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Wykonawca inwestycji, firma Budimex, 
organizuje akcję, której celem jestem 
zasadzenie większej liczby drzew. 
Głównie na terenach należących do 
wspólnot mieszkaniowych i  spółdziel-
ni, zarówno na terenie dzielnicy Wila-
nów, jak i  Mokotów. W  ramach akcji 
„Posadź drzewo” przygotowanych zo-
stanie 400 dodatkowych sadzonek. 

Aktualne informacje na temat utrud-
nień w  ruchu oraz wszelkich zmian 
organizacyjnych na ulicach Warszawy 
znajdą Państwo na stronach interne-
towych infoulice.pl oraz tramwajdowi-
lanowa.pl. O zmianach i utrudnieniach 
w  ruchu informować będą Tramwaje 
Warszawskie wraz z wykonawcą inwe-
stycji firmą Budimex.

Tramwaj do Wilanowa – będzie więcej zieleni
Budowa tramwaju do Wilanowa to także kwestia zaplanowania i zaprojektowania zieleni. Tramwaje 
Warszawskie jako inwestor odpowiada za posadzenie drzew, natomiast nasadzenia ponadplanowe 
to dodatkowa inicjatywa wykonawcy inwestycji.  

W  ramach budowy całej trasy 
tramwaju do Wilanowa zostanie 

posadzonych minimum 640 nowych 
drzew. Będą to m.in. lipy holenderskie, 
lipy drobnolistne, platany klonolistne, wi-
śnie piłkowane, klony polne i  dęby szy-
pułkowe. Drzewa te w momencie sadze-
nia będą wysokie na ok. 5 metrów, 
a obwód ich pnia będzie wynosił ok. 25 
cm. Oprócz drzew, wzdłuż torów zosta-
nie zasadzonych 52 tysiące krzewów, 
bylin i cebulek kwiatowych. 

Z  budową wiąże się niestety również 
kwestia usuwania zieleni, zwłaszcza na 
terenie dzielnicy Mokotów. Na całym 
odcinku inwestycji liczącym 7,5 km trze-
ba usunąć 179 drzew, które znajdują 
się w pasie zieleni pomiędzy jezdniami, 

gdzie docelowo będą przebiegały tory 
tramwajowe oraz 247 innych drzew 
z  1487 sztuk rosnących wzdłuż inwe-
stycji. 

Warto wspomnieć, że podczas budowy 
trasy zostanie zastosowana technolo-
gia tzw. zielonych torów, co oznacza, że 
tory zostaną obsadzone rozchodnikiem 
– rośliną odporną na wyższe tempera-
tury, niewymagającą podlewania. Przy 
peronach przystankowych zostaną 
posadzone lipy, natomiast przy torach 
i  przy jezdniach, oprócz lip, zostaną 
zasadzone również platany. Będą to 
drzewa o specjalnie formowanych koro-
nach, tak aby wpasowały się w wąskie 
miejsca pomiędzy przestrzenią prze-
znaczoną dla tramwajów i aut. 
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Nowy park w Wilanowie
Jesienią 2023 roku, pomiędzy jezdniami ulicy Oś Królewska, na odcinku 
od al. Rzeczypospolitej do ul. Sarmackiej powstanie nowy park – zielona oaza 
o łącznej powierzchni ok. 4500 m2. 

 Nowy park będzie atrakcyjnym 
miejscem spotkań, relaksu i  re-

kreacji. Układ parku stanowić będzie 
siedem uniwersalnie zaprojektowa-
nych wnętrz parkowych, które różnią 
się klimatem i formą architektoniczną. 

Zaplanowano stworzenie dwóch pla-
ców dla młodzieży, placu seniorów 
z ogrodem różanym, placu samotnika, 
placu gier towarzyskich, dużego placu 
spotkań sąsiedzkich oraz placu co-
-workingowego. 

Całość zaprojektowana jest w  duchu 
zrównoważonego rozwoju, z  wykorzy-
staniem naturalnych materiałów oraz 
roślinności odpornej na warunki miej-
skie. Posadzonych zostanie ponad 100 
nowych drzew, wykonane zostaną tak-
że nasadzenia krzewów i bylin. 

Park zwieńczony będzie niewielkim 
otwartym placem, pośrodku którego 
zasadzona zostanie duża magnolia 
– jest to symboliczne nawiązanie do 
zjawiskowej magnolii na dziedzińcu pa-
łacu w  Wilanowie. W  parku znajdą się 
obiekty małej architektury, m.in. ławki, 
stojaki rowerowe, leżaki i hamaki.

„W  Wilanowie realizujemy wiele inwestycji 
w  zakresie zieleni miejskiej, która jest na-
szym priorytetem. Założenie parkowe mię-
dzy jezdniami Osi Królewskiej zazieleni oto-
czenie pomnika Króla Jana III. Przestrzeń ta 
zostanie zagospodarowana zgodnie z ocze-
kiwaniami społeczności lokalnej i przyczyni 
się do poprawy jakości życia mieszkańców”. 

Bartosz Wiśniakowski
Zastępca Burmistrza  

Dzielnicy Wilanów

Nowy park będzie miał 4500 m²
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Pumptrack – nowe miejsce
na mapie Wilanowa

PROJEKTY WYKONANE W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:

Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa

Przy ul. Drewny powstał 
pumptrack – specjalnie 

przygotowany tor, na którym 
można jeździć rowerami, rol-
kami, deskorolkami oraz hulaj-
nogami. Składa się z zakrętów 
i muld o kształcie zamkniętej 
pętli. Jazda po torze to dla 

jego użytkowników okazja do 
wszechstronnego treningu 
i ćwiczenia refleksu, zmysłu 
równowagi oraz kondycji. To 
również kolejne miejsce do in-
tegracji i  uprawiania sportu. 
Pumptrack powstał w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 

 Mieszkańcy Wilanowa mogą korzystać z no-
wego terenu zrealizowanego w ramach Bu-

dżetu Obywatelskiego pn. Miejsce Przyjazne 
Mieszkańcom Wilanowa – zielony plac zabaw 
i miejsce spotkań mieszkańców na planie „Klucza 
Dóbr Wilanowskich”. To plac miejski i plac zabaw 
o  łącznej powierzchni 2700 m2. Zrealizowany zo-
stał przy ul. Mango, w południowej części działki 
miejskiej, która znajduje się pomiędzy Potokiem 
Służewieckim a ul. Mango.
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Nowa przychodnia   
przy ul. Wiertniczej 

Obornicka po zmianach Jaśniej w Wilanowie Wysokim

Celem projektu jest zatrzymywanie 
wody deszczowej z powierzchni da-

chu zdroju oligoceńskiego zlokalizowane-
go przy ul. Lentza oraz zmniejszenie 
udziału infrastruktury szarej podczas re-
witalizacji terenu zielonego wokół zdroju. 
W ramach prac stworzyliśmy ogród desz-
czowy o powierzchni 15,4 m2. Jednocze-
śnie zmniejszyliśmy powierzchnię beto-
nową, pojawiły się również nowe 
nasadzenia roślin. W ramach zagospoda-
rowania terenu posadziliśmy drzewa 
oraz krzewy na powierzchni blisko 
100 m2. Realizacja projektu pozytywnie 
wpłynie na poprawę bioróżnorodności 

miejskiej oraz pozwoli na stworzenie no-
wego miejsca do wypoczynku. Założenie 
ogrodu deszczowego będzie też miało do-

 Trwa budowa nowej przychodni przy ulicy 
Wiertniczej 81. W  nowym budynku znajdzie 

się poradnia dla dzieci chorych z trzema gabinetami 
pediatrycznymi, zabiegowym i separatką. Poradnia 
dla dzieci zdrowych, w której działać będą dwa gabi-
nety pediatryczne oraz punkt szczepień. Ponadto 
w przychodni funkcjonować będą dwa gabinety gi-
nekologiczne, gabinet położnej, dwa gabinety sto-
matologiczne, trzy gabinety lekarskie dla osób doro-
słych oraz gabinet zabiegowy. Oprócz tego pacjenci 
będą mogli skorzystać z  pracowni RTG, gabinetu 
badań USG oraz usług poradni rehabilitacyjnej

 Wzdłuż ulicy zbudowaliśmy obustronny 
chodnik pomiędzy ul. Rumianą a ul. Królo-

wej Marysieńki. Na skrzyżowaniach Obornickiej 
z  ul. Janczarów oraz ul. Rumianą powstały 
skrzyżowania wyniesione. Prace na Obornickiej 
poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go będziemy kontynuować w roku 2023. 

 Trwa modernizacja oświe-
tlenia na ul. Resorowej. 

Stare latarnie wymieniane są na 
nowoczesne oświetlenie ledo-
we. Zamontowanych zostanie 
16 słupów oświetleniowych 
wzdłuż głównego ciągu drogi 
oraz 20 słupów oświetlenio-
wych – parkowych wzdłuż ciągu 
pieszego po zachodniej stronie 
ulicy. 

W  celu poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych, w  szczególności 
dzieci uczęszczających do szkół 
i przedszkoli, doświetlone zostały 
przejścia dla pieszych na skrzy-
żowaniach Resorowej z  Rutkie-
wicz, Radosną i Pastewną. 

Kolejne przejścia dla pieszych 
będziemy doświetlać w  roku 
2023. 

datkowy aspekt edukacyjny – informują-
cy o konieczności retencjonowania wody 
i jej racjonalnego wykorzystywania.

Ogród deszczowy  
przy ul. Lentza

Projekt zrealizowany w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian 
klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”. 
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Zespół Szkół nr 79 z nowym ogrodzeniem 

Rozbudowa  
ulicy Bruzdowej

Nowa Zdrowa 

Inwestycja poprawi bez-
pieczeństwo oraz komfort 

zarówno pieszych, jak i kierow-
ców. Po obu stronach drogi zo-
stanie zbudowany chodnik, po 
zachodniej stronie ulicy powsta-
nie ścieżka rowerowa. W  ra-
mach rozbudowy pojawi się 

również skrzyżowanie z ul. Gra-
tyny typu małe rondo i zostanie 
przebudowana pętla autobuso-
wa. W  sąsiedztwie ul. Kwarty 
powstanie teren zielony – miej-
sce spotkań i  odpoczynku 
mieszkańców tej części Wila-
nowa.

Zakończyła się budowa 
ul. Zdrowej wraz z  połą-

czeniem do ul. 12KDD, ul. Dy-
niowej i fragmentem ul. Mango. 
W wyniku prac powstała droga 
o  nawierzchni asfaltowej wraz 
z  obustronnymi chodnikami 
oraz ścieżką rowerową. Dodat-
kowo zagospodarowane zosta-
ły pasy zieleni, gdzie oprócz 
nasadzeń zieleni niskiej pojawi-
ły się szpalery drzew. 

Zespół Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 
26 zyskał nowe ogrodzenie. Dotych-

czasowe ogrodzenie zostało rozebrane a na 
jego miejscu pojawiło się nowe ze słupkami 
murowanymi z  cegły klinkierowej oraz co-
kołem i  czapkami betonowymi nakrywają-
cymi słupki. 

Pomiędzy słupkami znajdują się panele 
z profili stalowych lakierowanych w kolorze 
grafitowym. Analogicznie wykonano furtkę 
i bramy wjazdowe w ogrodzeniu. Ogrodze-
nie, dzięki zastosowaniu w jego górnej czę-
ści oświetlenia ledowego, już jest wykorzy-
stywane do wystaw plenerowych.



7 Informator Wilanowski  /  Nr 36  – Grudzień 2022 /

Nowe drzewa w Wilanowie

Kiedy więcej ekranów akustycznych
wzdłuż POW?

W roku 2022 na terenie naszej dzielnicy posadziliśmy ponad 14 000 
nowych roślin zieleni niskiej (krzewów, bylin, roślin cebulowych) 
oraz blisko 300 drzew. 

Najczęściej sadziliśmy róże okrywo-
we, irgę błyszczącą, tawuły, śniegu-

liczkę, pięciornik, berberysy, rozplenice 
japońskie, hortensje bukietowe, derenie 
białe, lilaki pospolite, krzewuszkę, ru-
niankę japońską oraz rośliny cebulowe ta-
kie jak tulipany czy czosnki ozdobne. 

Nowo nasadzane drzewa to głównie graby, 
klony, platany klonolistne, wiśnie i lipy 
w różnych odmianach oraz kasztanowce. 

 Urząd Dzielnicy Wilanów na prze-
strzeni ostatnich lat wielokrotnie 

zgłaszał konieczność wykonania ekra-
nów akustycznych na całym odcinku Po-
łudniowej Obwodnicy Warszawy na tere-
nie Dzielnicy Wilanów. Niestety GDDKiA 
stoi na stanowisku, że wykonana na po-
trzeby inwestycji analiza akustyczna wy-
kazała, że zaprojektowane zabezpiecze-
nia akustyczne będą w pełni skuteczne. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad podtrzymuje swoje stanowisko, 
że ewentualne dobudowanie ekranów 
możliwe będzie dopiero po wykonaniu 

Nasadzenia nowych rośliny i drzew poja-
wiły się m.in. przy następujących ulicach: 
Królowej Marysieńki, Lentza, Sarmackiej, 

pomiarów emisji hałasu w ramach anali-
zy porealizacyjnej, która będzie wykony-
wana po upływie roku od oddania całej 
inwestycji do użytkowania. Oddanie do 
użytkowania ostatniego odcinka POW 
nastąpiło 20 grudnia 2021 r. co oznacza, 
że GDDKiA rozpocznie przeprowadzanie 
analizy porealizacyjnej dopiero po 20 
grudnia 2022 r. Przetarg na wykonawcę 
został przez GDDKiA ogłoszony na po-
czątku grudnia 2022 r. 

Urząd Dzielnicy kierował także do Głów-
nego Inspektoratu Transportu Drogo-
wego oraz GDDKiA pisma w sprawie 

Bruzdowej, Worobczuka, Hlonda, Łukasza 
Drewny, Klimczaka, Osi Królewskiej, Bra-
nickiego, Zaściankowej czy Kieślowskiego. 

zainstalowania odcinkowego pomiaru 
prędkości, aby egzekwować ograniczenie 
prędkości samochodów poruszających 
się obwodnicą. GITD stwierdził jednak, 
że przeprowadzona analiza stanu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego nie dała 
podstaw do podjęcia decyzji o instalacji 
odcinkowego pomiaru prędkości. 

Sami badamy poziom hałasu

W budżecie Dzielnicy Wilanów zarezer-
wowane zostały środki na zbadanie, czy 
wykonane zabezpieczenia w odpowiedni 
sposób chronią mieszkańców dzielnicy 
przed nadmiernym hałasem. Otrzymane 
w 2021 roku wyniki nie wykazały przekro-
czeń dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Należy jednak podkreślić, że w związku 
z opóźniającym się zakończeniem realiza-
cji całości inwestycji, badania prowadzone 
były w warunkach niższego od docelowe-
go natężeniu ruchu samochodowego.

Wyniki najnowszych pomiarów

Przeprowadzone w październiku 2022 
roku pomiary wykazały, że wzdłuż ob-
wodnicy dochodzi do przekroczeń do-
puszczalnych poziomów hałasu w środo-
wisku, a wyniki nieprzekraczające normy 
są zbliżone do wartości dopuszczalnych. 
W 2022 r. do Urzędu Dzielnicy Wilanów 
wpłynęły 4 skargi związane z uciążliwo-
ścią hałasową POW. 

„Rok 2022 to kolejny rok intensywnych no-
wych nasadzeń na terenie Wilanowa. Dzięki 
temu już na wiosnę Wilanów będzie jeszcze 
bardziej zielony, a  jednocześnie pełen kolo-
rów kwitnących roślin”.

Róże okrywowe Irga błyszcząca Hortensje bukietowe Śnieguliczka Liliak pospolity Pięciornik

Ludwik Rakowski
Burmistrz  Dzielnicy Wilanów

m.st. Warszawy
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Dotacje na wymianę kopciuchów tylko do końca 2022 r.! 

Czujniki jakości powietrza

Pomoc dla Ukrainy

 Tylko do końca 2022 r. jest czas 
na wymianę przestarzałego pie-

ca na paliwo stałe, tzw. „kopciucha”, 
który nie spełnia wymogów dla klas 3, 
4 lub 5 na bardziej ekologiczne źródło 
ogrzewania. Od 1 stycznia 2023 r. korzy-
stanie z kopciuchów, zgodnie z uchwałą 
antysmogową, będzie zabronione. Przy 
wymianie pieca warto skorzystać z po-
mocy oferowanej przez miasto – można 
otrzymać dotację w wysokości nawet do 
70% dofinansowania. 

 Dzięki montażowi czujników 
jakości powietrza każdy miesz-

kaniec Warszawy może sprawdzić ak-
tualną jakość powietrza w stolicy i są-
siednich gminach. 

Do dotychczasowych stacji pomiaro-
wych dołączyły w tym roku 164 nowe 
czujniki zamontowane przez firmę 
Airly Public. Czujniki mierzą zanie-
czyszczenie pyłami zawieszonymi 
PM10, PM2,5 oraz PM1. Oprócz tego 
wszystkie czujniki mierzą zanieczysz-

 Składamy ogromne podziękowania 
wszystkim osobom, które wsparły 

i  nadal wspierają uchodźców z  Ukrainy. 
Zaangażowanie wolontariuszy, darczyń-
ców, mieszkańców Wilanowa i  instytucji 
sprawiło, że pomoc ta miała różną formę 
i dotarła do wielu potrzebujących: dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych i  seniorów. 

Wnioski o dotację można składać w wer-
sji papierowej w urzędzie dzielnicy lub wy-
słać pocztą. Na stronie um.warszawa.pl/
kopciuchy można znaleźć więcej szcze-
gółowych informacji. Od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-16.00 dostępna jest 

czenie dwutlenkiem azotu, 
a część urządzeń zlokalizowa-
nych z dala od ulic, dodatkowo 
ozonem. Na terenie Wilanowa 
zamontowano 8 czujników 
jakości powietrza, które uzu-
pełniają sieć czujników zain-
stalowanych wcześniej przez 
dzielnicę. 

Jakość powietrza można spraw-
dzić na stronie airly.org/map/pl 
oraz iot.warszawa.pl/mapa 

Szczególne podziękowania należą się 
wolontariuszkom i  wolontariuszom, któ-
rzy bezinteresownie pomagali przy zbiór-
ce darów dla potrzebujących z  Ukra-
iny. To dzięki ich sprawnemu działaniu 

udało się zgromadzić 
i szybko przekazać najpo-
trzebniejsze rzeczy dla 
uchodźców.
DZIĘKUJEMY!

również infolinia: 22 325 96 06.

Warto przypomnieć, że dofinansowa-
nie na wymianę starego pieca można 
również otrzymać w  ramach progra-
mów: Czyste Powietrze i Stop Smog. 

 
.
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Na naukę nigdy nie jest za późno 
– Wilanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów?

Działalność Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów

Z początkiem października 2022 r. 
uroczyście rozpoczęliśmy kolejny 

rok Wilanowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Gościem wykładu inaugu-
rującego była dziennikarka radiowa i te-
lewizyjna Ewa Drzyzga. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wila-
nów (MRDW) została powołana 

Głównym celem działalności 
Rady Seniorów Dzielnicy Wilanów 

(RSDW) jest reprezentowanie seniorów 
Wilanowa, aktywizacja do czynnego 
uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
mobilizowanie i wspieranie przy podej-
mowaniu inicjatyw lokalnych. 

Rada Seniorów pełni także rolę dorad-
czą dla Zarządu Dzielnic w  sprawach 
dotyczących seniorów zamieszkałych 
na terenie dzielnicy. Przyjmuje rów-
nież zgłoszenia dotyczące problemów,  

dla seniorów, którzy mają chęć rozwijać 
się, pogłębiać swoją dotychczasową 
wiedzę lub nauczyć się czegoś zupeł-
nie nowego. Dzięki uczestnictwu w za-
jęciach Uniwersytetu można nawiązać 
nowe znajomości, a  różnorodna oferta 
edukacyjna zachęca do aktywności 
społecznej w różnych dziedzinach.

Kadencja MRDW trwa 3 lata, a radnymi 
mogą zostać osoby w wieku od 13 – 19 
lat. Radą kieruje Prezydium składające 
się z  Przewodniczącego Rady, dwóch 
Zastępców oraz Sekretarza.

osoby, które w  dniu wyborów do Rady 
ukończyły 60 lat. Radą Seniorów kieruje 
Prezydium składające się z Przewodni-
czącego Rady, dwóch Wiceprzewodni-
czących oraz Sekretarza.

Kontakt do Wilanowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Centrum Kultury Wilanów

ul. Kolegiacka 3, 02-960 Warszawa
tel. 22 116 51 05, 22 651 98 20

Kontakt do Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Wilanów

mrdw.wilanow.pl
e-mail: kontakt@mrdw.wilanow.pl
tel. 721 807 329 

Kontakt do Rady Seniorów 
Dzielnicy Wilanów 
budynek Urzędu Dzielnicy Wilanów 
przy ul. F. Klimczaka 4, 
III piętro, pokój 305.
wilanow.wrs@radni.um.warszawa.pl

w 2011 r. w celu pobudzenia aktyw-
ności obywatelskiej wśród młodzie-
ży i  reprezentowania jej interesów. 
Młodzieżowa Rada Dzielnicy jest gło-
sem doradczym w  sprawach doty-
czących młodych ludzi dla władz 
Dzielnicy Wilanów. 

W  skład Rady wchodzą przedsta-
wiciele społeczności uczniowskiej 
z  wilanowskich szkół oraz młodzi 
mieszkańcy Wilanowa, którzy uczęsz-
czają do szkół poza terenem dzielnicy. 

z jakimi borykają się seniorzy i ich ocze-
kiwań. 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele 
społeczności senioralnej, zaangażowa-
ni w  działalność na rzecz środowiska 
osób starszych. Radnymi mogą zostać 
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Młodzieżowy Dom Kultury Wilanów

Główna nagroda w konkursie 
„Lider Dostępności” 
dla Szkoły Podstawowej nr 400 
im. Marii Skłodowskiej-Curie

 Zachęcamy dzieci i  młodzież do 
skorzystania z  bogatej oferty za-

jęć kulturalnych i  dydaktycznych Mło-
dzieżowego Domu Kultury Wilanów –
nowej instytucji na mapie Wilanowa. To 
miejsce przyjazne dla młodych osób, 
w którym każdy znajdzie coś dla siebie 

 Uroczyste uhonorowanie laure-
atów VII edycji Konkursu Architek-

toniczno-Urbanistycznego „Lider Do-
stępności” odbyło się 28 października 
2022 r. w Pałacu Prezydenckim . Szkoła 
Podstawowa nr 400 w Wilanowie otrzy-

 10 września odbył się światowej 
rangi turniej w siatkonodze plażo-

wej – Footvolley World Tour oraz Bieg po 
Nowe Życie – sztafetowy marsz nordic 
walking, którego celem jest promowanie 
działań prozdrowotnych i edukacji w za-
kresie transplantacji narządów. Na za-
kończenie pierwszego dnia imprezy od-
były się koncerty Ani Dąbrowskiej i Kuby 
Badacha.

Drugi dzień obfitował przede wszystkim 
w koncerty. Na Plaży Wilanów wystąpili: 
AN4TOL – najmłodszy wykonawca na 
scenie podczas Dni Wilanowa, następnie 
Kubańczyk, Tribbs i Smolasty. 

Dziękujmy wszystkim za obecność 
i wspólne świętowanie Dni Wilanowa!

i będzie mógł rozwijać swoje pasje i za-
interesowania, a przede wszystkim bę-
dzie mógł aktywnie spędzić wolny czas. 
MDK ma w swojej ofercie zajęcia, m.in.: 
taneczne, plastyczne, muzyczne, te-
atralne, sportowe oraz językowe. Zapra-
szamy do skorzystania z oferty!

mała nagrodę główną w kategorii obiekt 
usług lokalnych. Celem Konkursu jest 
promowanie rozwiązań architektonicz-
nych i  urbanistycznych w  zakresie do-
stosowywania budynków do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 8 
w Warszawie
ul. Kolegiacka 3, 02 – 960 Warszawa
tel. 22 277 03 73
e-mail: mdk8@edu.warszawa.pl
facebook.com/mdkwilanow

Dni Wilanowa 2022 – najważniejsze święto naszej dzielnicy 
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 W tym roku połączyliśmy Królew-
ski Festiwal Światła z projektem 

Zimowy Wilanów. Dla naszych miesz-
kańców i gości naszej dzielnicy zorgani-
zowaliśmy wiele atrakcji. Dla miłośni-
ków muzyki przygotowaliśmy świetlne 
show z muzyką na żywo „VIVALDI NEW 
VIBES - Cztery Pory Roku” Antonio Vi-
valdiego, podczas którego można było 
podziwiać widowiskową iluminację na 
fasadzie wilanowskiego ratusza. Orygi-
nalne widowisko laserowe również przy-
ciągało uwagę uczestników Festiwalu. 

Na najmłodszych mieszkańców czeka-
ła Bajeczna Górka oraz karuzela. Serca 
dzieci i rodziców skradł Święty Mikołaj, 
który rozdawał prezenty.

X Królewski Festiwal Światła 
i Zimowy Wilanów

„Bajeczna Górka, labirynt i  ka-
ruzela w ramach akcji „Zimowy 
Wilanów” będą dostępne do 10 
marca 2023 r. Zapraszamy na-
szych milusińskich w  tygodniu 
w  godz. 16-20 a  w  weekendy 
i ferie w godz. 11-20.”

Artur Buczyński
Zastępca Burmistrza

Dzielnicy Wilanów 



/  Informator Wilanowski  /  Nr 36  – Grudzień 2022 12 

„Alternatywna lekcja WF”
z Moniką Pyrek

70-lecie XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Stanisława Kostki Potockiego

W Szkole Podstawowej nr 358 im. Hetmana 
Jana Zamoyskiego odbyła się pierwsza al-

ternatywna lekcja WF z Moniką Pyrek – wielokrot-
ną medalistką mistrzostw świata w skoku o tycz-
ce. W  wydarzeniu wzięli udział uczniowie 
wilanowskich szkół. Oprócz Moniki Pyrek, z mło-
dzieżą spotkał się również mistrz świata w pływa-
niu Paweł Korzeniowski.

Uroczysty jubileusz oraz zjazd absolwentów 
wilanowskiego liceum odbył się 15 paździer-

nika 2022 roku. Uroczystości odbywały się w hali 
sportowej Centrum Sportu Wilanów, następnie po 
części oficjalnej i artystycznej nastąpiło odsłonię-
cie tablicy pamiątkowej oraz pokaz multimedialny 
na dziedzińcu szkoły. Jubileusz 70-lecia Liceum 
był wspaniałą lekcją historii oraz świętem wspo-
mnień. Atmosfera i  nastrój tego dnia pozostaną 
z nami na długo. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości 
jubileuszowych za życzenia i pamięć o Szkole! 
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Turniej Cezarego Trybańskiego
w Szkole Podstawowej nr 400

„Multisportowe spotkania z mistrzami” 
w Szkole Podstawowej nr 261

Pod koniec listopada 
2022 r. w  Szkole Pod-

stawowej nr 400 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie odbył się 
Turniej Cezarego Trybańskie-
go promujący koszykówkę 
oraz aktywne spędzanie wol-
nego czasu. W turnieju udział 
wzięło 8 drużyn dzieci w wie-
ku 9-10 lat. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za 
aktywnie spędzony czas!

2 grudnia 2022 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 261 im. Stanisława 

Kostki Potockiego odbyła się sportowa 
impreza – spotkanie z  mistrzami. Do 
wspólnej rozgrzewki i  sportowych ak-
tywności zachęcali Cezary Trybański - 
jeden z najlepszych polskich koszyka-

rzy, który jako pierwszy Polak zdobył 
kontrakt w  lidze NBA oraz Agnieszka 
Kobus-Zawojska – polska wioślarka, 
srebrna i  brązowa medalistka igrzysk 
olimpijskich, mistrzyni świata i Europy. 
Po wspólnej rozgrzewce z  Cezarym 
Trybańskim, uczniowie pokonywali ko-

lejne „stacje sportowe”: rywalizacja na 
dystansie 250m na ergometrze wio-
ślarskim, rzuty wolne do kosza, tor 
przeszkód, kozłowanie, siatkarskie wy-
zwanie celnościowe. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe koszulki 
i karty z autografami.



14 /  Informator Wilanowski  /  Nr 36  – Grudzień 2022 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
261 im. Stanisława Kostki Potoc-

kiego wraz z Katarzyną Bosacką, z oka-
zji Święta Niepodległości, wzięli udział 
we wspólnym sadzeniu ziaren Fasoli 
Niepodległości.

Z  okazji Narodowego Święta Niepodległości 
na budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów pojawi-

ła się iluminacja w narodowych barwach. Mieszkań-
cy i goście naszej dzielnicy mogli przez kilka dni po-
dziwiać patriotyczne barwy na fasadzie budynku.

W  ramach akcji organizowanej 
już po raz 8. przez Straż Miejską 

w  Warszawie oraz Lasy Miejskie, 
przed Urzędem Dzielnicy Wilanów, 
w dniach 5-9 grudnia pojawiła się od-
blaskowa choinka. Mieszkańcy dziel-
nicy mogli zdejmować zawieszone na 
choince odblaski i dzięki temu zadbać 

Już po raz 11. rozbłysnęła plenero-
wa wystawa przy Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie. Na odwiedza-
jących Królewski Ogród Światła czeka 
wiele nowych instalacji i interaktywnych 
elementów. 

Wystawa jest czynna do 26 lutego 
2023 r. (oprócz 24 i 31 grudnia 2022 r.) 
w godz. 16.00 – 21.00 (wejście do godz. 
20.30).

To stara polska od-
miana fasoli, której 

uprawa była zakazana 
w czasie zaborów. Każde ziarenko tej 
odmiany fasoli jest białe, ze wzorem 
przypominającym orła w koronie.

o  bezpieczeństwo swoje i  najbliż-
szych. 

W ubieraniu choinki wzięły udział dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 261 im. Sta-
nisława Kostki Potockiego. Uczniowie 
otrzymali kamizelki odblaskowe oraz 
pluszaki.

Akcja „Świeć blaskiem z  odblaskiem”, 
ciesząca się dużą popularnością 
wśród mieszkańców Warszawy, ma 
podkreślać, jak istotne jest bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym. Widocz-
ny pieszy, rowerzysta czy użytkownik 
hulajnogi wyposażony w  odblask dba 
nie tylko o  swoje bezpieczeństwo, ale 
również o  innych użytkowników dro-
gi.Zadbajmy o  swoją widoczność po 
zmroku!

Dodatkowo, w piątki, soboty i niedziele moż-
na podziwiać prawdziwą feerię barw i świateł, 
czyli trójwymiarowy pokaz łączący światło, 
obraz i dźwięk, który jest wyświetlany na fa-
sadzie pałacu.

Na stronie wilanow-palac.pl, w zakładce Kró-
lewski Ogród Światła, można znaleźć wiele 
praktycznych informacji, m.in. godziny po-
kazów, ceny biletów, informacje dotyczące 
parkingów czy dojazdu komunikacją miejską. 

11 listopada – Narodowe 
Święto Niepodległości

Fasola
Niepodległości 

Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem”

Królewski Ogród Światła w Wilanowie!
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78. rocznica Powstania Warszawskiego 
Wywiad z panią Haliną Rogozińską 

Pani Halina Rogozińska urodzona 
30 października 1926 r. w  Warsza-

wie, pseudonim „Mała” lub „Niebieska” 
była żołnierzem i  łączniczką IV Obwodu 
Ochota. Pracowała jako sanitariuszka 

w  szpitalu. Otrzymała odznaczenia: Od-
znaka Pamiątkowa Akcji „Burza”, Odznaka 
Weterana Walk o  Niepodległość, Medal 
Wojska, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski 
Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki.

 Pani Halino, jak to się stało, że 
znalazła się Pani wśród 50 tysięcy 
powstańców i włączyła się do walki 
będąc zaledwie nastolatką? Skąd tyle 
odwagi u młodej dziewczyny?

Halina Rogozińska: Wojna zastała 
nas, mnie i rodzinę, w majątku moich 
rodziców w  Turowie, pod Płockiem. 
Stamtąd obserwowałam bitwy po-
wietrzne, które toczyły się nad naszy-
mi głowami. Niedługo potem ziemie, 
na których mieszkaliśmy zostały 
włączone do Rzeszy, a my zostaliśmy 
wysiedleni. Przez Działdowo, dotar-
łam z mamą i siostrami do Warszawy, 
zachorowałam na gruźlicę, ale uda-
ło się ją wyleczyć. W  związku z  tym 
spędziłam dużo czasu w  Otwocku, 
chodziłam tam do tajnego gimna-
zjum. W  1943 byłam w  tajnym har-
cerstwie przy NSZ – dopiero potem 
połączyły się z AK. Na jakiś miesiąc 
przed powstaniem zostałam skiero-
wana do Armii Krajowej do Pani Zofii 
Namiotkiewicz, która była jedną z do-
wodzących Wojskową Służbą Kobiet. 
Byłam po przeszkoleniu sanitarnym 
i  wojskowym. U  Pani Zofii zajmowa-
łam się pakowaniem i dostarczaniem 
lekarstw i opatrunków – przygotowy-

wanych już na powstanie. Wszystko 
to działo się pod nosem nazistów. 
Przed samym Powstaniem chodzi-
łam już z  rozkazami o  godzinie „W”. 
Później zostałam przydzielona do 
punktu sanitarnego, który mieścił się 
na ulicy Filtrowej róg Asnyka i  tam 
głównym lekarzem był doktor Gold-
man-Zaborowski. Proszę pamiętać, 
że to były inne czasy i  trudny czas, 
wszystkie przekazywane przeze mnie 
informacje musiałam zapamiętać 
i  nic nie pomylić. Podczas szkoleń 
uczono nas i kładziono ogromny na-
cisk na ćwiczenie pamięci. Wszelkie 
zapiski mogły trafić w ręce okupanta 
i należało tego jak ognia unikać
 
 Jak udało się Pani przetrwać Po-

wstanie Warszawskie?

Halina Rogozińska: Dzięki szczęściu, 
po prostu miałam ogromne szczęście, 
nic więcej. W  Powstaniu, i  w  ogóle 
podczas walk, do końca wojny, zginę-
ło wielu wspaniałych ludzi – bardziej 
doświadczonych, lepiej wyszkolonych 
i  przygotowanych. Ja miałam dużo 
szczęścia, ale też dzięki pomocy dok-
tora, do którego punktu sanitarnego 
zostałam przydzielona. Doktor Gold-

man-Zaborowski to był bardzo mądry 
człowiek, dzięki któremu udało mi się 
wydostać z Warszawy. Trafiłam potem 
do obozu przejściowego, z którego wy-
wożono kobiety do pracy w  głąb Nie-
miec. Uciekłam stamtąd razem z dwo-
ma innymi dziewczynami. Żołnierz, 
który do nas strzelał nie trafił, nie wiem 
czy nie umiał strzelać, czy nie chciał. 
Po prostu miałam szczęście.

 Mimo wielu kontrowersji wokół 
Powstania Warszawskiego, czy uwa-
ża Pani, że było ono potrzebne?

Halina Rogozińska: Przede wszyst-
kim z  mojej perspektywy, nastolatki, 
17-latki, i wielu młodych, którzy wtedy, 
podczas wojny, byli w  Warszawie, to 
Powstanie było potrzebne i  musiało 
się wydarzyć. Dla nas to była jedyna 
droga, jedyna nadzieja na wolność. 
Młodzi ludzie dziś, nawet nie są sobie 
w  stanie wyobrazić jak okrutna jest 
wojna, jak niszczy prześladowanie – 
nieważne z jakiego powodu. My chcie-
liśmy się od tego uwolnić, mieliśmy 
dosyć, ale też mieliśmy w sobie pokła-
dy wiary i  nadziei. To były najstrasz-
niejsze i  jednocześnie najwspanialsze 
chwile w moim życiu – chwile nadziei 
na wspaniałą przyszłość, chwile nie-
wyobrażalnej współpracy i  solidar-
ności między wszystkimi i  młodymi, 
i starszymi. 

 Co powinny wiedzieć młodsze po-
kolenia o powstaniu?

Halina Rogozińska: Kolejne pokolenia 
powinny pamiętać, że trzeba znać hi-
storię, poznać te nasze wspomnienia 
i  przekazy właśnie po to, żeby nigdy 
nie dopuścić do tego, aby to wszystko 
się powtórzyło, a także o tym, że tylko 
współpracując i  zwracając uwagę na 
innego człowieka możemy tworzyć 
społeczeństwo. 

 Dziękujemy za rozmowę.

Halina Rogozińska
pseudonim „Mała” lub „Niebieska” 

była żołnierzem i łączniczką  
IV Obwodu Ochota.
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Klub SKK Polonia Warszawa

Podczas 97 lat istnienia sekcji ko-
szykarki Polonii rozegrały ponad 

1100 meczów na poziomie ekstraklasy, 
wywalczyły 12 medali mistrzostw Polski, 
a  33 zawodniczki reprezentowały nasz 
kraj w baskecie 5x5. Ostatnią kadrowicz-
ką 5x5 w  gronie „Czarnych Koszul” jest 
Klaudia Sosnowska – zarazem zdobyw-
czyni historycznego brązowego medalu 
mistrzostw Europy w  koszykówce 3x3 
z żeńską reprezentacją Polski we wrze-
śniu 2022 roku.

Koszykarki SKK Polonia Warszawa 
w sezonie 2021/2022 – swoim 50. jubi-

leuszowym w  ekstraklasie – zaprezen-
towały się świetnie jako beniaminek, 
notując 10 zwycięstw w 20 spotkaniach 
rundy zasadniczej, by ostatecznie zająć 
7 miejsce. Także i w obecnym cyklu roz-
grywkowym Polonia ma ciekawą kadrę, 
z  reprezentantkami Polski w  baskecie 
3x3 oraz mocnymi zawodniczkami za-
granicznymi. Dobrze idzie Polonistkom 
w  ośmiozespołowej lidze europejskiej, 
gdzie w pierwszym turnieju kwalifikacyj-
nym EWBL w Warszawie pokonały prze-
ciwniczki z Chomutova, Rygi i Kłajpedy. 
Warto dodać, że w meczu z Czeszkami 
Czarne Koszule zdobyły aż 100 punktów 

(wygrana 100:91), stając się ósmym pol-
skim klubem koszykówki kobiet, który 
w  europejskich rozgrywkach pucharo-
wych zgromadził trzycyfrową zdobycz 
punktową. 

Podczas potyczek koszykarek w  go-
ścinnych progach Dzielnicy Wilanów nie 
brak walki i emocji oraz nietuzinkowych 
atrakcji – gorąco zapraszamy, aby się 
o tym przekonać! 

Bilety warto kupić wcześniej online, 
zyskując 50% rabatu: bilety.polonia-
warszawa.com

Sekcję koszykówki Polonii Warszawa założyły niemal sto lat temu pionierki kobiecego sportu w stolicy. 
W 2021 roku, po 21 latach przerwy, zawodniczki Polonii wywalczyły awans na najwyższy poziom 
rozgrywkowy i obecnie już drugi sezon z rzędu występują w Energa Basket Lidze Kobiet (EBLK), a także 
zadebiutowały w European Women’s Basketball League (EWBL). Swoje mecze domowe rozgrywają 
w Centrum Sportu Wilanów (CSW) przy ul. Wiertniczej 26a i właśnie tutaj rywalizują z renomowanymi 
zawodniczkami z Polski i zagranicy.
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Zapowiedzi Biblioteki Wilanowskiej

 Od listopada 2022 r. w  Wilanow-
skiej Bibliotece Publicznej ruszył 

projekt Instytutu Książki „Mała książka 
– wielki człowiek” skierowany do przed-

szkolaków. W jego ramach dzieci otrzy-
mają wyprawkę czytelniczą ze specjal-
nie napisaną i  zilustrowaną książką, 
broszurą informacyjną dla rodziców 
oraz Kartą Małego Czytelnika. Każdora-
zowa wizyta zakończona wypożycze-
niem owocuje specjalną naklejką, zaś 
10 naklejek dyplomem. Zapraszamy!

Oby wyjątkowy czas Bożego Narodzenia
przyniósł Państwu ducha szczęścia, miłości, pokoju. 

Cudownych chwil spędzonych w rodzinnym gronie.
Ciepła i radości ze wspólnego świętowania oraz zdrowia 

i wszelkich łask w nadchodzącym Nowym Roku 
życzą 

Dyrektor oraz pracownicy 
Biblioteki Publicznej 
w Dzielnicy Wilanów 

„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba. 

Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.”
    C.K. Norwid „Opłatek”
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Centrum Sportu Wilanów 
ul. Gubinowska 28/30

od 1 grudnia 2022 r.
(do 26 lutego 2023 r.)

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
8.00-14.30 Zajęcia szkolne SP nr 300 
   im. Wandy Rutkiewicz
14.30-15.30 Pozostałe szkoły
   po wcześniejszej, potwierdzonej 
   przez CSW rezerwacji 
16.00-17.30 Sesja I
18.00-19.30 Sesja II
   (czwartek – rezerwacja 
   na wyłączność)

20.00-21.30  Sesja III

wstęp
płatny

24 XII i 25 XII 2022 r. - nieczynne
26 XII 2022 r. - czynne w godz. 
   11.00-21.30
31 XII 2022 r. -  czynne w godz. 
   8:00-14:00
1 I 2023 r. - czynne w godz. 
   14.00-21.30
6 I 2023 r. - czynne w godz. 
   14.00-21.30

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA
08.00-11.00 Sesja I – rezerwacja
11.30-13.00 Sesja II
13.30-15.00  Sesja III
15.30-17.00 Sesja IV
17.30-19.00 Sesja V
19.30-21.00  Sesja VI

wstęp
płatny

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






