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Nowy rok szkolny rozpoczęty

Z

godnie z kalendarzem roku
szkolnego 2017/2018 pierwszy dzwonek zabrzmiał w tym
roku nie pierwszego, ale czwartego
września. Moment rozpoczęcia nauki w szkole wzbudził największe emocje wśród uczniów klas
pierwszych, dla których dopiero teraz zacznie się prawdziwa
edukacyjna podróż.

nowie w najbliższych dwóch latach
zlikwidowane zostaną 2 gimnazja,
które do tej pory funkcjonowały
w zespołach szkół.

Wszystkim nauczycielom, uczniom
i rodzicom w nowym roku szkolnym
życzymy samych sukcesów!

Rok Szkolny 2017/2018
Kalendarz dni wolnych:
Przerwa świąteczna
(Boże Narodzenie)
23-31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 15-26 stycznia 2018 r.

Zarząd Dzielnicy przygotował
niespodziankę dla wszystkich
„pierwszaków” – każdy uczeń
klasy I szkoły podstawowej
otrzymał piórnik z wyposażeniem.
W Szkole Podstawowej nr 358
przy ul. Ledóchowskiej
wręczała je radna
Dzielnicy Wilanów,
Przewodnicząca
Komisji Edukacji
i Wychowania
Olga Skolimowska.

Przerwa świąteczna (Wielkanoc)
29 marca-3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca 2018 r.

Wilanowska oświata
w liczbach:
W roku szkolnym 2017/2018 naukę
w publicznych placówkach rozpoczęło:
192 uczniów w oddziałach „0”;
2841 uczniów w szkołach
podstawowych;
552 uczniów w klasach gimnazjalnych
w szkołach podstawowych;
227 uczniów w liceum
ogólnokształcącym;
1406 dzieci w przedszkolach.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 358

W

ramach inwestycji powstanie 9 nowych klas lekcyjnych wraz z nową stołówką i zapleczem kuchennym,
sala wielofunkcyjna oraz niezbędne pomieszczenia
pomocnicze i techniczne. Budynek będzie połączony z istniejącym obiektem szkolnym łącznikiem w poziomie drugiej kondygnacji prowadzącym do budynku sali sportowej. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2017-2018.
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Reforma edukacji
zakłada, że gimnazja zostaną zastąpione przez 8-klasowe
szkoły
podstawowe
i 4-klasowe szkoły ponadpodstawowe. W Wila-

Inwestycje oświatowe
Nowe przedszkole na Hlonda
już działa

dwóch zewnętrznych zadaszonych
przeszkleniem tarasów użytkowych.
Na terenie placówki jest także parking. Wjazd do przedszkola znajduje
się od ul. Pamiętnej.

S

ystematyczne zwiększanie
liczby miejsc w przedszkolach, budowa kolejnego żłobka i szkoły podstawowej, rozbudowa
istniejących placówek – to priorytety w zakresie edukacji, realizowane
przez Zarząd Dzielnicy Wilanów.
W tym roku szkolnym na terenie
Miasteczka Wilanów otworzyliśmy
kolejne przedszkole. Placówka przy

ul. Hlonda jest szóstym przedszkolem publicznym w Wilanowie i drugim w Miasteczku Wilanów. Budynek jest nowoczesny, a jednocześnie
przyjazny dzieciom.
Powierzchnia całkowita budynku to
3148 m2, a kubatura 12 235 m3. Do
dyspozycji najmłodszych jest duży,
zielony plac zabaw. Z sal na pierwszym piętrze dzieci mają dostęp do

fot. MNStudio / Shutterstock.com

Budujemy nowy żłobek
i przedszkole

D

zielnica Wilanów jest chętnie wybierana
przez rodziny z dziećmi. Dlatego Zarząd
Dzielnicy Wilanów zabiega o kolejne inwestycje oświatowe: trwa projektowanie przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną przy ul.
Latoszki oraz żłobka przy ul. Pamiętnej wraz
z zagospodarowaniem terenu.

NR 19 (37) – WRZESIEŃ 2017 / INFORMATOR WILANOWSKI / 3

Inwestycje drogowe
Przebudowa ul. Kieślowskiego

P

rzebudowa ulicy Kieślowskiego rozpoczęła się w sierpniu. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Herbu Szreniawa. Wykonana
została nowa jezdnia, prostopadłe i równoległe miejsca do parkowania, skrzyżowanie wyniesione i przejście dla pieszych
z azylem. Ulica wzbogaci się także o nową
zieleń – posadzone zostaną drzewa.

Przebudowa ul. Bruzdowej
– spotkanie
z projektantami

Połączenie ul. Sarmackiej i al. Wilanowskiej

D

zielnica Wilanów podpisała
porozumienie z Zarządem
Dróg Miejskich i firmą Robyg
w sprawie budowy połączenia ul.
Sarmackiej nad Potokiem Służewieckim z al. Wilanowską. W ramach prac
przebudowany zostanie także odcinek
al. Wilanowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kosiarzy. Powstanie pełna
infrastruktura drogowa – sygnalizacja
świetlna, chodniki i ścieżka rowero-

wa. Obecnie trwa projektowanie inwestycji. Jej realizacja planowana jest
na 2018 rok.
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mapa: opracowanie własne Logoteka Piotr Rudź

K

ilkudziesięciu mieszkańców uczestniczyło 18
września w spotkaniu informacyjnym na temat przebudowy ulicy Bruzdowej. Spotkanie
odbyło się w Urzędzie Dzielnicy Wilanów z inicjatywy Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Wilanów
Danuty Zygańskiej. Projektanci szczegółowo omówili projekt przebudowy ulicy. Inwestycja zakłada:
wykonanie asfaltowej jezdni, chodników i ścieżki
rowerowej, przystanków autobusowych, oświetlenia i odwodnienia. Po analizie uwag i wniosków projektanci przedstawią docelową koncepcję
przebudowy drogi. Inwestycja na ul. Bruzdowej
jest wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej
m.st. Warszawy na lata 2016-2019.

Ważne skrzyżowanie
z sygnalizacją świetlną

J

eszcze w tym roku na
skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej z ul. Branickiego
powstanie sygnalizacja świetlna:
w Urzędzie Dzielnicy Wilanów podpisana została umowa pomiędzy
Zarządem Dróg Miejskich i wykonawcą prac – firmą Swarco Traffic
Polska.

sne sygnalizatory. Światła będą
wyposażone w detekcję uczestników ruchu i w sygnalizację
akustyczną dla osób niewidomych. W ramach prac obniżone i wyregulowane zostaną
krawężniki. Remont przejdą
chodniki na przejściach dla
pieszych.

Sygnalizacja świetlna zastąpi działające u zbiegu tych ulic rondo. Na
skrzyżowaniu pojawią się nowocze-

Sygnalizacja uporządkuje ruch
w tym rejonie i poprawi bezpieczeństwo. Po zakończeniu prac świa-

tła zostaną skoordynowane z pozostałymi skrzyżowaniami w ciągu al.
Rzeczypospolitej.

Chodnik i nowy
asfalt w ul. Hlonda

P

od koniec wakacji na ul. Hlonda przeprowadziliśmy ekspresowe prace związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Wzdłuż ulicy
pojawił się chodnik, którym można dojść do przedszkola przy ul. Pamiętnej. Droga zyskała nowy asfalt,
oznakowanie poziome i pionowe oraz progi zwalniające, które służą uspokojeniu ruchu samochodowego.

Ulica Zawodzie jak nowa!

W

sierpniu ZDM przeprowadził gruntowny remont ulicy Zawodzie na
odcinku od ul. Augustówka do ul.
Kobylańskiej. Zamiast betonowych
płyt pojawił się cichy asfalt.

Nowe stacje Veturilo

S

tawiamy kolejne stacje w ramach Warszawskiego Roweru Publicznego. Podpisaliśmy
porozumienie z Zarządem Dróg Miejskich dotyczące uruchomienia i eksploatacji nowych stacji rowerowych
Veturilo. Stacje powstaną w Wilanowie Wysokim (róg ul. Sobieskiego i ul.

Nałęczowskiej), w Miasteczku
Wilanów (przy Osi Królewskiej)
i w Powsinie (przy Parku Kultury w Powsinie oraz na rogu ul.
Ptysiowej i Przyczółkowej). Na
ul. Korbońskiego stacja zostanie
zamontowana po oddaniu drogi
do ruchu.
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Park w Osi Królewskiej – konsultacje

T

eren u zbiegu al. Wilanowskiej i Przyczółkowej, tzw. Plaża Wilanów,
ma szansę stać się najatrakcyjniejszym miejscem w dzielnicy. Mieszkańcy mogą zyskać fantastyczną przestrzeń
służącą rekreacji i spędzaniu
wolnego czasu. Poznanie ich
opinii na temat zagospodarowania tego miejsca i funkcji,
jakie miałoby spełniać, będzie
celem konsultacji społecznych. W ich ramach odbędą się
warsztaty architektoniczno-urbanistyczne oraz serie spotkań
ze specjalistami zajmującymi
się architekturą i urbanistyką. O szczegółach konsultacji poinformujemy na stronie
www.wilanow.pl.

Zielone ulice
w Wilanowie

Południowy Wilanów z kanalizacją

D

obre wiadomości dla mieszkańców Południowego Wilanowa. MPWiK rozstrzygnęło
przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Prętowej, Ruczaj,
Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej, Potułkały z podziałem na
etapy. I etap obejmuje opracowanie
dokumentacji projektowo-koszto-

rysowej, II etap wykonanie robót
budowlanych. W postępowaniu
przetargowym udział wzięły 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożył
WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o., oferując
25 111 451,43 zł. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w październiku. Termin zakończenia inwestycji: 31 marca 2020 r.
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W

ramach projektu #ZieloneUliceWarszawy
architekci krajobrazu zaproponowanują
nowe aranżacje zieleni. Zieloną metamorfozę przejdą m.in.: ul. Wiertnicza, ul. Przyczółkowa,
al. Rzeczypospolitej, ul. Branickiego, al. Wilanowska.
Projektanci przygotują nie tylko koncepcję aranżacji
zieleni i projekt nasadzeń, ale także propozycje zmian
w pasach drogowych wybranych ulic. Zajmą się również przestrzenią na ulicach i terenach przyległych. Nasadzenia pojawią się w przyszłym roku.

Wilanów

– tu żyje się najlepiej!
Rozmowa z Hubertem Królakiem,
Przewodniczącym Rady Dzielnicy Wilanów

fot. Grand Warszawski / Shutterstock.com

ul. Zdrowej, przebudowa ul. Bruzdowej oraz bardzo oczekiwana inwestycja w transport ekologiczny, jaką
będzie budowa linii tramwajowej
z Wilanowa aż na Ochotę. Inwestować
będziemy także w ścieżki rowerowe –
mamy ich już ponad 16 km – i kolejne stacje roweru miejskiego Veturilo.
Cieszę się, że przyśpieszenia nabierają
także inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na
południu Wilanowa.

Wilanów jest liderem rankingów
w kategorii najlepsze miejsce do
mieszkania w Warszawie. Jak Pan,
jako mieszkaniec, ocenia naszą
dzielnicę?

Mieszkam w Wilanowie od zawsze
i na co dzień widzę, jak dynamicznie
się rozwija. Z dumą mogę potwierdzić
wyniki rankingów – w Wilanowie żyje
się najlepiej! Nie jestem w tej opinii
odosobniony. Świadczyć o tym może
stale rosnąca liczba mieszkańców
– obecnie mamy ich w Wilanowie
ponad 35 tysięcy. Zaliczamy się do
dzielnic „młodych demograficznie”,
co oczywiście jest dużym wyzwaniem.
Wilanów potrzebuje inwestycji infrastrukturalnych takich jak: budowa
przedszkoli, żłobków, szkół czy dróg,
z drugiej – zależy nam na zapewnieniu mieszkańcom ciekawej oferty
kulturalnej i sportowej. Nie byłoby to
możliwe bez zapewnienia finansowania na odpowiednio wysokim poziomie. Tutaj Wilanów także jest liderem,

bo możemy się pochwalić niezwykle
wysokim
budżetem
inwestycyjnym – ponad 40 mln zł w 2016 roku
i ponad 80 mln zł w 2017. W wydatkach inwestycyjnych na mieszkańca
jesteśmy zdecydowanym liderem
wśród warszawskich dzielnic.
Wilanów wiele inwestuje w oświatę i infrastrukturę. Jakie są plany
inwestycyjne na najbliższe lata?

Priorytetem nadal będą inwestycje
oświatowe. W przyszłym roku będziemy budować przedszkole przy
ul. Latoszki oraz żłobek przy ul. Pamiętnej w Wilanowie Zachodnim,
tuż obok oddanego we wrześniu br.
przedszkola. Czeka nas rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul.
Ledóchowskiej. Powinna się także
rozpocząć budowa kolejnej szkoły
podstawowej.
Wśród inwestycji drogowych ważna jest budowa ul. Korbońskiego,
która połączy Wilanów i Ursynów,

Centrum Kultury Wilanów i Biblioteka Publiczna zyskały nowe filie
do realizacji swoich zadań. Jaką
ofertę zajęć przygotowano dla
mieszkańców Wilanowa?

Warunkiem rozwoju kultury jest jej
powszechna dostępność. Stąd pomysł na realizację filii obu instytucji
w Miasteczku Wilanów – w budynku
Alto Wilanów przy al. Rzeczypospolitej 14. Nowoczesne i kreatywne przestrzenie będą służyć przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Wilanów
Wysoki zyskał natomiast obiekt przy
ul. Radosnej 11 – Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, gdzie siedzibę
znalazło i przedszkole, i Centrum
Kultury Wilanów, i oczywiście Biblioteka Publiczna. Liczę, że będzie to
miejsce wyjątkowe na mapie kulturalnej Wilanowa. Mam także nadzieję, że niedługo filia Centrum Kultury
Wilanów pojawi się na Zawadach.
Wilanów to szczególne miejsce, gdzie
historia, kultura i tradycja łączą się
z nowoczesnością i kreatywnością
mieszkańców. Dzięki temu unikalnemu połączeniu Wilanów to najlepsza
dzielnica Warszawy.
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Obchody Dni Wilanowa

L

ady Pank i Sylwia Grzeszczak
gwiazdami tegorocznych obchodów Dni Wilanowa! Sobotnie
i niedzielne koncerty przyciągnęły
wielu fanów dobrej muzyki i były kulminacyjnym momentem wspólnego
świętowania.
Harmonogram Dni Wilanowa został
przygotowany z myślą o rodzinnych
atrakcjach, w których udział może
wziąć każdy, bez względu na wiek.
W sobotę aktywny Wilanów ćwiczył na
wilanowskiej Plaży nie tylko yogę, podczas dnia otwartego filii Centrum Kultury Wilanów w Międzypokoleniowym
Centrum Edukacji RADOSNA – razem
z fundacją Porozumienie bez Barier –
otworzyliśmy kącik babci i dziadka.
Na dziedzińcu Muzeum Pałacu w Wilanowie uczestniczyliśmy w wojennej
naradzie Króla Jana III przed wyprawą pod Wiedeń. Podziwialiśmy także
przepiękne zdjęcia Wilanowa podczas
wernisażu wystawy „I love Wilanów”.
Podczas Dni Wilanowa odbył się także
dwudniowy turniej plażowej piłki siatkowej.

stawienie teatralne podczas
dnia otwartego nowej filii
Centrum Kultury Wilanów
w Alto Wilanów w Miasteczku Wilanów. Byliśmy także
świadkami niezwykłej parady orkiestr i zespołów Ochotniczych Straży Pożarnych,
które dały wyjątkowy koncert na dziedzińcu Muzeum
Pałacu w Wilanowie.
Dziękujemy za wspólną zabawę!

Niedziela upłynęła pod znakiem sportu. Gościliśmy w Wilanowie biegaczy,
którzy wzięli udział w I Królewskim
Festiwalu Biegowym, na 5 i 10 km. Najmłodszych zaprosiliśmy do gier miejskich z kapitanem Warszawa i na przed8 / INFORMATOR WILANOWSKI / NR 19 (37) – WRZESIEŃ 2017
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Nowe filie Biblioteki Publicznej

B

iblioteka Publiczna od października zaprasza do 2 nowych filii:
placówka „Miasteczko Wilanów” mieści się w centrum usługowo-handlowym Alto, filia na ul. Radosnej
11 w Międzypokoleniowym Centrum
Edukacji.
Bogaty księgozbiór, wiele nowości, audiobooki, gry planszowe, „magiczny
dywan”, czyli interaktywna mata dla
Czytelników, dostęp do platformy ebooków Legimi i e-learningowych kursów
językowych oraz ciekawa oferta kulturalna – wszystko to czeka na czytelników w nowej Filii w Miasteczku Wila-

nów. Placówka jest bardzo nowoczesna,
przestronna, zachęcająca do lektury
i wspólnych, kulturalnych spotkań.
W filii przy ul. Radosnej 11, w przyjaźnie zaaranżowanych wnętrzach, czekamy na Czytelników z dobrą literaturą,
filmami, audiobookami oraz ciekawymi wydarzeniami. Zapraszamy!

Walczymy ze smogiem!

C

zy wiesz, że dym ze spalania
drewna w kominkach:
zawiera związki o udowodnionym działaniu rakotwórczym m.in.
benzo(a)pirenu. W dymie z kominka
znajduje się również tlenek siarki,
tlenek azotu, benzen, formaldehyd,
dioksyny, związki chloru i furany. Oddychanie dymem ze spalania drewna
można porównać do oddychania spalinami samochodowymi lub dymem
z papierosów.

źle wpływa na pracę serca i układu
krążenia. Dym ze spalanego drewna
to drobne cząsteczki, które przedostają się do układu krwionośnego
i z krwią do wszystkich tkanek naszego organizmu.
w dymie znajdują się związki podrażniające układ oddechowy, wywołujące kaszel, pogarszające pracę płuc,
nasilające objawy astmy.
jest szkodliwy przede wszystkim dla
matek w ciąży i dzieci. Może powodować toksyczne uszkodzenie układu
nerwowego i mózgu u płodów i małych dzieci. Badania przeprowadzone
w Krakowie wykazały, że dzieci, których matki były narażone na zanieczyszczenie powietrza rodziły dzieci
o mniejszej masie i wzroście.
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Kontakty do nowych filii:
Filia „Radosna”
ul. Radosna 11,
tel. 22 764 82 81
e-mail:
radosna@bibliotekawilanowska.pl
Filia „Miasteczko Wilanów”
al. Rzeczypospolitej 14,
tel. 22 642 24 26
e-mail:
mw@bibliotekawilanowska.pl

Przypominamy, że mieszkańcy mogą
składać wnioski o dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na
nowoczesne źródła ciepła opalane gazem. Warszawiacy mogą otrzymać od
7 000 do 20 000 złotych dopłaty. Udzielone wsparcie nie może przekroczyć
75% rzeczywistych kosztów realizacji
inwestycji. Wnioski można pobrać ze
strony Biura Ochrony Środowiska, ze
strony www.zielona.um.warszawa.pl
oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców. Po wypełnieniu wniosek należy
złożyć w Biurze Ochrony Środowiska
(pl. S. Starynkiewicza 7/9).

Budżet partycypacyjny 2018

– jakie projekty zrealizujemy w przyszłym roku?
OBSZAR
OGÓLNODZIELNICOWY

OBSZAR II
1. Zaczarowany Las
2. Pij, Warszawo (Wilanów II)
3. Wygodny chodnik
na przystanek Vogla
4. Zielony plac zabaw na Kępie
5. Oświetlenie boiska na placu
zabaw w Powsinie
6. Dom Kultury dla każdego
7. Zielona przystań w Powsinie
8. Rewitalizacja skweru przy
ul. Glebowej oraz wycinka drzew

1. Pokazy popularno-naukowe
w Centrum Kultury Wilanów
2. Wycieczki po Parku Natolińskim
3. Wilanów for kids
4. Skarby Wilanowa. Czego nie
wiesz o swojej dzielnicy?
5. Wiata przystankowa
przy przystanku Glebowa 02
kierunek Wilanów

OBSZAR I
1. Sto drzew dla Wilanowa
2. Zielona zatoka 1082
3. Dokończmy Sarmacką
4. Ławki na F. Klimczaka
i Prymasa Hlonda
5. Pij, Warszawo (Wilanów I)
6. Wege park

Budżet partycypacyjny 2019
– rusza V edycja

W

październiku wystartuje
V edycja budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą zgłaszać pomysły na 2019
rok. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy powołany
zostanie Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wilanów.
W skład zespołu wejdzie: 6 mieszkańców, 5 przedstawicieli organizacji
pozarządowych, radni dzielnicowi

(po 1 z każdego klubu), 4-5 urzędników wskazanych przez burmistrza,
1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady
Dzielnicy, 1 przedstawiciel Rady Seniorów. W roku 2019 w Wilanowie
budżet partycypacyjny wyniesie aż
2 mln zł.

Kontakt do koordynatora ds. budżetu
partycypacyjnego w Wilanowie:
22 443 49 87, mail: aprzybylak@
um.warszawa.pl

Oficjalna strona budżetu partycypacyjnego w Warszawie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Aktualne informacje
o wydarzeniach w Dzielnicy codziennie
na stronie www.wilanow.pl
i na profilu
Dzielnicy Wilanów na Facebooku.
NR 19 (37) – WRZESIEŃ 2017 / INFORMATOR WILANOWSKI / 11

„W Wilanowie łączymy pokolenia”
– inicjatywa lokalna

M

iędzypokoleniowe Centrum
Edukacji przy ul. Radosnej 11
otwarte!

Jedną z głównych atrakcji był piknik międzypokoleniowy pod nazwą
„W Wilanowie łączymy pokolenia
– spotkajmy się w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji”, który zrealizowano w ramach inicjatywy lokalnej.
Jest to forma współpracy samorządu
z mieszkańcami w celu wspólnego
działania na rzecz społeczności lokalnej. Pomysłodawczyniami były seniorki działające na co dzień w Radzie Seniorów Dzielnicy Wilanów.
Na uczestników pikniku czekało
wiele atrakcji – w tym warsztaty kulinarne i plastyczne. Można było skorzystać z porad medycznych: lekarza
dietetyka i specjalisty chorób zakaź-

nych. Policja informowała seniorów
jak unikać wyłudzeń „na wnuczka”.
Młodzież pomagała oswoić się z nowymi technologiami, uczyła m.in.
podstaw obsługi komputera czy
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smartfona. Jednocześnie mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z ofertą Międzypokoleniowego Centrum
Edukacji i wyrazić swoje oczekiwania
na tzw. Mapie pomysłów.

Dynia - królowa jesiennych stołów

W

arto sięgnąć po to popularne jesienne warzywo
i wykorzystać je w naszej
kuchni. Ma dużo cennej witaminy C,
błonnika, potasu, beta-karotenu i kwasu foliowego. Po najlepsze odmiany
dyni najlepiej wybrać się do Powsina,
który słynie z produkcji tych warzyw.

Popularne odmiany dyni:
dynia zwyczajna – o okrągłym
kształcie i solidnych rozmiarach,
niekiedy może ważyć kilkadziesiąt
kilogramów! Miąższ żółty lub pomarańczowy. Niezbyt słodka, dlatego
najlepiej smakuje w zupach, sosach
i przetworach.
dynia hokkaido – podobna do dyni
zwyczajnej, lecz znacznie mniejsza
o pomarańczowo-czerwonej barwie.

Miąższ żółto-złoty. Nadaje się do wszechstronnego
wykorzystania
w kuchni: do zup, ciast,
zapiekanek.
dynia piżmowa –
o podłużnym kształcie,
podobnym do dużej
gruszki. Miąższ ciemnożółty. Bardzo uniwersalna w zastosowaniu: do
purée, na zupy, na
przetwory. Idealna
do dłuższego przechowywania.

Zupa dyniowa Wandy
Składniki:

2 litry rosołu
0,5 kg dyni
2 duże cebule
30 dag ziemniaków
1 łyżka soku pomidorowego
masło do smażenia
Przygotowanie:
1. Dynię i cebulę pokroić w kostkę i przesmażyć na maśle.
2. Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę. Połączyć z dynią
i cebulą, zalać rosołem.
3. Gotować pod przykryciem, aż ziemniaki będą miękkie.
4. Rozgotowane warzywa przetrzeć przez sito,
dodać sok pomidorowy i zagotować.
5. Podawać z zacierkami lub ptysiowym groszkiem.
Przepis pochodzi z książki pt. „Powsińska Biesiada, czyli
zabawa na Urzeczu”. Praca zbiorowa pod redakcją Teresy
Gałczyńskiej. Wydawca: Centrum Kultury Wilanów 2015.
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A

kademia Sportów Walki Wilanów to nowa inicjatywa
Centrum Sportu Wilanów.
Zajęcia odbywają się w obiekcie przy
ul. Wiertniczej 26a. W programie:
brazylijskie Ju-Jitsu dla dorosłych
i młodzieży,
zajęcia z mieszanych sztuki walki
(MMA) oraz boksu tajskiego
(Muay Thai),
zapasy i podstawy samoobrony
dla dzieci,
techniki samoobrony dla kobiet,
zajęcia bokserskie.

Centrum Sportu Wilanów zaprasza
na zajęcia z nauki i doskonalenia
pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kursy odbywają się na pływalni przy ul. Wiertniczej 26a z podziałem na grupy wiekowe tj. dzieci
5-6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, młodzież
11-12 lat i 13-14 lat oraz dorośli.
Wykwalifikowana kadra trenersko-instruktorska prowadzi szkolenia
na zróżnicowanych poziomach nauki: początkującym, średniozaawansowanym i zaawansowanym. Grupy
liczą maksymalnie 12 osób.

Więcej informacji:
Centrum Sportu Wilanów
ul. Wiertnicza 26a
(sala na poziomie -1)
Tel. + 48 507 134 936,
www.akademiasportowwalki.pl

Szczegółowy harmonogram
zajęć znajduje się na stronie:
www.centrumsportuwilanow.pl,
e-mail:
naukaplywania@csw.wilanow.pl

Propozycje Biblioteki
Publicznej na jesień
„Literackie poniedziałki”, czyli spotkania z poczytnymi autorami: między
innymi Teresą Lipowską, Krzesimirem
Dębskim, Jerzym Majewskim i Marcinem Wrońskim. Spotkania odbywać
się będą raz w miesiącu, o godzinie
18.00 i przybliżą czytelnikom autorów
oraz stworzą płaszczyznę do rozmowy
o dziełach i literaturze (Kolegiacka 3).
„Spotkania z polszczyzną” – na miłośników języka polskiego czeka rozpoczęty we wrześniu cykl wykładów prof.
Andrzeja Markowskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego. To
okazja do nauki, lepszego poznania rodzimego języka, zadawania pytań, wyjaśnienia frapujących kwestii i sprawniejszego posługiwania się językiem
polskim (Kolegiacka 3);
„Opowiem wam moją historię” –
warsztaty pisania wspomnień dla

seniorów. Cykl zajęć jest okazją do nauczenia się ujmowania myśli w słowa,
przelewania swoich wspomnień, uczuć
i emocji na papier w ciekawy i piękny
językowo sposób. Na kolejne spotkanie
biblioteka zaprasza 20 października na
godzinę 11.00 (Kolegiacka 3).

Godziny pracy
bibliotek i filii:

„Od Lupy po Garbaczewskiego, czyli
jak rozumieć teatr współczesny” – to
cykl spotkań, podczas których Marta Żelazowska przybliży uczestnikom
świat teatru, nieco historii oraz wyjaśni
jak krok po kroku powstaje widowisko.
Spotkania będą się odbywać od 5 października co miesiąc o ustalonej godzinie (Kolegiacka 3).

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

Dyskusyjne Kluby Książki – na ul.
Kolegiackiej 3 spotkania odbywają się
w wybraną środę i czwartek o godzinie
18.00, w filii na ul. Przyczółkowej 27a
w wybrany czwartek o tej samej porze.

AL. RZECZYPOSPOLITEJ 14
Poniedziałek, środa, piątek
11.00-19.00
Wtorek, czwartek
9.00-16.00
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UL. KOLEGIACKA 3
Poniedziałek, wtorek, czwartek
12.00-20.00
Środa, piątek, sobota
9.00-16.00

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

fot. Cassiohabib / maRRitch / Ollyy / Shutterstock.com

Centrum Sportu Wilanów zaprasza

Patriotyczny listopad w Wilanowie
Dzieci patriotycznie – koncert

Agata Steczkowska z dziećmi

10.11.2017 (piątek), godz. 18.00
Filia CKW w Alto Wilanów, al. Rzeczypospolitej 14

12.11.2017 (niedziela), godz. 17.00
Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, ul. Radosna 11

Dyrekcja Przedszkola nr 420 „Nasza Bajka” oraz Szkoły Podstawowej nr 358 zapraszają do filii Centrum Kultury Wilanów na koncert
patriotyczny w wykonaniu swoich wychowanków.

Koncert patriotyczny, podczas którego będziemy mogli posłuchać
Chóru Dziecięcego i Żeńskiego pod kierunkiem artystycznym Agaty
Steczkowskiej – kompozytorki, dyrygentki, pianistki.

„Z biegiem Wisły”
– koncert dla dzieci

Koncert patriotyczny
i marsz pamięci

12.11.2017 (niedziela), godz. 12.45, ul. Kolegiacka 3

13.11.2017 (poniedziałek), godz. 18.30
Filia CKW w Powsinie, ul. Przyczółkowa 27 A

Centrum Kultury Wilanów zaprasza dzieci na przygotowany specjalnie dla nich koncert patriotyczny, w którym wystąpią ich rówieśnicy z zespołu „Łupss!” i Klubu Piosenki „Pestka”, a zaraz po
nich piosenki i tańce z różnych regionów Polski wykonają dzieci
z Przedszkola nr 146 w Warszawie.

Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
zapraszamy do Filii w Powsinie na chóralny koncert pieśni patriotycznych, a bezpośrednio po koncercie na marsz pamięci.
Wystąpi Chór Łączony „Miriam” z parafii Bożej Rodzicielki z Klarysewa i Bogurodzicy Dziewicy z warszawskich Jelonek.

Wspieramy wilanowskich uczniów
– informacje dla rodziców
Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom
zamieszkałym na terenie m.st. Warszawy. Może go otrzymać uczeń
znajdujący się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek
szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Stypendia szkolne

Stypendia
szkolne
przysługują
uczniom zamieszkałym na terenie
m.st. Warszawy. Może je otrzymać
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Wnioskodawcy spełniający kryterium dochodowe (514 zł) powinni
złożyć wniosek w placówce oświatowej, w której uczeń pobiera naukę,
na początku danego roku szkolnego
lub w przypadku utraty dochodu
w miesiącu, w którym dochód został
utracony.
Doposażanie szkół i przedszkoli

w pomoce dydaktyczne, zabawki,
sprzęt komputerowo-informatyczny.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Dzielnica zapewnienia transport
i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, uprawnionymi do bezpłatnego
dowozu do szkoły na trasie dom-szkoła-dom, ich rodzicom lub opiekunom
prawnym, na ich wniosek w szczególnych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia dziecka. Dowóz
dzieci niepełnosprawnych do szkół
i placówek oświatowych możliwy jest
w formie: dowozu zorganizowanego
lub dowozu indywidualnego (własnym pojazdem rodzica). Rodzice,
którzy indywidualnie chcą dowozić
swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie w formie ryczałtu.
Dodatkowe godziny dla nauczycieli specjalistów (m.in. logopeda,

pedagog, pedagog specjalny, psycholog), którzy wspierają dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,
wspomagają procesy nauczania, procesy wychowawcze.
Lekcje muzealne finansowane
przez Urząd Dzielnicy Wilanów realizowane we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Dodatkowe godziny na wprowadzanie innowacji do procesu edukacji (m.in. innowacje matematycz-

ne z wykorzystaniem współczesnych
technologii informatycznych, językowo-medialne, elementy nauczania
dwujęzycznego).
Dodatkowe godziny dydaktyczne

(nauka języków obcych, matematyka).
Edukacja kulturalna wilanowskich uczniów orgaznizowana przez

Centrum Kultury Wilanów i Bibliotekę Publiczną (zajęcia umuzykalniające, plastyczno-techniczne, warsztaty
i spotkania z pisarzami).
Programy sportowe:
od zabawy do sportu – program

dodatkowych zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów z klas I-III szkół
podstawowych,
otwarte hale, sale, baseny i boiska
sportowe – cykl pozalekcyjnych za-

jęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży szkolnej,
dotacje dla organizacji sportowych

– w ramach konkursów ofert na organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
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Królewski ogród światła

w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

K

wizualizacje: Multidekor

rólewski Ogród Światła w Wilanowie powraca w zupełnie nowej odsłonie! Goście odwiedzający wilanowski park po zmroku wkroczą
w przestrzeń, w której poczują się jak
na królewskim dworze. Rozświetlone
pergole, misternie zdobione pawilony,
fontanny, róże i drzewka pomarańczowe – wszystko wykreowane za pomocą
światła! Nasza ulubiona zimowa wystawa będzie czynna od 28 października
2017 r. do 25 lutego 2018 r.

DATY I GODZINY OTWARCIA:
28 października 2017 – 25 lutego 2018
(poza 1 listopada, 24 i 31 grudnia), godz. 16.00–21.00,
w weekend 28–29 października ekspozycja czynna
w godz. 17.00–21.00.

DATY I GODZINY MAPPINGÓW:
wszystkie soboty i niedziele (poza 24, 25, 31 grudnia),
godz. 18.30, 19.30, 20.30 (od listopada również 17.30).

BILETY:
poniedziałek – piątek:
10 zł – bilet zwykły, 5 zł – bilet ulgowy,
dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny,
sobota – niedziela:
20 zł – bilet zwykły, 10 zł – bilet ulgowy,
dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny.

