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Tramwaj do Wilanowa – pierwsze prace w wakacje
Przygotowania do budowy trasy tramwajowej do Wilanowa idą pełną parą.
Tramwaje Warszawskie podpisały z wykonawcą umowę opiewającą na 685,424 milionów złotych.
na zielone światło. W ramach projektu
zostaną zbudowane trzy nowe podstacje trakcyjne, w tym pierwsza w Warszawie podstacja podziemna. Ich
zadaniem będzie zapewnienie tramwajom energii elektrycznej.
Czas przejazdu
Nowa trasa oznacza sporą oszczędność czasu dla tych mieszkańców Wilanowa, którzy dojeżdżają do centrum
Warszawy. Przejazd tramwajem do
stacji metra Centrum wyniesie około
30 minut. Dla porównania – kierowcy
na pokonanie tej samej trasy w godzinach szczytu obecnie muszą przeznaczyć nawet 45 minut, a bywa że więcej.

Wykonawca – firma Budimex ma
22 miesiące od podpisania umowy na zbudowanie trasy.
Na trasie będą jeździły tylko najnowsze tramwaje – klimatyzowane, ciche
i niskopodłogowe. To właśnie z myślą
m.in. o nowym połączeniu zakupiono
123 nowe wagony dla stolicy. Pomimo
tego, że nowe tramwaje dla Warszawy
produkuje koreańska firma Hyundai
Rotem, aż 60 procent komponentów
w tych pojazdach pochodzi z Polski
oraz Unii Europejskiej.
Jaka będzie trasa tramwajowa do Wilanowa?
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
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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.
Dla trasy zaplanowano odnogę wzdłuż
ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej
– jest to oddzielna inwestycja prowadzona przez Tramwaje Warszawskie
i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
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). W sumie
powstanie aż 31 przystanków. Na całej trasie będzie działał system zielonej fali, dzięki
któremu tramwaje nie
będą musiały czekać
przed skrzyżowaniami
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Zielone tory
Podczas budowy trasy tramwajowej do
Wilanowa zastosowana zostanie technologia zielonych torów. Nowe torowisko na długości 5 km zostanie obsadzone rozchodnikiem – rośliną, która
jest odporna na wyższe temperatury
i nie wymaga podlewania.
Na części peronów pojawią się drzewa
– będą to lipy. Przy torach – lipy i platany, w węższych miejscach zostaną
zasadzone specjalnie formowane drzewa. Łącznie wzdłuż trasy tramwaju do
Wilanowa zostanie posadzonych 488
drzew
Tory, zajezdnie i tramwaje
Budowa trasy tramwajowej stanowi
część projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
POIiŚ 2014 – 2020. W jego skład wchodzi także zakup 50 nowych tramwajów
niskopodłogowych, budowa zajezdni
na Annopolu i montaż tablic z informacją pasażerską na przystankach.

Jubileusz
Par Małżeńskich
11 maja odbyło się uroczyste spotkanie
zorganizowane dla wilanowskich
Jubilatów z ponad 50-letnim stażem
w związku małżeńskim.

W jubileuszowym spotkaniu udział wzięli
Hubert Królak – Przewodniczący Rady
Dzielnicy Wilanów, Burmistrz Dzielnicy Wilanów
Ludwik Rakowski wraz z zastępcą Arturem
Buczyńskim. Przedstawiciele urzędu gratulowali
Jubilatom i przekazali najlepsze życzenia na kolejne wspólne lata.

„Jubileusz ponad 50-ciu lat związku
małżeńskiego, to świadectwo wielkiej miłości, szacunku dla drugiej
osoby i wzajemnego zrozumienia.
Jest to także wzór wypełniania
przysięgi małżeńskiej.
Szanownym Jubilatom składam
serdeczne życzenia zdrowia, miłości
oraz wszelkiej pomyślności na dalsze
wspólne lata.”

Hubert Królak

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Wilanów

DNI WILANOWA
już 10-11 września!
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Nowe przejście dla pieszych
na ul. Kieślowskiego
przy Osi Królewskiej
Mieszkańcy Wilanowa mogą cieszyć się nowym wygodnym
przejściem dla pieszych. Jest to kolejna inwestycja, która poprawia wygodę i bezpieczeństwo pieszych.

Fontanny
w Wilanowie
Fontanny na Osi Królewskiej oraz
na rogu Alei Rzeczypospolitej i ulicy Hlonda działają od 19 maja. To idealne miejsce na spacer, a widokiem fontann będzie można cieszyć się aż do
połowy października.

Asfalt – ulica Zdrowa i Dyniowa
Zakończyło się układanie warstw asfaltu
na ulicy Dyniowej i ulicy Zdrowej.
Rozbudowa ulicy Zdrowej rozpoczęła się w styczniu br. W pierwszym etapie powstał odcinek ulicy
Zdrowej w rejonie budynków nr 4, 6 i 8
wraz z połączeniem do ulicy 12 KDD
i ulicy Dyniowej.

jezdni oraz ścieżkę rowerową po
stronie wschodniej. W ramach inwestycji wzdłuż ulicy wykonane
zostaną również nasadzenia drzew
i krzewów.

W kolejnym etapie
rozbudowany będzie
fragment ulicy Zdrowej do przepustu nad
Potokiem Służewieckim i ul. Mango do ul.
Winogronowej.
Ulica Zdrowa zmieni
się nie do poznania
– będzie miała chodniki po obu stronach

Podpisanie umów inwestycyjnych
Celem inwestycji wspieranych przez podmioty prywatne
jest poprawa wygody i bezpieczeństwa mieszkańców.
Po opracowaniu projektów i uzyskaniu zgód rozpocznie się remont ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Potułkały do ulicy Opieńki oraz budowa chodnika na ulicy Łokciowej.
W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyły Radne Dzielnicy Wilanów: Bożena Laskowska oraz Urszula Włodarska-Sęk.
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Przebudowa
Niemirowskiej
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Zakończyliśmy przebudowę ulicy
Niemirowskiej. Wymieniliśmy nawierzchnię jezdni, przebudowaliśmy
także skrzyżowanie z Goplańską, poprawiając bezpieczeństwo pieszych
i kierowców.

Centralny Magazyn Wilanowski
Centralny Magazyn Wilanowski, zlokalizowany przy ulicy
Wiertniczej 26a, działał przez cztery
miesiące i cieszył się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym ponad
1400 zrealizowanych zamówień dla
blisko 6 tys. osób pochodzących
z Ukrainy. Był to czas bardzo intensywnej pracy wolontariuszy, pra-

cowników Centrum Sportu Wilanów
oraz Urzędu Dzielnicy Wilanów,
wspartych niesamowitą hojnością
mieszkańców Wilanowa.
Dziękujemy wszystkim za poświęcenie i współpracę oraz pomoc wszystkich osób wspierających Centralny
Magazyn Wilanowski!

„Dzisiaj, z perspektywy czterech miesięcy funkcjonowania Magazynu, wiem, że jego
utworzenie to była bardzo dobra i potrzebna decyzja. Mieszkańcy Wilanowa z wielką
życzliwością i wrażliwością odpowiedzieli na nasz apel o przynoszenie darów dla
Ukraińców. W pracę Magazynu zaangażowało się wielu wspaniałych, empatycznych i oddanych wolontariuszy, poświęcając swój prywatny czas, często kosztem
czasu wolnego czy pracy zawodowej. Mieliśmy wśród nich również dzieci i młodzież z wilanowskich szkół. To niezwykle ważne i budujące, że wśród młodych
mieszkańców rozwija się idea wolontariatu, kształtując ich wrażliwość i uważność
na drugiego człowieka.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować Zarządowi Dzielnicy Wilanów
za okazane mi zaufanie i aktywne wsparcie pracy Centralnego Magazynu
Wilanowskiego, pracownikom Urzędu Dzielnicy Wilanów za aktywną współpracę
i zaangażowanie, pracownikom Centrum Sportu Wilanów za codzienną pomoc i ogromną sympatię oraz szczególnie
nisko się pokłonić pani Agnieszce Borowej, dyrektor Centrum Sportu Wilanów za to, że współtworzyła ze mną ten
projekt i zawsze była otwarta na wszelkie prośby, propozycje i sugestie usprawniające pracę Magazynu.

Urszula Włodarska-Sęk
Radna Dzielnicy Wilanów

Minęły cztery miesiące i nadszedł czas, aby zakończyć działalność Centralnego Magazynu Wilanowskiego, który
stanowił jedną z pierwszych form wsparcia uchodźców z Ukrainy. Nasza praca była potrzebna, a zdobyte doświadczenia
i zawiązane znajomości wykorzystane zostaną w innych lokalnych przedsięwzięciach”.

Budżet Obywatelski i… coraz więcej zieleni w Wilanowie!
Trwa 9. edycja Budżetu
Obywatelskiego
w Warszawie.
Od 15 czerwca do 30
można było głosować
na projekty dzielnicowe
i ogólnomiejskie. Wyniki poznamy 13 lipca br., a bieżące
informacje można znaleźć tu:
https://bo.um.warszawa.pl
Warto wspomnieć, że w ramach realizacji 3 projektów
z Budżetu Obywatelskiego
na rok 2022 w Wilanowie zostało posadzonych 49 drzew
i ok. 2500 krzewów. Gatunki
drzew, jakie będą teraz rosły
w naszej dzielnicy to m.in.:
klon, topola, brzoza, lipa, jarząb, kasztanowiec, sosna;
a wśród krzewów przeważają: tawuła, forsycja, cis.
Informator Wilanowski / Nr 35 – Czerwiec 2022 /
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Nadanie SP 400 imienia Marii Skłodowskiej Curie
22 kwietnia br. w Wilanowie odbyła się ważna i wyjątkowa uroczystość – przekazanie Szkole Podstawowej
nr 400 przy ul. Oś Królewska 25 w Warszawie sztandaru i nadanie imienia Marii Skłodowskiej-Curie,
dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, światowej sławy uczonej.
W 2021 roku budynek Szkoły Podstawowej nr 400 został
uznany najpiękniejszym nowym
budynkiem w Warszawie i zdobył główną nagrodę w konkursie
„Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy”. Budynek szkoły zdobył także nagrodę
w kategorii „Obiekty użyteczności
publicznej” oraz został doceniony
za rozwiązania proekologiczne.
Tak zaprojektowana szkoła stanowi wzór dla innych placówek
edukacyjnych w Polsce.
W uroczystości udział wzięli:
uczniowie, nauczyciele, rodzice, Renata Królak – Radna
m.st. Warszawy, przedstawiciele
Rady Dzielnicy Wilanów z Przewodniczącą Komisji Edukacji
i Wychowania Olgą Skolimowską,
Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski wraz z zastępcami: Arturem Buczyńskim i Bartoszem Wiśniakowskim.
Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa nr 400 w Miasteczku Wilanów została otwarta 1 września
2020 roku.
Jest to szkoła na miarę XXI wieku, nowoczesna, bardzo dobrze
wyposażona, prowadzona przez
doświadczony i wyróżniający się
zespół nauczycieli i pedagogów.
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Rodzinny Festiwal Sportowy WANNADO
W sobotę 11 czerwca na Plaży Wilanów odbył się Rodzinny Festiwal Sportowy Wannado.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji w tym zajęcia Zumba Kids, Rodzinna Tabata czy Joga dla
całej rodziny, pokazy tańca (Szkoła tańca Classic), gimnastyki i akrobatyki (UKS Wilanowskie Wilki) oraz pokaz
pierwszej pomocy. Nagrodą w rodzinnej rywalizacji był
między innymi lot balonem na uwięzi.

„Cieszę się, że poprzez organizację licznych imprez sportowych budujemy i wzmacnimy więzi
przyjaźni i integrujemy ze sobą
mieszkańców. Mamy w Wilanowie
wiele wydarzeń sportowych, które
cieszą się zainteresowaniem przedstawicieli wielu pokoleń. Infrastruk-

tura, którą dysponujemy pozwala na to,
by działać na rzecz kolejnych dyscyplin
zarówno zespołowych, jak i indywidualnych. Dzielnica Wilanów jest zawsze
otwarta na nowe inicjatywy i z dużym
entuzjazmem angażuje się w działania
promujące aktywny tryb życia.”

Artur Buczyński

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Wilanów
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Święto ulicy Radosnej
3 czerwca br. odbyło się niezwykle kolorowe,
ekologiczne, artystyczne i sportowe wydarzenie,
czyli Święto ulicy Radosnej!

Organizatorami wydarzenia były:
Szkoła Podstawowa nr 300 im.
Wandy Rutkiewicz, Przedszkole nr 427,
Centrum Kultury Wilanów, Biblioteka
Publiczna w Dzielnicy Wilanów oraz
Urząd Dzielnicy Wilanów.
Wydarzenie zorganizowane w formie
pikniku rodzinnego połączone z obchodami Roku Wandy Rutkiewicz obfitowało w atrakcje dla młodszych i starszych:

malowanie buziek, wielkie szachy, spotkanie z Panem Kluseczką, warsztaty
ekologiczne Zielone Filtry i wiele innych.
Swoimi występami dzień uświetnili Wilanowska Orkiestra Dęta oraz Trio Stanisława Szczycińskiego z koncertem
„A góry nade mną jak niebo”.
Na scenie odbywały się występy młodych talentów: Grupa Biedronki z Kra-

iny Radości, Zespół Keep On Dance,
Ippon oraz spotkanie z polską himalaistką i wystawa plenerowa Muzeum
Sportu i Turystyki „Wanda w kadrze”.
Ważnym momentem było uroczyste odsłonięcie muralu Wandy Rutkiewicz. W ceremonii wzięli udział
zaproszeni goście, rodzice, absolwenci i uczniowie szkoły wraz z jej dyrektor Anną Jaczewską i pracownikami.
.

„Organizacja wspólnego wydarzenia jakim jest święto ulicy Radosnej, jest wynikiem podejmowanych przez wiele lat starań o integrację środowiska lokalnego Wilanowa Wysokiego. Jestem przekonana, że poprzez takie działania rozwijają się relacje między pokoleniami i zaspokajane są potrzeby wspólnoty lokalnej.
Fakt, że tak wiele podmiotów wzięło udział w przedsięwzięciu daje nadzieję, że każda
kolejna inicjatywa spotka się z aprobatą i zainteresowaniem mieszkańców.

Olga Skolimowska

Radna Dzielnicy Wilanów
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Wierzę, że instytucją, która przyłączy się do organizacji wydarzenia w najbliższej przyszłości będzie nowopowstały Młodzieżowy Dom Kultury. To przecież właśnie tam dzieci
i młodzież będą rozwijać swoje talenty i zainteresowania, a święto ulicy Radosnej będzie
doskonałą okazją podczas której będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia.”
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Dzień Mamy i Dziecka
4 czerwca br. odbyło się wielkie wspólne
świętowanie Dnia Mamy i Dnia Dziecka.
Na plaży Wilanów na mieszkańców i gości czekały liczne atrakcje. Wśród food
trucków i stoisk z atrakcjami dla dzieci, można
było też odnaleźć coś dla odważnych – skok na
bungee.
O godzinie 18:00 rozpoczęły się koncerty. Jako
pierwsza wystąpiła niezwykła Carla Fernades –
która oryginalną urodę i niezwykły głos zawdzięcza hiszpańsko-portugalsko-polskim korzeniom,
a jej muzyka to mieszanka nowoczesnego popu
z elementami latino.
W drugim koncercie wieczoru wystąpił Dawid
Kwiatkowski – gwiazda muzyki i internetu, ulubieniec nastolatek. Na zakończenie dnia publiczność
wzięła udział w Festiwalu Eksplozji Kolorów.
Podczas dnia Mamy i Dziecka w Wilanowie jubileusz 35-lecia pracy zawodowej obchodziła słynna
położna Jeannette Kalyta ciesząca się uznaniem
i uwielbiana przez swoje pacjentki.

Informator Wilanowski / Nr 35 – Czerwiec 2022 /
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Jubileusz Wilanowskiego Uniwersytetu III Wieku
10 lat temu działalność rozpoczął Wilanowski Uniwersytet III Wieku.
Z okazji okrągłego jubileuszu, w Otrębusach,
w „Mateczniku Mazowsze” –
siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca,
odbyło się uroczyste spotkanie.
Wzięli w nim udział zarówno
słuchacze uniwersytetu, jak
również Przewodniczący Rady
Dzielnicy Hubert Królak, Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski, a także pierwsza, w historii tej nieformalnej
uczelni, wykładowczyni: Jolanta Kwaśniewska.
Uroczystość odbyła się pod
czujnym okiem organizatorów uniwersytetu: Dyrekcji
Centrum Kultury Wilanów.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
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Czytanie Dzieciom
W ramach ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w dniach 26.05-1.06 wychowankowie
wilanowskich przedszkoli mogli przeżywać przygody, w których towarzyszyli im bohaterowie pięknych
książek dla najmłodszych.

Z Brumem i Grumem lecieliśmy
w kosmos, Maniutce pomogliśmy uratować świat, z Detektywem
Pozytywką rozwiązywaliśmy kryminalne zagadki, a Panu Kuleczce pomagaliśmy opiekować się jego podopiecznymi: kaczką Katastrofą, psem
Pypciem i muchą Bzyk-Bzyk.
Naszymi literackimi przewodnikami byli: Burmistrz Dzielnicy Wilanów
Ludwik Rakowski, Zastępcy Burmistrza Artur Buczyński oraz Bartosz
Wiśniakowski, radna Bożena Laskow-

ska, radna Ewa Sadowska,
członkowie Rady Seniorów
Dzielnicy Wilanów: Jadwiga
Krzemińska, Jan Lewandowski, Teresa Orzełowska-Kołakowska oraz Małgorzata Wilk.
Daty wydarzenia nie były
przypadkowe, ponieważ rozpoczęło się w Dniu Matki,
a finał odbył się w wyjątkowym dla dzieci dniu – Dniu
Dziecka.
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Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Wakacje czas zacząć!!!
24 czerwca oficjalnie zakończył
się rok szkolny i uczniowie z wilanowskich szkół mogli w końcu udać się
na zasłużony wypoczynek. Nieco wcześniej w Urzędzie Dzielnicy Wilanów odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów
oraz nagród najlepszym uczniom wilanowskich szkół podstawowych.

12 /

Na twarzach zgromadzonych uczniów
i ich rodziców oraz nauczycieli gościł
uśmiech i duma z wyników, jakie osiągnęli w nauce. Uroczystość umilił również akcent muzyczny: na scenie wystąpiła Katarzyna Łaska – wokalistka oraz
aktorka musicalowa i dubbingowa a towarzyszył jej gitarzysta Jacek Mielecha.
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Lato w Bibliotece
Bycie eko jest w modzie, ale co
ważniejsze bycie eko jest szalenie
ważne! Mamy dla Was zatem idealną
propozycję. Spotkajcie się z nami, by podyskutować, posłuchać i wymyślić, co
możemy jeszcze zrobić dla naszej planety. Poznacie intrygujących „Klimatycznych” Olgi Ślepowrońskiej i dowiecie się,
w jaki sposób można oszczędzać energię elektryczną w domu. Zastanowimy
się nad naszą troską o powietrze, drzewa, ogrody, lasy, parki i skwery. Poszukamy pomysłów na wykorzystywanie odpadów, bo przecież wielu rzeczom

można dać drugie życie i postaramy się
znaleźć sposób na dbanie o ginące gatunki (a jest ich wiele). Ponieważ nastawiamy się na działanie, nie zabraknie
oczywiście aktywności ruchowych i kreatywnych warsztatów zero waste.
Jeśli po naszych zajęciach będzie rozpierać Was energia, możecie ją rozładować
podczas zabaw na Magicznym Dywanie
w godz. 14:00-16:00.
W wakacyjne popołudnia będzie emocjonująco, rytmicznie, kolorowo i filmowo.

Na „Bajkowe lato” zapraszamy nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Na seansach widzimy się w każdy
wtorek lipca i sierpnia o godz.
17:00 w Bibliotece Głównej
(ul. Kolegiacka 3).
Pasjonatów gier planszowych i rozrywki
w doborowym towarzystwie zachęcamy
do uczestnictwa w „Wilanowskim Planszowisku”. Rozgrywki będą odbywały się
w lipcowe czwartki o godz. 17:30 na ul.
Kolegiackiej 3.

Centrum Kultury Wilanów
Powsińskie Dożynki
2022
Szanowni Mieszkańcy Wilanowa,
razem z Centrum Kultury Wilanów
i Parafią św. Elżbiety w Powsinie
zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie etnograficzne: Powsińskie
Dożynki 2022.
28 sierpnia br. od godz. 11.30
w plenerach Domu Pracy Twórczej
w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3.
Dla dzieci przygotowujemy przedstawienie teatralne oraz animacje,
a na koniec – o godz. 19.00 – odbędzie się „potańcówka na dechach”.
Wstęp wolny!

Letnie koncerty
wilanowskie 2022

Trening BODYART

w Ogrodach Muzeum Pałacu
Króla Jana III w Wilanowie
Daty: 24, 31 lipca, 7, 14 sierpnia 2022
(niedziele)
Miejsce: park przy Tarasie Północnym
lub Kościół Św. Anny w razie niepogody
Forma wstępu: wstęp na koncerty po
wykupieniu biletu do parku
Harmonogram koncertów:
24.07.2022, park północny godz. 17.00
„Alla Polacca”
31.07.2022, park północny godz. 16.00
Koncert patriotyczny
7.08.2021, park północny godz. 17.00
„Historia polskiego tańca”
14.08.2022, park północny godz. 17.00
„Ave Maria”

dla dorosłych w plenerze
8-12.08. 2022
Zapraszamy wszystkich bez względu
na doświadczenie do wspólnych treningów wzmacniających ciało i ducha
w plenerze przy Filii Centrum Kultury
Wilanów na Zawadach.
Zapraszamy codziennie, w dniach
8.08-12.08 od godz. 19.00 do 20.00.
Wstęp wolny!
Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona. Start zapisów od 25.07 przez
strefazaje.pl i w placówkach CKW.
Udział w zajęciach z własną matą.
W przypadku złej pogody zajęcia odbędą się w sali CKW ul. Vogla 62.
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Lato teatralne
z Centrum Kultury Wilanów
W lipcu i sierpniu, zapraszamy
dzieci na cykl spektakli plenerowych realizowanych przez Teatr Baza
oraz Teatr Dur Moll. Spotykać się będziemy w lipcu, każdorazowo w niedzielę
o godz.16:00, na Placu Vogla. W repertuarze, kolejno: „Słowik”, „Wilczek Milczek”,
„Wyprawa na czystą planetę”, „W krainie
grzeczności”, „Krawiec Niteczka”.

W sierpniowe niedziele: 7, 14 i 21 o godz.
16:00 zapraszamy z kolei na Oś Królewską, przy pomniku Jana III Sobieskiego
i Królowej Marysieńki. Zaprezentujemy:
„Latający kufer” „Legendy warszawskie”
„Bajkę o grającym drzewie”.
Na wszystkie spektakle wstęp wolny!
Zapraszamy!

Sportowe lato w Centrum Sportu Wilanów
Dla uczniów, którzy spędzą tegoroczne lato w Warszawie, Dzielnica
Wilanów wraz z Centrum Sportu Wilanów przygotowała bogatą ofertę bezpłatnych zajęć sportowych.
Od 27 czerwca w ramach akcji „Lato w mieście 2022” na
pływalni przy ul. Wiertniczej
26a i ul. Gubinowskiej 28/30
dzieci i młodzież w wieku
szkolnym skorzystają w określonych godzinach z bezpłatnego pływania rekreacyjnego.

ci w wieku 7-12 lat na pływalni przy ul.
Wiertniczej 26a startuje bezpłatna grupowa wakacyjna nauka pływania.
Wilanowski ośrodek udostępni także boiska zewnętrzne w trzech lokalizacjach tj.

przy ul. Wiertniczej 26a, ul. Gubinowskiej
28/30 i ul. Uprawnej 9/17.
Tak jak w poprzednich latach, Centrum
Sportu Wilanów przygotowało specjalną, wakacyjną ofertę dla seniorów.
Od 11 lipca do 30 sierpnia na
pływalni przy ul. Gubinowskiej
28/30 będzie realizowana akcja
„Aktywny senior 50+ - Płyń po
zdrowie w Wilanowie”.

Grupy zorganizowane z publicznych szkół będą także
miały możliwość bezpłatnego pływania rekreacyjnego,
po wcześniejszej rezerwacji.

Dzięki tej inicjatywie osoby powyżej 50. roku życia mają możliwość wzmocnienia kondycji
oraz poprawy samopoczucia
i odporności w ramach korzystania z zajęć pływania rekreacyjnego.

Od 4 lipca do 29 lipca oraz
od 16-26 sierpnia dla dzie-

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej oferty!

Finały Mistrzostw Polski
w tenisie plażowym kobiet i mężczyzn
Ambasadorką i Promotorką Finałów Mistrzostw Polski
w tenisie plażowym kobiet i mężczyzn 2022 została jedna z utytułowanych reprezentantek naszego kraju, dwukrotna
Mistrzyni Świata w tenisie plażowym Aleksandra Adamska.
Na profesjonalnej arenie sportowej, w rywalizacji weźmie udział
około 70 zawodników i zawodniczek.
Przez 3 dni, na 6 boiskach sportowcy rywalizować będą o medale,
a dzięki profesjonalnym trybunom, każdy będzie mógł w komfortowych warunkach śledzić ich zmagania.

14 /

Informator Wilanowski / Nr 35 – Czerwiec 2022

26-28 sierpnia
2022 r.

Puchar Świata w siatkówce plażowej mężczyzn
- Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2022
Ten prestiżowy turniej zaczyna na
stałe gościć w Dzielnicy Wilanów!
Rozgrywany będzie przez 4 dni, na specjalnie przygotowanej arenie sportowej.
Ambasadorem i Promotorem Pucharu Świata jest Paweł Zagumny, Mistrz
Świata w siatkówce.

– FIVB. W Pucharze Świata mogą zagrać jedynie
najlepsi z najlepszych, co gwarantuje niesamowite
widowisko!

Dzięki licencji od Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej, to już druga edycja
tej niezmiernie prestiżowej imprezy, której organizatorem jest Międzynarodowe
Centrum Spotów Plażowych.
Odbywa się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej

Zapowiedzi
wakacyjnych wydarzeń
Wakacyjny kalendarz imprez jest
w tym roku bardzo bogaty. Każdy
znajdzie coś dla siebie! Już teraz zapraszamy na każdą z nich.

WAKACYJNY KALENDARZ
„Bajkowe lato” – każdy wtorek lipca
i sierpnia o godz. 17:00
w Bibliotece Głównej (ul. Kolegiacka 3).
„Wilanowskie Planszowisko”
– lipcowe czwartki o godz. 17:30
na ul. Kolegiackiej 3.
25.06 – 10.07 Muzeum Pałacu
– Szekspir w Parku „Sen Nocy Letniej”
02.07 – 28.08 FILMOWA
			 STOLICA LATA
godz.21.00 przed UDW
Pokaz 2 lipca – Dom Gucci
Pokaz 9 lipca – Droga powrotna
Pokaz 16 lipca – Mauretańczyk
Pokaz 23 lipca – Wierzę w ciebie
Pokaz 30 lipca – Cwaniaki z Hollywood
Pokaz 6 sierpnia – Minari
Pokaz 13 sierpnia – Nie czas umierać
Pokaz 20 sierpnia – Jeźdźcy
				 sprawiedliwości
Pokaz 27 sierpnia – Szef roku

24.07 – 14.08 LETNIE KONCERTY
			 WILANOWSKIE
24.07.2022, park północny godz. 17.00
„Alla Polacca”
31.07.2022, park północny godz. 16.00
Koncert patriotyczny
7.08.2021, park północny godz. 17.00
„Historia polskiego tańca”
14.08.2022, park północny godz. 17.00
„Ave Maria”
8.08 – 12.08
			

Treningi BodyArt
dla dorosłych

7-21.08
LATO TEATRALNE
Godzina: 16:00
Miejsce: Oś Królewska przy pomniku
Jana III Sobieskiego i Królowej Marysieńki

1.09

DATY:
7.08 „Latający kufer”
14.08 „Legendy warszawskie”
21.08 „Bajkę o grającym drzewie”

02 – 04.09
		
		
		

26-28.08
		
		

Finały Mistrzostw Polski
w tenisie plażowym
kobiet i mężczyzn

28.08 Powsińskie Dożynki 2022

Koncert Cleo
godz. 18.00, Plaża Wilanów

03 – 04.09 Back to school SP 400
Puchar Świata
w Siatkówce Plażowej
Volleyball World Beach
Pro Tour Futures 2022

10.09 Bieg po Nowe Życie
10.09 – 11.09

DNI WILANOWA

16-17.09.2022 Warsaw Fingerstyle
			 Festival 2022
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