinien posiadać udokumentowane
prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
Uwaga: od 1 września 2021 wnioski (wersja papierowa w oryginale)
można składać w dowolnym urzędzie dzielnicy lub wysyłając pocztą.
Wnioski wysyłane za pomocą e-maila nie będą procedowane.

Skontaktuj się z nami:
Biuro Ochrony Powietrza
i Polityki Klimatycznej
tel. 22 325 96 06 (poniedziałek-piątek, godz. 8-16)
Trzeba się spieszyć!
		Obowiązujące prawo nakłada
		obowiązek wymiany pieca.
Nie płać mandatu – wymień piec.
Do końca 2022 roku masz obowiązek wymienić „kopciucha”,
czyli piec albo kocioł na węgiel lub
drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 lub 5.
Wysokość dotacji będzie się
zmniejszać.
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Warszawski program dotacji pozwala na wymianę „kopciucha” na ekologiczne źródło
ogrzewania:
instalację pompy ciepła,
instalację ogrzewania elektrycznego,
przyłączenie nieruchomości do sieci
ciepłowniczej,
piec gazowy.
Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na
likwidację kopciucha, mogą otrzymać środki na:
odnawialne źródła energii (OZE), tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy
turbiny wiatrowe – ale tylko pod warunkiem,
że współpracują one z nowym, ekologicznym
źródłem ogrzewania,
wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody
użytkowej.

Szczepimy
się!

W

szyscy, którzy ukończyli 18 lat i przyjęli drugą
dawkę (lub jednodawkową szczepionkę) minimum 6 miesięcy temu, mogą przyjąć dawkę przypominającą. Szczepionkę można przyjąć
w dowolnym punkcie szczepień, bez
względu na to, gdzie mieszkamy
i gdzie szczepiliśmy się wcześniej.

miła niemal 80 punktów szczepień,
w tym 4 punkty szczepień powszechnych, punkty wakacyjne, punkty
podczas wydarzeń plenerowych. Stolica prowadzi również akcję szczepień
uczniów, organizuje punkty wymazowe, gdzie można wykonać testy na
obecność COVID-19 oraz prowadzi
kampanie informacyjne dla mieszkańców.

Szczepienia dawką przypominającą będą wykonywane preparatami:
Comirnaty (Pfizer-BioNTech) oraz
Spikevax (Moderna).

Wilanowskie punkty
szczepień:
Nasz Gabinet WARSZAWA,
ul. Klimczaka 8
Przychodnia CITYMED,

Aktualne informacje o miejskich
punktach szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć na stronie
www.warszawaszczepi.pl.

ul. Jana III Sobieskiego 18
Przychodnia CITYMED, filia,
al. Rzeczypospolitej 18/163B
Przychodnia Lekarska, ul. Przyczółkowa 33
Przychodnia Lekarska, ul. Kolegiacka 3

Szczepienia przeciwko COVID-19 to
największa szansa na pokonanie pandemii koronawirusa i powrót do normalności. Zdaniem ekspertów, aby uzyskać odporność populacyjną i wygasić
epidemię, powinno się zaszczepić około 70 % Polaków – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st.
Warszawy.

BALUMED, ul. Sarmacka 18/93
Gabinet Pediatryczny „ESKULAPEK”,
ul. Sarmacka 1 b lok. 21
Punkt Szczepień Enel - Med
Oddział Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14
Punkt Szczepień, ul. Klimczaka 1
Punkt Szczepień, al. Rzeczypospolitej 1
Praktyka Rodzinna „HEALTHCARE”,
ul. Chorągwi Pancernej 50
Punkt Szczepień ANMED, ul. Hlonda 1

W celu przeciwdziałania pandemii
wirusa SARS-CoV-2 Warszawa urucho-

(na terenie Świątyni Opatrzności Bożej),
Przychodnia Wilanów, ul. Sarmacka 10c

Znamy już harmonogram

9. Edycji Budżetu Obywatelskiego

NR 33 (51) – GRUDZIEŃ 2021 / INFORMATOR WILANOWSKI / 9

Wielki finał akcji Słoiki z Wilanowa
dla Dominika i Patryka

Pamiętajcie, że wpłat na rzecz Patryka
i Dominika możecie również dokonywać online poprzez linki:

W

sobotę 11 grudnia po raz
kolejny Wilanów pokazał
swoje serce w wielkim
finale akcji charytatywnej organizowanej przez Słoiki z Wilanowa dla
dwóch dzielnych chłopaków. Na terenie Royal Wilanów odbył się huczny
finał, w którym udział wzięło wielu
mieszkańców Wilanowa. Wydarzenie
uświetniły koncerty, licytacje, kiermasz, występy znanych i lubianych,
degustacje i niespodzianki.

ni wojownicy potrzebują
środków na dalsze leczenie i rehabilitację.
Dziękujemy wszystkim za
wspólne działanie w szczytnym celu! Po raz kolejny Wilanów pokazał, że ma ogromne
i szczodre serce!

W tym roku cały dochód z kiermaszu
i licytacji przeznaczony został dla Dominika i Patryka. Patryk to 17-letni
licealista, który w wakacje 2021 jadąc
na hulajnodze, został potrącony na
pasach przez samochód. Drugi bohater to 4,5 letni Dominik, wilanowski
przedszkolak, któremu uratowano
nóżkę przed amputacją. Ci obaj dziel-
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Centrum Kultury Wilanów na święta

Edukacja kulturalna

w szkołach i przedszkolach w Wilanowie

J

uż od kilku sezonów Centrum
Kultury Wilanów nie tylko zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia edukacyjno-artystyczne w swoich
placówkach, ale również przychodzi
z ofertą kulturalną do wilanowskich
szkół i przedszkoli. Od kilku lat zajęcia
w „Wilanowskiej Świetlicy Artystycznej” wspierają rozwój dzieci przebywających na terenie szkół po zakończonych lekcjach.
Dzięki wyjątkowej współpracy z dyrektorami wilanowskich placówek
oświatowych Centrum Kultury Wilanów wprowadziło w przestrzeń
szkolną zajęcia taneczne, muzyczne,
teatralne i plastyczne, prowadzone
przez instruktorów zatrudnianych

przez Centrum. Dzieci kreatywnie
spędzają czas: uczą się tańców narodowych i nowoczesnych, podstaw
malarstwa, umiejętności wyrażania
siebie na zajęciach dramy, rozwijają
muzycznie.
Na przełomie września i października
instruktorzy CKW rozpoczęli prowadzenie warsztatów tanecznych, teatralnych i plastycznych w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 169 przy ul.
Uprawnej. Dzieci ze świetlicy Szkoły
Podstawowej nr 104 z ul. Przyczółkowej uczestniczą w naszej powsińskiej
filii w zajęciach szachowych, ruchowo-tanecznych oraz ceramiczno-plastycznych. Z kolei przedszkolaki z ul.
Radosnej gromadzą się w Międzypo-

koleniowym Centrum Edukacji na
warsztatach teatralnych i tanecznych.
Do dzieci z kl. I-III skierowaliśmy
projekt spotkań varsavianistycznych.
Każdego tygodnia, we wtorki zapraszamy najmłodszych do Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3
na barwne opowieści o Wilanowie,
o stroju i hafcie wilanowskim, o królu Sobieskim… W sezonie jesiennym rozpoczęliśmy także współpracę
z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego. Uczniowie pod okiem dziennikarki Kingi Burzyńskiej przygotowują
publikację w związku z nadchodzącym w 2022 r. jubileuszem 70-lecia
swojej szkoły.
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„Zima w mieście”
– ferie w CKW

31.01-4.02.2022, ul. Kolegiacka 3
i al. Rzeczypospolitej 14
7-11.02.2022, ul. Radosna 11 i plac Vogla
godz. 8.30-13.00
Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej zapraszamy w czasie ferii zimowych na warsztaty edukacyjno-artystyczne
w Centrum Kultury Wilanów. W programie zajęcia filmowe, taneczne, plastyczne, teatralne... Od 31 stycznia do 4
lutego spotykamy się w Centrum Kultury Wilanów przy
ul. Kolegiackiej 3 oraz w filii w Alto Wilanów, a od 7 do 11
lutego w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji przy
ul. Radosnej 11 oraz w filii CKW przy placu Vogla.

Ferie z teatrem

w Centrum Kultury Wilanów
7-11.02.2022, ul. Kolegiacka 3,
godz. 10.00-13.00
Uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
zapraszamy w drugim tygodniu ferii zimowych do Centrum Kultury Wilanów
przy ul. Kolegiackiej 3 na spotkanie
z Białostockim Teatrem Lalek. Razem
z profesjonalnymi aktorami i teatrologami przygotujecie od A do Z spektakl
teatralny, a także poznacie historię teatru oraz różne formy teatralne.
Udział w zajęciach feryjnych jest
bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy, które od 17 stycznia przyjmujemy w placówkach
Centrum Kultury Wilanów. Formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram warsztatów znajdziecie na www.kulturawilanow.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona!

Kalendarium wydarzeń w grudniu
oraz więcej informacji znajdziecie
na: www.kulturawilanow.pl/wirtualnakulturawwilanowie.pl
FB centrumkulturywilanow
Instagram
centrum_kultury_wilanow
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Co słychać w Bibliotece?

W

styczniu dzięki dofinansowaniu przyznanemu
przez Bibliotekę Narodową, zbiory Biblioteki Publicznej
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
powiększą się e-booki, które będą
mogli Państwo wypożyczyć zdalnie.
Beletrystyka, literatura popularnonaukowa, lektury, literatura młodzieżowa
dziecięca, wszystko to za jednym kliknięciem, szybko, sprawnie pod ręką
o każdej porze dnia i nocy. Zbiory będą
dostępne w formatach EPUB i MOBI.
Zakup książek elektronicznych dofinansowano ze środków finansowych
Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025.
Od stycznia w Bibliotece pojawi się
nowa oferta skierowana dla osób lubiących czytać i słuchać na urządzeniach
mobilnych. W zamian za Legimi, z którego rezygnujemy, pojawi się Empik Go
oferujący nie tylko ebooki, ale także
szeroką gamę audiobooków, podcastów oraz słuchowisk dostępnych na smartfonach, tabletach,
czytnikach.
Więcej o tym, co w naszej
bibliotece przeczytacie na:
www.bibliotekawilanowska.pl

Pełnych zdrowia,
miłości i spokoju ia
dzen
Świąt Bożego Naro
ilanowska
życzy Biblioteka W

Tylko w Wilanowie zimą kwitną róże

D

o 27 lutego 2022 r. Muzeum
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza do Królewskiego
Ogrodu Światła. Tworzące wystawę tysiące kolorowych diod ułożonych w finezyjne kształty robią niesamowite

wrażenie na odwiedzających. Świetlna instalacja jest doskonałą propozycją na zimowe wieczory zarówno dla
dzieci, jak i dla dorosłych. Na gości
czeka m.in. świetlisty tunel z muzyką klasyczną, rozświetlona pergola,

Zimowy Ogród Króla z drzewkami
pomarańczowymi, Karuzela Świetlna,
czy wreszcie Ogród Różany. Wieczorami pałac w Wilanowie zmienia się nie
do poznania dzięki spektakularnym
mappingom na fasadzie pałacu. To
trójwymiarowe pokazy łączące obraz,
światło i dźwięk. Charakterystyczny
wilanowski żółcień ustępuje miejsca
magicznej feerii barw i świateł połączonych z barokowymi dźwiękami.
Architektoniczne elementy fasady pałacu tworzą wówczas iluzję ożywionego budynku, a w oknach pałacowych
pojawiają się król Jan III i królowa Marysieńka.
Bilety wstępu do Królewskiego Ogrodu Światła dostępne są na stronie
https://bilety.wilanow-palac.pl/
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Mecze ekstraklasy

koszykówki kobiet w Wilanowie

S

ekcję koszykówki Polonii
Warszawa założyły niemal sto
lat temu pionierki kobiecego
sportu w naszym mieście. W 2021
roku, po 21 latach przerwy i 11 latach
niebytu sekcji, zawodniczki Polonii
wywalczyły awans na najwyższy poziom rozgrywek i rywalizują w Energa
Basket Lidze Kobiet (EBLK).
Koszykarki SKK Polonia Warszawa
można podziwiać w akcji podczas jubileuszowego 50. sezonu w ekstraklasie
w gościnnych progach Dzielnicy Wilanów. Swoje mecze ligowe rozgrywają
w Centrum Sportu Wilanów (CSW)
przy ul. Wiertniczej 26a, gdzie rywalizują z renomowanymi zawodniczkami
z Polski i z zagranicy.
Polonia ma ciekawą kadrę – z reprezentantkami Polski (koszykówka 5x5
i 3x3) oraz mocnymi zawodniczkami

zza granicy, a także z przeszłością w zawodowej lidze WNBA. Podczas meczów
Czarnych Koszul w Wilanowie nie brak
sportowej walki i ogromnych emocji.
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Bilety warto zakupić wcześniej
poprzez stronę internetową:
bilety.poloniawarszawa.com.
Gorąco zachęcamy do kibicowania!

Skontaktuj się
ze swoim Radnym!
Okręg nr 1

Liczba radnych w okręgu 5
Rafał Krzyżanowski –
e-mail: rkrzyzanowski@radni.um.warszawa.pl
Paweł Kulka –
e-mail: pkulka@radni.um.warszawa.pl
Ewa Sadowska – Wiceprzewodnicząca Rady,
e-mail: esadowska@radni.um.warszawa.pl
Marcin Puchalski –
e-mail: mpuchalski@radni.um.warszawa.pl
Piotr Mikucki –
e-mail: pmikucki@radni.um.warszawa.pl

Okręg nr 2

Liczba radnych w okręgu 6
Przemysław Królicki –
e-mail: pkrolicki@radni.um.warszawa.pl
Danuta Zygańska – Wiceprzewodnicząca Rady,
e-mail: dzyganska@radni.um.warszawa.pl
Anna Drewniak –
e-mail: adrewniak@radni.um.warszawa.pl
Urszula Włodarska-Sęk –
e-mail: uwlodarska-sek@radni.um.warszawa.pl
Katarzyna Radzikowska –
e-mail: kradzikowska@radni.um.warszawa.pl
Bożena Laskowska –
e-mail: blaskowska@radni.um.warszawa.pl

Okręg nr 3

Liczba radnych w okręgu 5
Hubert Królak – Przewodniczący Rady,
e-mail: hkrolak@radni.um.warszawa.pl
Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Wilanów – tel. 22 443 50 37
Anna Świderska – e-mail: aswiderska@radni.um.warszawa.pl
Sylwia Wachowska – e-mail: swachowska@radni.um.warszawa.pl
Anna Wawrzeniecka – e:mail: awawrzeniecka@radni.um.warszawa.pl
Magdalena Grudzińska – e-mail: mgrudzinska@radni.um.warszawa.pl

Okręg nr 4

Liczba radnych wybieranych w okręgu 5
Paweł Czarnecki – e-mail: pczarnecki@radni.um.warszawa.pl
Małgorzata Gabriel – e-mail: mgabriel@radni.um.warszawa.pl
Tomasz Kuszłejko – Wiceprzewodniczący Rady, e:mail: tkuszlejko@radni.um.warszawa.pl
Olga Skolimowska – e-mail: oskolimowska@radni.um.warszawa.pl
Izabela Kopeć – e-mail: ikopec@radni.um.warszawa.pl
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