NR 34 (52) – KWIECIEŃ 2022 / ISSN 1899-8623

WILANOW.PL

Budowa
ul. Zdrowej

Tramwaj
do Wilanowa

str. 2

str. 3

Młodzieżowy
Informator
Wilanowski
str. 12

INFRASTRUKTURA

Budowa ul. Zdrowej
Nawierzchnia szutrowa na
ul. Zdrowej niebawem odejdzie
do przeszłości. Powstaje
nowa ulica z obustronnymi
chodnikami, ścieżką rowerową
oraz nową zielenią.
W styczniu br. rozpoczęliśmy
pierwszy etap prac budowlanych,
w ramach którego, we współpracy z firmą Robyg, powstanie odcinek ul. Zdrowej w rejonie budynków nr 4, 6 i 8 wraz
z połączeniem do ul. 12 kdd i ul. Dyniowa
do ul. Winogronowej. W kolejnym etapie
zbudowany zostanie odcinek ul. Zdrowej
do przepustu nad Potokiem Służewieckim i ul. Mango do ul. Winogronowej.
Pierwszy etap prac powinien zakończyć
się do wakacji.

Modernizacja boisk przy SP 300

Zaprojektowane zostaną m.in.
boisko wielofunkcyjne do gry
w piłkę nożną, boisko do gry w piłkę
siatkową, bieżnia 60-metrowa, skocznia w dal, pawilon z szatniami i infrastruktura techniczna. Na boiskach
przewiduje się m.in.: nawierzchnie syntetyczne spełniające normy bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, nowe
piłkochwyty, nowe ogrodzenie terenu,
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przebudowę oświetlenia,
przebudowę monitoringu, elementy małej architektury i tablice informacyjne.
Wszystkie elementy zagospodarowania będą dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
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Boiska przy Szkole Podstawowej nr 300 czeka modernizacja.
Wykonanie zadania powierzono Centrum Sportu Wilanów.

INFRASTRUKTURA

Tramwaj do Wilanowa – umowa podpisana
Za około dwa lata z Wilanowa do Śródmieścia dojedziemy w niecałe pół godziny.
Umowa na jedną z najważniejszych inwestycji w Warszawie została podpisana
29 marca br.

Nowa trasa o długości 7,5 km rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul.
Puławskiej i Goworka. Przebudowa obejmie również istniejący odcinek trasy
tramwajowej od ulicy Rakowieckiej do placu Unii Lubelskiej. Liczącą aż 22 metry różnicę poziomów w kierunku Dolnego
Mokotowa tramwaj pokona ulicą Goworka i Spacerową. Następnie linia będzie przebiegać
prosto, ulicami Belwederską
i Sobieskiego, w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów znajdzie
się u zbiegu al. Rzeczypospolitej
i Branickiego. Wykonawca – firma Budimex – zbuduje tę trasę
w 22 miesiące.
Przystanki na nowej trasie będą
przystosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami
i zostaną wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne
z rozkładem jazdy (tablice podłączone do satelitarnego systemu wyliczającego online czas
przejazdu tramwajów). Na całej
trasie będzie działał system zielonej fali, dzięki któremu tramwaje nie będą musiały czekać
przed skrzyżowaniami na zmianę światła. W ramach projektu
zostaną zbudowane trzy nowe
podstacje trakcyjne, w tym
pierwsza w Warszawie podstacja podziemna. Ich zadaniem
będzie zapewnienie tramwajom
energii elektrycznej.

Podczas budowy trasy tramwajowej do Wilanowa zastosowana
zostanie technologia zielonych torów. Nowe torowisko na długości

Koszt
inwestycji

685,424
mln zł

5 km zostanie obsadzone rozchodnikiem
– rośliną, która jest odporna na wyższe
temperatury i nie wymaga podlewania.
W pracach przy projekcie tramwaju do
Wilanowa
przykładano ogromną wagę
do zieleni. Niektóre
rozwiązania
nigdy
nie były wcześniej
stosowane podczas
budowy tras tramwajowych. Na części
peronów pojawią się
drzewa – będą to
lipy. Przy torach – lipy
i platany, w węższych
miejscach zostaną
zasadzone specjalnie
formowane drzewa.
Łącznie wzdłuż planowanej trasy tramwaju zostanie posadzonych 488 drzew.
Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa
jest możliwa dzięki
decyzji Rady m.st.
Warszawy o dokapitalizowaniu Tramwajów
Warszawskich
kwotą 200 mln zł.
Łączna cena inwestycji to 685,424 mln zł.
Inwestycja
stanowi część projektu
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
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Kolejny etap
rozbudowy
ul. Bruzdowej
Ulica będzie przebudowana
na odcinku od ul. Gratyny
do ul. Kwarty.
Zakres robót obejmie budowę
chodników, ścieżki rowerowej i infrastruktury technicznej oraz wymianę
nawierzchni jezdni. Przebudowana zostanie również znajdująca się na tym
odcinku ulicy pętla autobusowa. Zadba-

no także o uliczną zieleń, wzbogacając
ją o nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Planowany termin zakończenia inwestycji to wiosna 2023 roku.

Wiosną Wilanów przesiada się na rowery
Mieszkańcy Wilanowa są miłośnikami rowerów. Sieć ścieżek
rowerowych w naszej dzielnicy oraz coraz ładniejsza pogoda
zachęcają do tego, by przemieszczać się za pomocą właśnie
tego środka transportu.

nika co najmniej 10 zł. Po dokonaniu
wpłaty na nasz email bądź nr telefonu
komórkowego otrzymamy kod, dzięki
któremu będziemy mogli wypożyczyć
rower. Pierwsze 20 minut jest darmowe, a za pierwszą godzinę użytkownik
zapłaci symboliczną złotówkę.
Po zakończeniu jazdy rowerem miejskim należy pamiętać o tym, aby
zwrócić go do stacji.
Z rowerów miejskich mogą korzystać
wszyscy, również małoletni mieszkańcy między 13. a 18. rokiem życia, którzy posiadają ważną kartę rowerową
lub motorowerową. Żeby jednak mogli
zostać pełnoprawnym użytkownikiem
roweru miejskiego muszą dostarczyć
operatorowi pisemną zgodę co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie umowy
oraz oświadczenia o przejęciu przez
nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód.

Jazda na rowerze przynosi same
korzyści dla zdrowia, dlatego po
zimowej przerwie z radością przesiadamy się na rowery. Niezmiennym powodzeniem cieszy się u nas system
roweru miejskiego Veturilo: mieszkańcy Wilanowa mogą wypożyczać rowery od 1 marca aż do końca listopada
i korzystać z nich 24 godziny na dobę
przez 7 dni w tygodniu.
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Co należy zrobić, żeby rozpocząć
swoją przygodę z rowerem miejskim
Veturilo?
Po pierwsze należy zarejestrować się
w systemie Warszawskiego Roweru
Publicznego. Można tego dokonać
za pomocą strony internetowej lub
aplikacji mobilnej. Następnie należy
wpłacić na wirtualne konto użytkow-
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Aktualny wykaz wszystkich
wypożyczalni znajduje się na stronie
www.veturilo.waw.pl/mapa-stacji/
W Wilanowie stacje znajdują się
w następujących lokalizacjach:
al. Wilanowska – Przyczółkowa
Vogla –Syta
al. Rzeczypospolitej – Klimczaka
al. Rzeczypospolitej – Branickiego
Przyczółkowa – Branickiego
al. Wilanowska – Sobieskiego

ŚRODOWISKO

Czas pokonać smoga!
Ekodoradcy są już do dyspozycji mieszkańców
Uchwała antysmogowa nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek wymiany
do końca 2022 r. wszystkich starych, niespełniających norm ekologicznych pieców,
czyli tzw. kopciuchów. Już tylko do końca bieżącego roku można skorzystać
z warszawskiego programu dotacji na ten cel.
Ekodoradcy ruszą też w teren na spotkania z mieszkańcami. Będą wyjaśniać przepisy uchwały antysmogowej
i przekonywać właścicieli domów, by
zmienili swoje nieekologiczne źródła
ogrzewania na piece gazowe, ogrzewanie elektryczne, a tam gdzie to możliwe
przyłączyli się do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Temat wymiany kopciuchów,
mimo że obecny w przestrzeni
publicznej już od kilku lat, wciąż budzi
wiele pytań. Do udzielania wszelkich informacji miasto powołało ekodoradców. W Urzędzie Dzielnicy Wilanów
z ekodoradcami można porozmawiać
w poniedziałki w godz. 8.00 – 18.00
w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Z warszawskiego programu dotacji
na wymianę kopciucha mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe,
przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a także gminne i powiatowe osoby prawne. Wnioskodawca powinien
posiadać udokumentowane prawo do
dysponowania nieruchomością w celu
realizacji inwestycji.

Uwaga: wnioski (wersja papierowa
w oryginale) można składać w dowolnym urzędzie dzielnicy lub wysyłając
pocztą. Wnioski wysyłane za pomocą
e-maila nie będą procedowane.
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.
To ostatni rok składania wniosków
o dotację.
Składając wniosek do końca 2022 roku,
otrzymasz dotację do 70%.
Złóż wniosek o dotację!

Zgłoś, czym ogrzewasz!
Przypominamy o obowiązku złożenia do 30 czerwca 2022 r. deklaracji
o używanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
(dalej CEEB) przez właścicieli i zarządców budynków lub lokali.
Obowiązek złożenia deklaracji
przez właściciela nieruchomości
obowiązuje wszystkie obiekty budowlane.

szybszy i najwygodniejszy sposób, który
pozwala złożyć deklarację bez wychodzenia z domu.

Obowiązek ten obejmuje wszystkie źródła ciepła: miejską sieć ciepłowniczą,
kotły na paliwo stałe, kominki, kotły gazowe, olejowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kolektory słoneczne do
ciepłej wody użytkowej.

2. W formie papierowej – wypełniony
dokument można wysłać listem albo
złożyć osobiście w urzędzie dzielnicy, na
terenie której znajduje się zgłaszana nieruchomość; wzór deklaracji do wypełnienia można pobrać ze strony https://
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie
ewidencji odpowiedzialny jest Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).

W deklaracji wymagane są wyłącznie
podstawowe dane:

Deklarację można złożyć na 2 sposoby:
1. W formie elektronicznej poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/, przy użyciu Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego
z warstwą elektroniczną – jest to naj-

1. imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu
oraz adres miejsca zamieszkania lub
siedziby;
2. adres nieruchomości, w obrębie któ-

rej eksploatowane jest źródło ciepła lub
źródło spalania paliw;
3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5. adres e-mail (opcjonalnie).
Wszelkie informacje na temat CEEB publikowane są na stronie GINB: https://
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.
Pytania na temat CEEB należy kierować
do przedstawicieli GINB na adres: infoceeb@gunb.gov.pl.
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POMOC DLA UKRAINY

#WILANÓWDLAUKRAINY
Cały Wilanów pomaga Ukrainie, pomoc ukraińscy uchodźcy mogą znaleźć m.in. w tych miejscach:

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 24
dyżury interwencyjne dla dzieci
ukraińskich,
materiały pomocnicze dla rodziców,
jak wesprzeć najmłodszych w obecnej sytuacji, dostępne również
w języku ukraińskim,
najważniejsze dokumenty funkcjonujące w poradni przetłumaczone
na język ukraiński,
zajęcia grupowe dla dzieci wraz
z opiekunami: środa – piątek
w godz. 16.00 – 20.00.

Urząd Dzielnicy Wilanów

Centrum Kultury Wilanów

Centrum Sportu Wilanów

Punkt informacyjny dla uchodźców
z Ukrainy – po ukraińsku i polsku odpowiemy na wszystkie pytania osób potrzebujących pomocy i oferujących pomoc.

Język polski dla młodzieży: poniedziałek
i piątek godz. 18.00 – 19.00 w Centrum
Kultury Wilanów, ul. Radosna 11.

Centralny Magazyn Wilanowski –
zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla
ukraińskich uchodźców wg opublikowanej listy; zbiórka prowadzona jest
codziennie:

Punkt czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00,
tel. 22 443 50 55.
E-mail: ukraina@wilanow.pl
Bezpłatne zajęcia z piłki nożnej dla
dzieci z trenerami mówiącymi po ukraińsku: soboty – niedziele w godz. 12.00
– 13.00 Orlik, ul. Worobczuka 8.

Język polski dla dorosłych: środa, godz.
19.00 – 20.30 w Centrum Kultury Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14.
Zajęcia Klubu malucha dla dzieci z Ukrainy wraz z opiekunem w języku ukraińskim: środa w godz. 10.00 – 12.00
w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3.
Zajęcia taneczne dla dzieci w piątki
w godz. 16.00 – 17.00 w Centrum Kultury
Wilanów, ul. Radosna 11.
Prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 784 001 187 w godzinach 12.0014.00. Zgłoszenia przyjmuje pracownik
posługujący się językiem ukraińskim.

Biblioteka Wilanowska
Kurs języka polskiego dla uchodźców
z Ukrainy:
ul. Przyczółkowa 27a –
wtorek – czwartek o godz. 14.00
ul. Kolegiacka 3 –
wtorek – piątek o godz. 10.00
Poranki z książką – zajęcia dla dzieci
(5+) z Ukrainy wraz z opiekunami – środy
w godz. 10:00 – 12:00, ul. Kolegiacka 3
w Sali Działań Twórczych Biblioteki.
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od poniedziałku do piątku
w godz. 14.00 – 21.00
sobota – niedziela
w godz. 10.00 – 18.00

Nadawanie numerów PESEL
Urząd Dzielnicy Wilanów – punkt przyjmowania wniosków – parter w budynku
przy ul. Klimczaka 4, poniedziałek –
piątek, godz. 8.00 – 16.00.
Stadion Narodowy – wejście od Al. Zielenieckiej, bramy nr 1 i 11, poniedziałek
– niedziela, godz. 8.00 – 16.00.
Aby uzyskać numer PESEL, należy przygotować dokument, który potwierdzi tożsamość, kolorowe zdjęcie o wymiarach
35x45 mm oraz wypełniony wniosek.
Chcesz zapisać dziecko do szkoły?
Skontaktuj się ze swoją rejonową szkołą lub napisz maila na adres:
kprusak@um.warszawa.pl
Wszystkie informacje dla obywateli
Ukrainy są dostępne pod adresem:
https://warszawa19115.pl/dla-obywateli-ukrainy

POMOC DLA UKRAINY

#WILANÓWDLAUKRAINY
Вілянув допомагає Україні! Біженці з України можуть отримати допомогу в наступних місцях:

Психолого-педагогічна
консультація No 24

Районна Адміністрація
Вілянова (Urząd Dzielnicy
Wilanów ul. Klimczaka 2)

Культурний Центр
Вілянова
(Centrum Kultury Wilanów)

Інформаційний пункт для біженців
з України – відповімо на всі запитання українською та польською
мовами.

Проходять різні заняття як для дітей,
так і для дорослих:

Пункт працює щодня з понеділка по
п’ятницю з 08.00 – 16.00,
тел.: 22 443 50 55.
Електронна адреса:
ukraina@wilanow.pl
Безкоштовні заняття з футболу
для дітей з україномовними тренерами: субота та неділя від 12.00
до 13.00 години вул. Воробчук 8
(ul. Worobczuka 8).

Польська мова для підлітків: понеділок та п’ятниця з 18.00 до 19.00 години у Вілянівському Центрі Культури,
вул. Радісний 11 (ul. Radosna 11).
Польська для дорослих; кожної
середи з 19.00 до 20.30 години у Вілянівському Центрі Культури, вул.
Rzeczpospolitej 14.
Заняття для малюків з України
(українською мовою): кожної середи
з 10.00 до 12.00 у Вілянівському культурному центрі на вул. Колегяцька 3.
(ul. Kolegiacka 3).
Заняття з танців для дітей по п’ятницях з 16:00 до 17:00 у Centrum Kultury
Wilanów, вул. Радіснa 11 (ul. Radosna 11).

Informacja
dla obywateli Ukrainy
Інформація
для громадян України

Зв’яжіться з нами в справі
реєстрації можна за телефоном
784 001 187 з 12.00 до 14.0 години
(заявки приймаємо українською).

Вілянівська бібліотека
(Biblioteka Wilanowska)
Курс польської мови для біженців
з України:
вул. Przyczółkowa 27a – вівторок та
четвер о годині 14:00
вул. Kolegiacka 3 – вівторок та
п’ятниця о годині 10.00
Ранки з книжкою – заняття для дітей (5+) з України з опікунами – щосереди з 10:00 – 12:00, вул. Kolegiacka
3 (Sala Działań Twórczych Biblioteki).
Всі заняття безкоштовні.

екстренні прийоми для дітей
з України,
допоміжні матеріали для батьків
про те, як підтримати найменших
у нинішній ситуації
( доступні українською мовою),
найважливіші документи в клініці
перекладені українською мовою,
групові заняття для дітей
з опікунами: середа та п’ятниця
з 16.00 до 20.00 години.

Спортивний центр Вілянова (Centrum Sportu Wilanów
ul. Wiertnicza 26 A)
Центральний Відділ Допомоги –
збір найнеобхідніших речей для
українських біженців за списком;
збір здійснюється щоденно:
з понеділка по п’ятницю
з 14.00 – 21.00
субота – неділя з 10.00 – 18.00

Надання номерів PESEL
Районна Адміністрація Вілянова
(Urząd Dzielnicy Wilanów) – пункт
подачі заяви – перший поверх будинку за адресою вул. Климчака 4
(ul. Klimczaka 4), з понеділка по п’ятницю, о годині 8.00 – 16.00.
Національний
стадіон
(Stadion
Narodowy) – вхід зі сторони вул. Зеленецька (al. Zieleniecka), ворота № 1
та 11, кожен день з понеділка до неділі, о годині 8.00 – 16.00.
Для отримання номера PESEL необхідно мати при собі документ, який
підтверждає вашу особу, кольорову
фотографію розміром 35х45 мм та
заповнену заяву.
Якщо Ви хочете записати  дитину до
школи? Потрібно зв’язатися з місцевою школою або написати на електронну адресу:
kprusak@um.warszawa.pl
Усю потрібну інформацію для
біженців з України можна знайти  
тут: https://warszawa19115.pl/dla
-obywateli-ukrainy
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WYWIAD

10-lecie Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Rozmowa z p. Grażyną Prokopienko – Starościną WUTW

W tym roku Wilanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz
10-lecia istnienia. To również 10-lecie istnienia niezwykłej społeczności.
Czy może Pani opowiedzieć, jak wyglądał początek tej historii?
– 14 lutego 2012 r., w dniu kojarzonym
z ogromnym sercem, w komnatach Pałacu Wilanowskiego odbył się pierwszy
wykład, którego wysłuchało 70 studentów. Przez 2,5 roku spotykaliśmy się
w małym budynku przy ul. Radosnej.
W październiku 2014 r. wprowadziliśmy
się do nowego pięknego obiektu, mieszczącego się przy ul. Kolegiackiej 3, przenosząc tutaj to ogromne serce, które
obrazuje nasz stosunek do bliźnich.
I tak jest do dzisiaj.
Czy te 10 lat funkcjonowania Uniwersytetu i istnienia studenckiej społeczności można podzielić na jakieś
etapy? Czy ta historia ma jakieś swoje
kamienie milowe?
– Życie seniorów nie liczy się etapami. My bierzemy wszystko łapczywie,
bo nie mamy czasu. Nasza społeczność cieszy się z każdej inicjatywy
oferowanej przez Dyrekcję. Dwa razy
w tygodniu mamy wykłady, w środy
spacery po Warszawie, wycieczki,
których dotąd było 85. Zwiedzaliśmy
Polskę i wiele miast poza jej granicą,
uczestnicząc prawie zawsze w spektaklach muzycznych, w teatrze, w operze. A jeszcze nauka języków obcych,
gimnastyka i inne atrakcje dla zainteresowanych, np. malarstwo czy brydż. Kamień milowy, ważne zdarzenie,
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a jednocześnie wyzwanie to marzec
2020 r., kiedy zamknięto uniwersytet
i kazano nam siedzieć w domu. Ale to
też właśnie wtedy powinniśmy być razem. No i wykłady przyszły do domów
w formie online. O godz. 15.00 siadaliśmy przed komputerem i słuchaliśmy wykładów, koncertów, dobrego
słowa Dyrektora. I to nam pozwoliło
przetrwać ten trudny czas, a program
WUTW został zrealizowany ku naszej
radości w 100%.
Czy zdarza się, że osoby nowe, dołączając do Państwa grona wnoszą
ze sobą jakąś inspirację, którą „zarażają” pozostałych studentów i staje
się ona potem częścią realizowanego
programu?
– Oczywiście. Przez parę lat robiłam
ankietę z pytaniem, czego studenci by
oczekiwali. Okazało się, że wielu naszych seniorów w Wilanowie mieszka
od niedawna. Nie znają miasta i stąd
wycieczki z przewodnikiem po Warszawie w każdą środę. Mamy koleżankę
posiadająca znakomity zmysł artystyczny pełen pomysłów i twórczych
inspiracji. Co drugi tydzień są warsztaty z rękodzieła prowadzone przez Nią
właśnie. Zainspirowani pasją Dyrektora pokochaliśmy muzykę, operę, operetkę i stąd prawie na każdej wycieczce
raj dla duszy – obecność w teatrze,
operze czy filharmonii. My wnosimy
prośby o dany spektakl i jest to realizowane.
Seniorzy w życiu często się wycofują i zaszywają w domach. Co po-
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wiedziałaby Pani takiej osobie, która
rozważa zapisanie do uniwersytetu,
ale ma swoje obawy?
– Myślę, że wielu seniorów już zachęciłam. Jest nas dużo, bo to nie tylko są
mieszkańcy Wilanowa, ale też innych
dzielnic Warszawy. Tak więc spieszcie
się, nie siedźcie w domu. Jeżeli uniwersytet nie, to jest wiele innych możliwości spędzenia wolnego czasu i wyjścia
z domu, np. zapisanie się do klubu seniora, uczestnictwo w wielu imprezach
kulturalnych organizowanych przez
CKW, spotkania na cudnych imprezach
folklorystycznych
organizowanych
w Powsinie. My mamy serce otwarte
dla wszystkich. Wystarczy wyjechać
na wycieczkę czy turnus wypoczynkowy, tam zapoznać kolegów, a świat
okaże się piękniejszy, nabierzecie chęci do życia i uczestnictwa w społeczności najlepszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie.
Co chciałaby Pani powiedzieć studentom Wilanowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, ale też wszystkim
seniorom w Wilanowie z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych?
– Wszystkim seniorom, a szczególnie
wilanowskim z okazji nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy życzę wspaniałych, rodzinnych, pogodnych, przepełnionych miłością i życzliwością dni.
Życzę realizacji marzeń, aktywności,
cudownych przyjaciół i żebyście wzięli
sobie do serca słowa piosenki Wojciecha Młynarskiego – „Róbmy swoje,
póki jeszcze ciut się chce”.

ROK WANDY RUTKIEWICZ

SP 300 świętuje
Rok Wandy Rutkiewicz
W 30. rocznicę śmierci najwybitniejszej himalaistki,
pierwszej kobiety na K2, zdobywczyni Mount Everest
Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Wandy Rutkiewicz.
Ta wybitna Polka zachwycała niezłomnością, inteligencją i siłą. Jej
postać jest szczególnie bliska uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 300. By oddać hołd wybitnej kobiecie, prekursorce żeńskich
zespołów górskich, w szkole zaplanowano wiele wydarzeń, do udziału
w których zachęcamy całą społeczność Wilanowa. W styczniu uczniowie
brali udział w projekcie „Karawana do marzeń”, którego celem było przypomnienie najważniejszych osiągnięć patronki, a także poznanie nieznanych

„Nie należy gór traktować jako ucieczki od ludzi. Ja po prostu tam
jeżdżę, bo je pokochałam i to była miłość od pierwszego wejrzenia.”
						Wanda Rutkiewicz
faktów z jej życia. Uczniowie stworzyli
kilka ciekawych gier, plakatów, makiet
i lapbooków. Tuż przed feriami odbyła
się „Biała szkoła” oraz zorganizowano
konkurs plastyczny „Droga ku szczytom” – nagrodzone prace zostały
umieszczone w kalendarzu na rok
2022. Uroczyście obchodzono w szkole urodziny Wandy Rutkiewicz – uczniowie projektowali kartki urodzinowe dla
patronki. Przed społecznością szkolną
jeszcze gra terenowa „Na tropie Wandy
Rutkiewicz”, spotkanie z alpinistami,
Escape room „Wyżej tylko niebo”, Kahoot „Wanda, jakiej nie znamy”, konkurs fotograficzny, zawody pływackie
i wiele innych atrakcji.
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XXXVIII LO W WILANOWIE

70-lecie XXXVIII LO w Wilanowie
„Nasza szkoła to taki witraż złożony z kolorowych szkiełek – każdy zostawia tu coś innego, małą
cząstkę siebie” – tak określił XXXVIII Liceum Ogólnokształcące jeden z wieloletnich pracowników
placówki, która w tym roku będzie świętować jubileusz 70-lecia.

Początki szkoły w Wilanowie sięgają XIX wieku i wiążą się z działalnością oświatową Stanisława Kostki Potockiego. Po II wojnie światowej długoletnim
dyrektorem placówki był pan Jan Kazimierczak i to właśnie za jego kadencji,
w 1952 roku, została utworzona 11-klasowa szkoła ogólnokształcąca, którą później przemianowano na XXXVIII LO. Przez
kolejne 70 lat wiele się zmieniło: budynek
zyskał nową kondygnację, powstały nowoczesne pracownie i choć każdy kolejny
dyrektor „szedł z duchem czasu” i wprowadzał zmiany, a ostatnio szkoła zdobyła
wyróżnienia w europejskim systemie
edukacji – to rozległy ogród i niepowtarzalna atmosfera pozostały takie same –
jak w połowie XX wieku.
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Aby godnie uczcić jubileusz Liceum,
przypomnieć dawne czasy i pokazać
najnowsze osiągnięcia, cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się
w przygotowania uroczystości.
Uczniowie opracowują specjalny numer okolicznościowego biuletynu,
w którym zamieszczone będą wywiady z nauczycielami, wspomnienia
i piękne, stare zdjęcia. Teatr Scena
38 zaczyna próby do spektaklu „Trzy
po trzy” na motywach komedii Aleksandra Fredry, który będzie można
obejrzeć w Centrum Kultury Wilanów.
Obchody 70-lecia XXXVIII LO ma też
uświetnić pierwsze wykonanie Hymnu
Szkoły.
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Ukłonem w stronę nowoczesności
będzie mapping, czyli oświetlanie
wybranych elementów budynku przygotowaną wcześniej animacją, oraz
bicie rekordu Guinnessa w rozwinięciu
liczby π. W ten szczególny dzień, na
Zjeździe Absolwentów spotkają się też
dawni uczniowie i nauczyciele, a uroczystość uświetnią zaproszeni goście.
Obchody siedemdziesiątej rocznicy
powstania XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, które odbędą się 15 października 2022 roku,
to doskonała okazja, by powspominać
minione czasy i podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju
placówki.

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie?
W związku z konfliktem zbrojnym na wschodzie Europy i agresją ze strony Rosji na Ukrainę wszyscy
rodzice stają przed wyzwaniem, jakim jest dostosowanie informacji o wojnie do ich możliwości
emocjonalnych i intelektualnych w trosce o samopoczucie dzieci.
czeń i emocji „przepracowują” w zabawie
i w pracach plastycznych. To bezpieczny
sposób próby zrozumienia, czym jest
ból, wojna, zagrożenie. Warto sięgnąć
po ten sposób, rozmawiając z dzieckiem
– może narysować, jak wyobraża sobie
wojnę albo czego się boi i porozmawiać
o tym rysunku z dzieckiem.
11. Jeśli dziecko będzie mogło porozmawiać z rodzicem, nie będzie miało
potrzeby tak aktywnego poszukiwania
informacji na własną rękę.

Photographee.eu /Shutterstock.com

12. Wspieraj zachowania nastawione
na empatię dziecka. Uszanuj jego uczucia i pokaż mu, że w Twojej obecności
może się bać i płakać.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących tego, jak wesprzeć najmłodszych w obecnej sytuacji:

5. Trudne, a nawet niemożliwe jest
jednak, by do dziecka informacje o wojnie nie dotarły.

1. Dzieci nie filtrują informacji – nie
potrafią ocenić, na ile to, co usłyszą
w radiu lub telewizji jest realnym zagrożeniem, ani na ile dotyczy to ich bezpośrednio, dlatego wydania informacyjne
nie są przeznaczone dla dzieci.

6. Mówienie, że „nic się nie stało”, „nie
ma wojny” sprawia, że dziecko otrzymuje
z otoczenia sprzeczne informacje – gdy
się boimy chcemy mieć pewność, że bliscy mówią nam prawdę.

2. Dzieci mają uszy i oczy dookoła
głowy – zwracaj uwagę czy w domu nie
są włączone środki masowego przekazu (TV/radio), z których dziecko może
usłyszeć coś, co bardzo je przestraszy.
Zwróć uwagę na to, do czego dziecko
ma dostęp w Internecie.
3. Rozmawiając o zagrożeniu wojną
z innymi dorosłymi, zwróć uwagę, czy na
pewno dziecko nie przysłuchuje się tej
rozmowie.
4. Informacje przeznaczone dla osób
dorosłych powinny docierać do dziecka
w możliwie jak najbardziej okrojonej formie.

7. Jeśli dziecko zada pytanie nawiązujące do wojny, warto z dzieckiem o tym
porozmawiać, odpowiedzieć na jego pytania, zapytać o jego myśli i obawy.
8. Pozwól dziecku pytać i drążyć temat, słuchaj spokojnie, nie przerywaj
dziecku. Odpowiadając na pytania, raczej ogranicz się do odpowiadania na
zagadnienia wysuwane przez dziecko,
zamiast podawać mu informacje.
9. Jeśli dziecko okazuje trudne emocje lub myśli związane z wojną, zauważ
to i powiedź dziecku, że to dla Ciebie bardzo ważne, że dzieli się tym z Tobą.

13. Zwróć uwagę, czy w otoczeniu
Twojego dziecka nie ma kolegów i koleżanek, pochodzących z obszarów zagrożonych lub objętych wojną. Te dzieci i ich
rodzice wymagają teraz szczególnego
wsparcia i życzliwości. To dobry czas,
by zaproponować dzieciom wspólną
zabawę, odciążyć rodziców, okazać im
wsparcie i solidarność.
14. Zadbaj o to, by w codziennym planie dziecka zmieniło się jak najmniej.
15. Zaplanuj czas z dzieckiem nastawiony na zabawę, odpoczynek i wspólne
bycie ze sobą w atmosferze poczucia
bezpieczeństwa i spokoju.
16. Jeśli niepokoisz się stanem
dziecka, potrzebujesz wsparcia, zgłoś
się po pomoc psychologiczno-pedagogiczną i/lub psychoterapeutyczną dla
siebie i/lub dziecka.

Poradnia
Pedagogiczno-Psychologiczna
nr 24
Aleja Rzeczypospolitej 14,
02-972 Warszawa
Tel: 22 858 20 29
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MRDW

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów
m.st Warszawy – kim jesteśmy?
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów to organ doradczo-konsultacyjny
Dzielnicy. Działamy w celu upowszechnienia idei zaangażowania
społecznego i pobudzania aktywności obywatelskiej wśród wilanowskiej
młodzieży.
Aktualnie nasza rada składa się z 20 ambitnych młodych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na swoje otoczenie i poznać świat lokalnego samorządu. Poprzez funkcjonowanie Rady młodzież ma możliwość ́ działać
dla siebie i swojego otoczenia. Dzięki temu
może poczuć, że jej głos się liczy i jest
w stanie coś zdziałać pomimo młodego wieku.
W skład naszej Rady wchodzą przedstawiciele społeczności uczniowskiej z wilanowskich szkół oraz młodzi mieszkańcy Wilanowa, którzy
uczęszczają do szkół poza terenem
dzielnicy. Kadencja Rady trwa 3 lata.
Radzie przewodzi prezydium, czyli
4 radnych, pełniących określone
funkcje, takie jak: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących
i sekretarz, którzy dbają o prawidłowe funkcjonowanie rady. Radnym
można zostać mając 13-19 lat.

Masz pomysły lub pytania?
Daj nam znać!
FB – mrdwilanow
IG – mrdwilanow
@ - kontakt@mrdw.wilanow.pl
mrdw.wilanow.pl
Zarząd MRDW:
Daniel Kość – Przewodniczący
Franciszek Janoski –
Zastępca przewodniczącego,
Dyrektor biura MRDW
Marika Sadowska –
Zastępczyni przewodniczącego
Dust Dustow – Sekretarz

W Wilanowie powstanie Młodzieżowy Dom Kultury
20 stycznia br. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie założenia Młodzieżowego Domu
Kultury nr 8 w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3.
Wilanów to dynamicznie rozwijająca się dzielnica, również pod
względem demograficznym. Jak podkreśliła podczas sesji Renata Królak –
Radna m.st. Warszawy –

„Samorząd musi wychodzić
naprzeciw potrzebom
i wyzwaniom, a oferta kulturalna
adresowana do młodych ludzi
ma ogromne znaczenie
dla kształtowania ich postaw
i unikania zagrożeń”.
Od nowego roku szkolnego wilanowska młodzież będzie mogła korzystać
z nowej kulturalnej i edukacyjnej oferty
MDK-u.
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WARTO WIEDZIEĆ

Oszustwa na wnuczka
Niemal każdego dnia na policję w Warszawie trafia zgłoszenie
o wyłudzeniu metodą „na wnuczka/policjanta”. Apelujemy do
wszystkich mieszkanek i mieszkańców: przekażcie tę wiedzę
waszym babciom, dziadkom, starszym członkom rodziny.
Tylko w ubiegłym roku warszawska
policja otrzymała 311 zgłoszeń o wyłudzeniu metodą na wnuczka lub na policjanta. Ponadto 65 zawiadomień o usiłowaniu wyłudzenia. Poszkodowani stracili
łącznie ponad 13 mln złotych – dokładnie
to suma 13 334 209 zł. Oprócz pieniędzy
łupem złodziei padły cenne kosztowności,
jak biżuteria, złoto, zegarki czy przedmioty
kolekcjonerskie.
Oszuści zwykle podszywają się pod bliskie
osoby z rodziny, proszą o dyskretną pożyczkę. „Nie mogą” jej jednak odebrać osobiście, przysyłają więc „znajomego” albo
proszą o przesłanie pieniędzy na wskazany
numer konta. Ale mechanizmów działania
oszustów jest znacznie więcej.

Wszyscy musimy zadbać
o bezpieczeństwo naszych rodziców i dziadków. Przestrzegajmy ich przed oszustami.
Ustalmy, by z wszelkimi wątpliwościami zgłaszali się do
nas lub do najbliższej jednostki Policji. Pomóżmy im zapamiętać hasło naszej kampanii:
„Policjant? Wnuczek? A może
oszust?!”

Zgłaszam, głosuję, korzystam

Powinniśmy przekazać
naszym rodzicom/dziadkom
trzy podstawowe zasady:
Nie ufaj obcym dzwoniącym do
Ciebie.
Nie przekazuj pieniędzy, biżuterii
lub innych rzeczy nieznajomym.
Nie podawaj obcym osobom,
szczególnie w rozmowie telefonicznej, informacji na temat swoich
danych osobowych, jak: numer
telefonu, numer pesel, numer
dowodu osobistego, miejsce
zamieszkania, posiadane
oszczędności, konta bankowe
czy hasła.

Pamiętajmy, by uczulić swoich
najbliższych co robić, kiedy już
ktoś podejrzany się z nimi skontaktuje:
Przerwać rozmowę.
Odłożyć słuchawkę.
Zgłosić sprawę na Policję.

WWW.WILANOW.PL
Wydawca:
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Franciszka Klimczaka 2
02-797 Warszawa
tel. 22 44 35 069
faks 22 44 35 067

Redakcja:
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
dla Dzielnicy Wilanów
email: sekretariat.udwilanow@um.warszawa.pl
tel. 22 44 35 005

Projekt graficzny i skład:
LOGOTEKA Piotr Rudź
Druk i oprawa:
Agencja reklamowa BaGa
Lidia Figura-Olszyńska
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CKW

Budzimy się na wiosnę z Centrum Kultury Wilanów

Bliżej Vogla 2022: Twórcze KLIMA-TY

Dzień Tańca w Wilanowie

– projekt edukacyjno-artystyczny poświęcony
środowisku naturalnemu i przyrodzie.

– spontaniczny show, którym
uczcimy Międzynarodowy Dzień Tańca

W ramach projektu będziecie mogli wziąć udział
w warsztatach kreatywnych „W plener z Kólturką”,
cyklu spacerów rodzinnych „Zaangażowani w przyrodę”,
spotkaniach fotograficznych „Foto safari nad Wisłą”
oraz w grze terenowej „Mała Pszczoła w Wielkim
Mieście”.

Taneczny show – 28.04.2022, godz. 17.30
– Royal Wilanów, ul. Klimczaka 1
Silent disco – 28.04.2022, godz. 19.00
– filia CKW na Zawadach, plac Vogla

MIEJSCE: Filia CKW na Zawadach, plac Vogla

Propabanda East Collective
24
& Marcin Maroszek
KWIETNIA
– czas na bałkańską nutę!

2022

Propabanda East Collective to zespół grający
energetyczną bałkańską i klezmerską muzykę folkową
w nowatorskiej i wirtuozerskiej odsłonie. Oprócz
tradycyjnych piosenek z Bałkanów zespół wykonuje
aktualne przeboje m.in. z Mołdawii, Serbii, Grecji,
Macedonii, Chorwacji. Na koncercie nie zabraknie muzyki
z filmów Emira Kusturicy, tradycyjnych tańców regionu,
a także sporej dawki improwizacji.
MIEJSCE:
Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11
DATA: 24.04.2022 (niedziela), godz. 18.00
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KWIETNIA
2022

Więcej informacji o wydarzeniach w CKW znajdziecie
na stronie: www.kulturawilanow.pl

BIBLIOTEKA / DZIEŃ MAMY I DZIECKA

Biblioteka
Wilanowska
zaprasza

Dzień Mamy
i Dziecka!
Zapraszamy wszystkich
mieszkańców Wilanowa
na Dzień Mamy i Dziecka!
4 czerwca 2022 – Plaża Wilanów

Roman Samborskyi / Pixel-Shot / Shutterstock.com

W dniach 8-15 maja
obchodzimy Tydzień
Bibliotek
Tegoroczne hasło „Biblioteka –
świat w jednym miejscu” idealnie określa to, czym są placówki biblioteczne. Wiedza, nauka, relaks, zabawa,
literatura, muzyka, film, audiobooki,
komiks, literatura obcojęzyczna, prasa, gry planszowe – to wszystko znajdziecie na półkach. To także płaszczyzna edukacji, działań o charakterze
kulturalnym i rozrywkowym. Działamy
nie tylko stacjonarnie, ale także online.
Jesteśmy blisko – otwarci na świat
i ludzi.
Z okazji Tygodnia Bibliotek filie Biblioteki Wilanowskiej przygotowały szereg atrakcji dla młodszych i starszych
mieszkańców.

12.00 – 18.00
12.00 – 21.00
Szczegółowe informacje znajdziecie
na stronie bibliotekawilanowska.pl

17.00 – 21.00

piknik rodzinny
International
Food Festival
koncerty
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