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FESTIWAL CHORĄGWI
2 maja 2010 roku
Na dziedzińcu Muzeum Pałac w Wilanowie
Rozpoczęcie: salut armatni - godzina 12.00

W programie: 

co godzinę pokazy historyczne

ŻONGLERKA BARWNYMI CHORĄGWIAMI

w wykonaniu zespołu Gaudia Juvenis

z akompaniamentem dudziarza i muzyki

W godzinach 12.00 - 16.00:

- Wystawa „Godło Polskie”

- Prezentacja broni dawnej

- Musztra paradna i bojowa 

- Podróż w karecie Jana III Sobieskiego 

Pokazy edukacyjne: Namiot Husarski,  Bursztynowa Komnata, 

gra strategiczna „Ogniem i mieczem”, malowanie miniaturowych 

żołnierzyków, wykonywanie starodruków na drukarni  królewskiej.

Konkursy i zabawy dla dzieci.  

WSTĘP WOLNY

Organizatorzy:

Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy i Muzeum Pałac w Wilanowie

Rada i Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
zapraszają na koncert 

„Witaj Maj, Trzeci Maj” 
z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w roku 1791

Na program koncertu złożą się  fragmenty konstytucji Majowej 
oraz dawne utwory patriotyczne, 

m.in. Pieśń Konfederatów Barskich, Witaj Majowa Jutrzenko,
Dalej chłopcy dalej żywo, Polonez Kościuszki, 

które towarzyszyły Polakom w walce o odnowę Państwa i narodowe wyzwolenie. 

Wystąpią warszawscy aktorzy: Stanisław Górka i Wojciech Machnicki
z towarzyszeniem pianisty Zbigniewa Rymarza

Koncert, ze wstępem wolnym, odbędzie się 3 maja 2010 r. o godzinie 18.45

w kościele św. Anny w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1

Czas trwania koncertu - ok. 50 minut

Królewski Turniej  Tańców Polskich 2010Królewski Turniej  Tańców Polskich 2010
Zapraszamy Państwa na fi nały

Królewskiego Turnieju Tańców Polskich

dnia 9 maja 2010 r. o godzinie 10.00 

do hali sportowej Gimnazjum nr 116

przy ul. Uprawnej 9/17

W programie: uroczyste rozpoczęcie turnieju, polonez

w wykonaniu 160. par tanecznych (tancerze od 7 do 70 lat),

fi nały tańców polskich, pokazy mistrzów i wręczenie nagród

WSTĘP WOLNY

organizator - Centrum Kultury Wilanów 

partnerzy: Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy i Muzeum Pałac w Wilanowie

Turniej w Wilanowie to nietypowa forma prezentacji 
choreografi i tańców polskich. 160 par tanecznych z całe-
go kraju rywalizuje tańcząc oberka, kujawiaka, mazura, 
polkę, karo mazurowe i krakowiaka. Królewski Turniej 
Tańców Polskich to nie tylko rywalizacja konkursowa, ale 
również spotkanie tancerzy-amatorów. W czasie dwóch 
dni: 8 – 9 maja uczestnicy będą mieli możliwość wymia-
ny doświadczeń oraz konsultacji z profesjonalnymi cho-
reografami tańców polskich.

8 maja odbędą się ćwierć i półfi nały turnieju, natomiast 
9 maja z udziałem publiczności nastąpi ofi cjalne otwar-
cie turnieju oraz fi nały i pokazy mistrzów. 
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Szanowni Czytelnicy,

Wiosna w Wilanowie jest zawsze piękna. Budząca się przy-
roda na polach, łąkach, w rezerwatach i przypałacowym 
parku nastraja optymistycznie. Tego optymizmu potrzeba 
nam szczególnie dużo, aby przezwyciężyć żal po ogromnej 
tragedii, jaka dotknęła nasze państwo i po części każdego 
z nas po katastrofi e pod Smoleńskiem.
W sposób szczególny zbliżyliśmy się w tych dniach do na-
rodowej historii, tej współczesnej, dziejącej się na naszych 
oczach i tej sprzed 70 lat, która rozegrała się w lesie ka-
tyńskim. Wyraz przywiązania do ojczyzny, jej historii i na-
rodowych symboli damy 2 maja w Dniu Flagi Narodowej 
oraz w nadchodzące rocznice, m.in. Konstytucji z maja 
1791 roku i 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Z pierwszymi oznakami wiosny wznowione zostały wila-
nowskie inwestycje, o których piszemy na kolejnych stro-
nach „Informatora”. Na budowie pływalni i hali sportowej 
przy Zespole Szkół nr 79 dnia 21. kwietnia wmurowany 
został uroczyście akt erekcyjny. To największa z aktualnie 
realizowanych inwestycji fi nansowanych z budżetu Dziel-
nicy Wilanów.

Coraz wyraźniej odcina się na tle nieba kopuła wznoszonej 
Świątyni Opatrzności Bożej, w podziemiach której niedaw-
no pochowany został Ryszard Kaczorowski, ostatni pre-
zydent Państwa Polskiego na uchodźstwie – jedna z ofi ar 
katastrofy pod Smoleńskiem. Tu spotkamy się w czerwcu 
podczas dorocznego Święta Dziękczynienia.

Nadzieją bliższej i dalszej przyszłości kraju są dzieci i mło-
dzież, w tym także uczniowie wilanowskich szkół. Ich 
dokonania poznamy w końcu maja podczas XIII Prezen-
tacji Szkół Wilanowskich. Wcześniej, w porze kwitnienia 
kasztanowców 121 abiturientów XXXVIII Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego przystąpi 
do egzaminu dojrzałości. Trzymamy za nich kciuki, życząc 
zgodnie z tradycją – połamania piór i długopisów!

Zespół redakcyjny

INFORMACJE / OGŁOSZENIA

 CENTRALA    tel.  22 642 60 01  numery 
  022 858 75 18,  22 858 75 19   wewnętrzne
Dowody osobiste i ewidencja ludn. wew. 109, 
    110, 111
Rejestracja pojazdów  wew. 112
Prawo jazdy     wew. 113
Działalność gospodarcza    wew. 114
Geodezja i nieruchomości    wew. 114
Infrastruktura i drogownictwo    wew. 115
Ochrona środowiska    wew. 115
Architektura     wew. 116
Zasoby lokalowe     wew. 051

� Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów
tel. 22 642 60 01   e-mail: e-wom@wilanow.pl

� Wydział Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Wilanów             
nr wew. 024
e-mail: architektura@wilanow.pl

� Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów
nr wew.: 402, 403; 
e-mail: infrastruktura@wilanow.pl

� Wydział Kultury dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 203;   e-mail: kultura@wilanow.pl

� Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 407, 457;   e-mail: wos@wilanow.pl

� Wydział Oświaty,Wychowania i Sportu 
dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 209, 324
e-mail: sport@wilanow.pl  
           oswiata@wilanow.pl

� Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 202;   e-mail: wsz@wilanow.pl 

� Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 201, 251;   e-mail: przetargi@wilanow.pl

� Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 051;   e-mail: wzl@wilanow.pl 

� Wydział Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 211;   e-mail: zezwolenia@wilanow.pl

Ważniejsze numery telefonów

Urząd Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy

ul. St. Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa

Faks do wszystkich wydziałów: 22 642 76 43

WYBORY PREZYDENCKIE
Na 20 czerwca 2010 r. marszałek Sejmu zarządził wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Szczegółowe informacje oraz kalendarz wyborczy znajdą Państwo 

na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

Aktualności wyborcze zamieszczamy również na tablicy ogłoszeń

w Urzędzie Dzielnicy Wilanów oraz na stronie: www.wilanow.pl
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W wielu miastach Polski odbyły się pogrzeby znakomitych 

obywateli Rzeczypospolitej, którzy zginęli w katastrofi e lot-

niczej pod Smoleńskiem. 19 kwietnia pożegnaliśmy w Wila-

nowie Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP 

na uchodźstwie, który spoczął w krypcie zasłużonych Polaków 

w Świątyni Opatrzności Bożej. Dzień później, na cmentarzu pa-

rafi alnym odbył się pogrzeb Jerzego Szmajdzińskiego, wice-

marszałka Sejmu, ministra obrony narodowej w rządach L. Mil-

lera i M. Belki, kandydata Sojuszu Lewicy Demokratycznej na 

prezydenta, mieszkańca Wilanowa. Także 20 kwietnia w kryp-

cie zasłużonych Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej po-

chowani zostali duszpasterze: ks. Zdzisław Król, kapelan War-

szawskiej Rodziny Katyńskiej, ks. Andrzej Kwaśnik, kapelan 

Federacji Rodzin Katyńskich oraz o. Józef Joniec, prezes Sto-

warzyszenia Parafi ada.

Nie sposób na łamach niewielkiego czasopisma opisać bio-

grafi e i dokonania wszystkich wybitnych osób pochowanych 

w Wilanowie. Przypominamy postać prezydenta Ryszarda 

Kaczorowskiego, którego życiorys odzwierciedla zawiłą hi-

storię narodową w XX wieku.

Urodził się w 1919 r. w Białymstoku w rodzinie szlacheckiej, pie-

czętującej się herbem Jelita. Przed wojną był instruktorem har-

cerskim w rodzinnym mieście. Po wkroczeniu Armii Czerwonej 

tworzył Szare Szeregi (kryptonim harcerstwa w podziemiu) i peł-

nił funkcję komendanta okręgu białostockiego. Aresztowany 

w 1941 r. przez NKWD skazany został na karę śmierci, zamienioną 

na dziesięć lat łagrów. Wywieziony na Kołymę odzyskał wolność 

po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Wstąpił do Armii Polskiej 

w ZSRR formowanej przez generała Andersa i przeszedł szlak bo-

jowy 2. Korpusu, walcząc m.in. pod Monte Cassino.

Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. W Anglii 

ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego, aktywnie działał w ZHP 

na emigracji: był Naczelnikiem Harcerzy w latach 1955-67, 

a następnie Przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na 

uchodźstwie w latach 1967-88. Pełnił też funkcję komendanta 

reprezentacji polskiej na Międzynarodowym Jubileuszowym 

Jamboree 1957 oraz komendanta Światowego Zlotu Harcerstwa 

na Monte Cassino w 1969 r. i w Belgii w 1982 r.

Działał na forum Rady Narodowej (parlament emigracyjny). 

W 1986 r. w rządzie na emigracji został ministrem do spraw kra-

jowych, w 1989 r. objął stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej na uchodźstwie, po nagłej śmierci swojego poprzednika.

W 1990 r. Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia prezydenckie 

II Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie podczas ceremonii na Zam-

ku Królewskim w Warszawie.                                            red.

Pożegnania w Wilanowie

Przejazd konduktu z ciałem prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego przez Miasteczko Wilanów

Pogrzeb marszałka Sejmu Jerzego Szmajdzińskiego 
na wilanowskim cmentarzu parafi alnym

Pogrzeb trzech duszpasterzy w krypcie 
Świątyni Opatrzności Bożej

Fo
t. 

J.
S

as
in

Fo
t. 

J.
S

as
in

Fo
t. 

M
.G

en
dł

ek

Szanowni Państwo
zapraszamy do korzystania ze strony internetowej 

Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

Pod adresem:   www.wilanow.pl 
można znaleźć między innymi: aktualne komunikaty i ogłoszenia ważne 

dla mieszkańców dzielnicy, zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i spor-

towych, informacje o placówkach oświatowych i instytucjach kultury, 

a także plany zagospodarowania przestrzennego i interaktywną mapę 

Wilanowa. 

Zamieszczone są też niezbędne dane teleadresowe

dotyczące dzielnicy i miasta, 

a w zakładkach „Urząd Dzielnicy” i „Władze Dzielnicy” 

nazwiska osób zarządzajcych dzielnicą, czyli skład Rady i Zarządu.
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RADA DZIELNICY / INFORMACJE

Urząd Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy

dziękuje fi rmie GLM Sp. z o.o. 
za pomoc 

w kolportażu „Informatora Wilanowskiego” 
na terenie dzielnicy.

Szanowni Państwo,
Przypominamy o zgłaszaniu w Urzędzie Dzielnicy 

swoich pobytów stałych i czasowych.

Zameldowanie
w Wilanowie

pozwoli lepiej prognozować kierunki rozwoju dzielnicy, 
określać istotne cele inwestycyjne, lepiej planować wydatki 

budżetowe.
Dzielnica Wilanów dynamicznie się rozbudowuje, ale do 

harmonijnego rozwoju potrzebna jest niezbędna infrastruk-
tura. Podatki, płacone przez osoby zamieszkałe w dzielnicy 

Wilanów mają istotny wpływ na jej rozwój.

Sesje Rady Dzielnicy

Radni Dzielnicy Wilanów 

odbywają regularne spotkania  z Mieszkańcami. 

Grafi k dyżurów, z podanymi miejscami i godzinami spotkań, 

dostępny jest w Wydziale Obsługi Rady

oraz na stronie:  www.wilanow.pl 

Pełne teksty uchwał Rady Dzielnicy znajdują sie na stronie: 

www.bip.warszawa.pl 

oraz w Wydziale Obsługi Rady dla Dzielnicy Wilanów  

ul. St. K. Potockiego 11,  pok. 108  

tel.  22 642 60 01  wew. 008, 009,  

faks 22 642 82 14,    e-mail: wor@wilanow.pl

Przypominamy Mieszkańcom Dzielnicy Wilanów
 o terminie składania rocznych

zeznań podatkowych za rok 2009, 
który mija 30 kwietnia br.

Informujemy jednocześnie, że na terenie 
Urzędu Dzielnicy Wianów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11

znajduje się tzw. PITOMAT - automat, do którego możemy
wrzucić druki  PIT, VAT i otrzymać stosowne pokwitowanie. 

Uwaga: PITOMAT dostępny jest całodobowo, a druki wkładane do niego
powinny mieć postać luźnych stron, bez spinek i zszywek. 

9 marca br. podczas XXXVI Sesji radni podjęli nastę-
pujące uchwały
�� w sprawie zmian w tabelach budżetowych m.in 

w związku z kontynuacją realizacji projektu fi nansowego 

ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywizacja zawodowa 

i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających 

bez pracy w Dzielnicy Wilanów”.

Radni zajęli stanowiska:

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy 

Potułkały,

��w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ruczaj,

� zaopiniowania projektu uchwał Rady m.st. Warszawy 

w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby 

punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

7 kwietnia br. podczas XXXVII Sesji radni podjęli na-
stępujące uchwały:
� w sprawie wpisu do rejestru zabytków otoczenia zało-

żenia pałacowo-parkowego w Wilanowie zlokalizowane-

go w granicach działek ewidencyjnych z obrębu 1-05-52 

oraz działek z obrębu 1-05-46;

� w sprawie dokonania zmian w tabelach XV/2, XV/3 oraz 

WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. War-

szawy na 2010 r.;

� w sprawie zakupu wyposażenia dla: Filii Biblioteki Pu-

blicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Filii Cen-

trum Kultury Wilanów oraz wilanowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

� w sprawie zakupu wyposażenia dla Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz 

przy ul. Gubinowskiej 28/30

Radni zajęli stanowiska:

� w sprawie projektu zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-

darowania Przestrzennego m.st. Warszawy;

� w sprawie zaopiniowania roboczej wersji projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Stawu Zawadowskiego;

� w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ul. Siedliskowej;

� w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu ulic: Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj;

��w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-

ciągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA o przyjęcie do wykonania w 2010 

roku budowy magistrali wodociągowej wzdłuż ul. Przyczółkowej i kanalizacji 

ściekowej w ul. Prętowej, Ruczaj, Rosochatej, Przyczółkowej, Przekornej i Po-

tułkały.

15 kwietnia podczas I Uroczystej Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. 
Warszawy zostało odczytane oświadczenie Rady Dzielnicy upamięt-
niające ofi ary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Czytamy w nim: 

W obliczu tragedii, która dotknęła naszą Ojczyznę w dniu 10 kwietnia 2010 roku, 

w głębokim żalu i smutku oddajemy hołd Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 

Lechowi Kaczyńskiemu, Jego Małżonce Marii i wszystkim Ofi arom katastrofy lot-

niczej  pod Smoleńskiem.

To strata dla całego Narodu Polskiego, jakiej nie są w stanie opisać żadne słowa. 

Rodzinom i Bliskim Ofi ar katastrofy składamy kondolencje oraz wyrazy głębokie-

go współczucia.



6 Informator Wilanowski    nr 2 (12)  -  kwiecień/maj 2010

ROZMOWA

Urodziła się Pani w Warszawie, mieszka 

od zawsze w Wilanowie. Jak wspomina 

Pani okres dzieciństwa?

Całe moje życie związane jest Wilanowem, 

a konkretnie z Powsinkiem. Tu się wycho-

wywałam, dorastałam, uczęszczałam do 

szkoły przy ulicy Uprawnej. Tu miałam swo-

je ulubione miejsca i nie było to – jak nie-

którzy pewnie pomyślą – boisko szkolne, 

ale pobliskie jezioro Powsinkowskie, gdzie 

lubiłam całymi godzinami przesiadywać 

i… łowić ryby, wędkować (śmiech).

Jak rodziła się sportowa pasja?

O pasji w wieku wczesnodziecięcym nie 

było mowy. Była to po prostu zabawa.

Moja mama grała kiedyś w siatkówkę, ale 

przyszedł czas, kiedy musiała zakończyć 

treningi i zająć się domem. Miłość do spor-

tu jednak pozostała, podobnie jak świa-

domość tego, jak bardzo jest on ważny 

w życiu młodego człowieka. Dlatego mama 

organizowała nam gry i zabawy sportowe. 

Na podwórku pojawił się kosz, do które-

go wrzucałyśmy piłkę. Na ulicy, przy któ-

rej mieszkaliśmy, mama namalowała linie 

boiska do siatkówki i tam rozgrywaliśmy 

mecze. Do wspólnej sportowej zabawy 

włączały się także dzieci z sąsiedztwa. Ro-

dzicom chodziło zarówno o rozwój sporto-

wych zainteresowań, jak i to, abyśmy miały 

pożytecznie wypełniony czas wolny.

Na niedawnym spotkaniu w Gimnazjum 

nr 116 powiedziała Pani, że zawsze chciała 

robić to, co starsza siostra, Marta.

Tak właśnie było. Gdy Marta, moja starsza 

siostra podrosła rodzice proponowali jej 

różne sporty. Trenowała wszystko, od tenisa, 

przez gimnastykę po lekką atletykę. Gdy ja 

poszłam do szkoły, tata zapisywał również 

mnie na sportowe zajęcia. Pewnego razu 

tata zabrał mnie i siostrę na tor łyżwiarski, 

gdzie odbywały się tzw. „Łyżwiarskie czwart-

ki”. Spodobały mu się długie łyżwy i nas zapi-

sał na treningi. Początkowo nie sprawiało mi 

to radości. Byłam chuda i słaba, nie starczało 

mi siły na szybką jazdę, ale trenowałam, bo 

była ze mną Marta. A ja zawsze chciałam ro-

bić to, co ona. Moja młodsza siostra Kinga 

także trenuje łyżwiarstwo szybkie. Widać to 

u nas rodzinne (śmiech).

Kiedy nastąpił przełom i poczuła Pani, 

że łyżwiarstwo szybkie jest 

właśnie TYM sportem?

Stało się to, gdy skończyłam kategorię „dzie-

ci” i doszłam do kategorii młodziczek. Wy-

jechałam wówczas na Mistrzostwa Europy 

i tam ustnowiłam nowe rekordy w kategorii 

młodzików. Wtedy uwierzyłam, że coś może 

z tego wyniknąć. Na dodatek w tamtym 

okresie (rok 2004) byłyśmy z koleżankami 

na obozie treningowym ze starszymi od nas 

juniorkami, w sumie osiem dziewczyn. My, 

młodziczki, trenowałyśmy zawzięcie, aby 

być lepsze od juniorek. To wyzwalało w nas 

dodatkowe, zdrowe emocje i potęgowało 

ducha walki, co przydawało się później na 

zawodach.

Podczas wspomnianego spotkania 

z gimnazjalistami, odpowiadając na 

pytanie jednego z nich, powiedziała Pani, 

że utrzymanie formy wymaga systema-

tycznego treningu. Jak to wgląda na co 

dzień?

Uważam, że uprawianie wybranej dyscypliny 

i wiążące się z tym treningi muszą sprawiać 

przyjemność. Mnie sprawiają, inaczej nie 

dałabym rady. A jak to wygląda na co dzień? 

(śmiech) Trenuję 5 godzin każdego dnia 

przez cały tydzień. Są to treningi na torze łyż-

wiarskim. Ponieważ w Polsce nie ma odpo-

wiedniego toru krytego, trenujemy na torze 

w Berlinie, w dawnej hali Dynama. Spędza-

my tam tyle czasu, że Berlin stał się naszym 

drugim domem. Po olimpiadzie Niemcy wy-

wiesili na torze obok fl agi niemieckiej (złoty 

medal) także fl agę polską w uznaniu dla na-

szego brązowego medalu. To miłe.

Jakie ćwiczenia uzupełniają

 treningi  na torze?

Nasze treningi, to także biegi, jazda na rowe-

rze i ćwiczenia w siłowni. Między kolejnymi 

obozami treningowymi są zwykle dwa tygo-

dnie przerwy. Każda z nas trenuje wtedy in-

dywidualnie. Jeżeli któraś odpuści dzień lub 

dwa – od razu to widać na obozie, na wspól-

nych treningach. Jeżeli chce się mieć wyniki 

ważne jest utrzymanie formy, a to wymaga 

nieustannego treningu. Nie można sobie od-

puścić i myśleć, że jakoś to będzie. Dotyczy 

to każdej dyscypliny i wielu innych zawodów. 

Sukces ma swoje wymagania i swoją cenę.

Rozmawiał Jacek Sasin

Na zdjęciu Katarzyna Woźniak ze swoim medalem 

olimpijskim oraz miśkiem - maskotką podarowaną 

przez uczniów Gimnazjum nr 116 (fot. J.Sasin).

Rozmowa z Katarzyną Woźniak, brązową medalistką olimpijską z Vancouver

Sukces ma swoje wymagania 

26 marca br., w Gimnazjum nr 116 odbył się 

apel, upamiętniający dwusetną rocznicę uro-

dzin Fryderyka Chopina. 

Podczas apelu, za tło dla informacji o życiu 

i twórczości polskiego kompozytowa, służy-

ła prezentacja multimedialna przygotowana 

przez dwie uczennice z klasy II a: Karolinę Ró-

życką i Agnieszkę Oniśk (pod opieką wycho-

wawczyni, p. Elżbiety Grądzkiej). Prezentacja 

zawierała opis poszczególnych etapów życia 

Fryderyka Chopina, głównie z okresu warszaw-

skiego.

Dwa tygodnie wcześniej klasa II a odbyła pie-

szą wycieczkę śladami Fryderyka Chopina po 

stolicy, szlakiem „multimedialnych ławeczek”, 

z której zdjęcia zostały włączone do pokazu.

Podczas apelu zebrane informacje zaprezentowa-

li Karolina Różycka i Stanisław Bielicki, w tle ma-

jąc prezentację multimedialną i wybrane utwory 

Fryderyka Chopina.

Dzieła kompozytora usłyszeliśmy również w wy-

konaniu uczniów gimnazjum: Weroniki Braun, 

Filipa Zhanga i Piotra Wieczorkiewicza.

Wśród publiczności znaleźli się: dyrektor, p. Ka-

tarzyna Potrzebowska, grono pedagogiczne 

i uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili nas 

przedstawiciele wilanowskiego samorządu na 

czele z zastępcą burmistrza dzielnicy Tomaszem 

Ciorgoniem, który podziękował uczniom za pod-

jętą inicjatywę i zachęcił wszystkich do odwiedza-

nia Muzeum Fryderyka Chopina i innych miejsc 

związanych ze słynnym kompozytorem.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrze-

nia wystawy plakatów poświęconych wielkiemu 

Polakowi, wypożyczonych naszej szkole przez p. 

Halinę Myszkowską, dyrektora wilanowskiej Bi-

blioteki Publicznej (serdecznie dziękujemy!).

Karolina Różycka, klasa 2a

(Zdjęcie - archiwum Gimnazjum nr 116)

Chopin w Gimnazjum
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INWESTYCJE

Wmurowanie aktu erekcyjnego
na budowie hali sportowej i pływalni

Szkolna hala sportowa wraz z pływalną i podziemnym 

garażem budowana przy ul. Wiertniczej 26 to jedna z in-

westycji realizowanych aktualnie w Wilanowie. Nieopodal 

trwa przebudowa ul. St. Kostki Potockiego wraz z prze-

budową parkingu dla samochodów osobowych i autoka-

rów (na zdjęciu poniżej). Budynek wzniesiony na skraju 

parkingu, w sąsiedztwie poczty to toaleta publiczna. Dzia-

łają już nowe latarnie na kilku odcinkach ulicy. Wkrótce 

prace przeniosą się dalej m.in. na skwer przed kościołem 

św. Anny. Będzie się to wiązać się z czasowymi niedogod-

nościami komunikacyjnymi.

Przy ul. Sytej 123 wzniesiony został budynek przedszko-

la publicznego. Aktualnie trwają prace w jego wnętrzach 

oraz przy elewacji (na zdjęciu obok). W sąsiedztwie wspo-

mnianej budowy powstało boisko „Orlik”, które zostanie 

otwarte po zakończeniu budowy jezdni, która zastąpi do-

jazd tymczasowy.

Budowa przedszkola publicznego przy ul. Sytej 123
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21 kwietnia br. na ternie budowy hali 

sportowej i pływalni przy Zespole 

Szkół nr 79 im. St. KostkiPotockiego 

odbyła się uroczystość wmurowa-

nia aktu erekcyjnego. W uroczysto-

ści, obok przedstawicieli wilanow-

skiego i stołecznego samorządu, 

wzięli udział m.in. dyrektorzy szkół, 

ofi cerowie policji i straży pożarnej, 

dyrektorzy placówek oświatowych, 

przedstawiciele fi rmy budowlanej 

Eiff age-Mitex oraz przedstawiciele 

samorządu szkolnego. To szcze-

gólne spotkanie zaszczycili swoją 

obecnością kardynał Józef Glemp 

i wicemarszałek województwa ma-

zowieckiego, Ludwik Rakowski.

Gospodarz uroczystości, burmistrz 

Rafał Miastowski, podkreślił zna-

czenie inwestycji zarówno dla 

młodzieży Zespołu Szkół nr 79 jak 

i społeczności Wilanowa. Skalę 

przedsięwzięcia i jego rolę w roz-

woju dzielnicy akcentowali także 

w swych wystąpieniach: przewodni-

czący Rady Dzielnicy, Hubert Królak, 

wicemarszałek województwa ma-

zowieckiego, Ludwik Rakowski oraz 

kardynał Józef Glemp, który wraz 

proboszczem wilanowskiej parafi i 

ks. Waldemarem Macko dokonał 

poświecenia placu budowy.

Przedstawicielki samorządu szkol-

nego odczytały specjalny list z po-

dziękowaniem dla Zarządu i Rady 

Dzielnicy za działania, podejmo-

wane w ostatnich latach na rzecz 

rozwoju ich macierzystej placówki. 

Przeprowadzony niedawno grun-

towny remont budynku szkolnego 

wraz z nadbudową piętra oraz za-

kup wyposażenia sal lekcyjnych, to 

ważne kroki czynione przez samo-

rząd dzielnicy na rzecz podniesie-

nia rangi działających w zespole: 

XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego 

i Szkoły Podstawowej na 261.

Kulminacyjnym momentem uro-

czystości było podpisanie przez 

wszystkich obecnych aktu erekcyj-

nego, włożenie go do metalowej 

tuby wraz innymi przedmiotami hi-

storycznymi i potem zamurowanie 

w jednej ze ścian obiektu.

Obecna inwestycja jest największym 

przedsięwzięciem samorządowym 

na terenie Wilanowa. Obiekt spor-

towy, który powstaje na naszych 

oczach będzie jednym z najnowo-

cześniejszych w Warszawie. Oprócz 

hali sportowej i pływalni znajdzie 

się tu m.in. parking podziemny, bo-

iska sportowe do ricocheta (odmia-

na sqausha), sauna. 

Koszt budowy to ok. 30 mln zł.

Budowa parkingu przy ul. St.K. Potockiego i toalety publicznej
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19 lutego br. odbyła się ważna 

dla historii Dzielnicy Wilanów 

uroczystość – otwarty został bu-

dynek wielofunkcyjny przy ulicy 

Przyczółkowej 27A. W ceremonii 

wzięli udział przedstawiciele władz 

miasta stołecznego z prezydent 

Hanną Gronkiewicz-Waltz na cze-

le, województwa mazowieckiego 

z wicemarszałkiem Ludwikiem Ra-

kowskimi oraz władz samorządo-

wych Warszawy i Wilanowa, a także 

dyrektorów wilanowskich szkół, 

przedstawicieli policji, straży po-

żarnej i miejskiej oraz wielu innych 

znamienitych gości.

Część ofi cjalną rozpoczął pełniący 

honory gospodarza – burmistrz Ra-

fał Miastowski, który przypomniał 

historię obiektu i zakres wykona-

nych prac. Rolę takich placówek 

w życiu kulturalnym i społecznym 

miasta i województwa mazo-

wieckiego podkreślili w swoich 

wystąpieniach prezydent Hanna 

Gronkiewicz-Waltz, wicemarszałek 

Ludwik Rakowski oraz Hubert Kró-

lak, przewodniczący Rady Dzielni-

cy. Na zakończenie części ofi cjalnej, 

ksiądz Lech Sitek, proboszcz po-

wsińskiej parafi i, dokonał uroczy-

stego poświęcenia obiektu. Zaraz 

po tym pani prezydent, w asyście 

burmistrza, odwiedziła wszystkie 

placówki, obejrzała wystawę prac 

artystycznych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, spotkała się z człon-

kami zespołu „Powsinianie” w fi lii 

      Uroczyste otwarcie PRZYCZÓŁKOWEJ 27A
na odnieść wrażenie, że akceptowany był stan rzeczy, 

w którym Wilanów miał być wiecznym skansenem. 

Jakby nie rozumiano, że Wilanów, to rozbudowująca 

się część miasta z rosnącymi potrzebami. Na dodatek 

jedyny obiekt przy Przyczółkowej 27A, który był w dys-

pozycji samorządu, zamierzano oddać prywatnym 

osobom na szkołę fi lmową. Owszem, obecność takiej 

szkoły byłaby dla Wilanowa prestiżowa, ale niezro-

zumiałe wydaje się to, że nie dostrzegano bieżących, 

elementarnych potrzeb dzielnicy. W obecnej kadencji 

przebudowaliśmy i oddaliśmy do użytku budynek przy 

Przyczółkowej 27A i na tym nie koniec. Uważamy, że to 

początek drogi.  Obecnie dokonujemy zmiany koncep-

cji dotyczących, odzyskanej w pełni (w 2009 r.), budowy 

biblioteki przy ul. Kolegiackiej, rozpoczętej blisko 8 lat 

temu. Chcielibyśmy, aby – oprócz biblioteki – znalazły 

się tam: kolejna fi lia Centrum Kultury Wilanów, placów-

ka OPS i przychodnia lekarska. Opracowania są w toku.  

Jest to inwestycja na następną kadencję samorządu.

przyg. - redakcja

zdjęcia - Jacek Sasin 

Centrum Kultury Wilanów (zdjęcie na stronie obok) i czytała bajki wspól-

nie z przedszkolakami w bibliotece publicznej. To niezwykłe spotkanie 

zakończyła część artystyczna, w której zobaczyliśmy i usłyszeliśmy wybit-

ną śpiewaczkę Olgę Pasiecznik (zdjęcie na stronie obok). Na zakończenie 

zaproszeni goście wpisali się do księgi pamiątkowej i złożyli podpisy na 

akcie upamiętniającym ten dzień i tę uroczystość.

Przyczółkowa 27A 
 przed otwarciem (luty 2010r.)

Zakres wykonanych prac na terenie obiektu: 
podbicie fundamentów pod całą powierzch-

nią budynku, wzmocnienie istniejących ścian 

murowanych konstrukcją żelbetową i stalową, 

nadbudowa jednej kondygnacji w konstrukcji 

murowano-żelbetowej, wykonanie nowych stro-

pów żelbetowych, wykonanie nowego dachu, 

rozbudowa budynku w konstrukcji stalowej, 

wymiana całej stolarki na ślusarkę aluminiową, 

docieplenie elewacji wraz z wykonaniem żaluzji 

zewnętrznych na ścianie elewacyjnej; roboty wy-

kończeniowe, a w tym m.in. ścianki działowe gip-

sowo-kartonowe, podłoża i posadzki.  Wykonano 

nowe instalacje w tym m.in.: wodno-kanalizacyj-

ne, centralnego ogrzewania z kotłownią gazo-

wą, wentylacji mechanicznej, klimatyzację, sieć 

telefoniczną, elektryczną wraz z oświetleniem 

budynku itp. Wykonane zostały przyłącza m.in. 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, kablowe. 

Wykonano kanalizację drenażową i podziemny 

zbiornik przeciwpożarowy.

Wokół budynku zainstalowane zostały stylowe 

latarnie, a teren został ogrodzony. Zaaranżowa-

no zieleń, wybudowano parking oraz chodniki, 

a między nimi   oczko wodne. Łączna wartość 

prac wyniosła  ok. 8,5 mln złotych.

 Wydz. Infrastruktury 

dla Dzielnicy Wilanów

Dodatkowo z budżetu Dzielnicy Wilanów zakupione 
zostało kompletne wyposażenie dla istniejących tu pla-
cówek; dla biblioteki kupiono także nowy księgozbiór.

Zdjęcie pamiątkowe z p. Marią Janek (w środku), któ-
ra w latach powojennych, jako młoda nauczycielka po 
studiach trafi ła do Powsina, gdzie była dyrektorem 
ówczesnej szkoły.

Wypożyczalnia w fi lii Biblioteki Wilanowskiej

Sala widowiskowa w fi lii Centrum Kultury Wilanów Sala wielofunkcyjna w fi lii Centrum Kultury Wilanów

Sala pobytu
dziennego
w Ośrodku
Pomocy
Społecznej
Wilanów

Przyczółkowa 27A; prace na 
elewacji (późna jesień 2008r.)

Przyczółkowa 27A
wnętrze na początku remontu
i przebudowy

Przyczółkowa 27A
przed rozpoczęciem remontu
i przebudowyZd
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Budynek przy Przyczółkowej miał wcze-

śniej różne przeznaczenia.  Najpierw była 

to szkoła (kilka faktów z jej historii przed-

stawiamy na str. 14.), potem działała tu 

fi rma „Elektra” (stąd pojawiająca się często 

taka nazwa obiektu). Po wyprowadzeniu 

się „Elektry” budynek stał bezużytecznie 

do momentu, gdy zainteresowała się 

nim Warszawska Szkoła Filmowa, chcąca 

obiekt otrzymać od władz miasta na wła-

sne cele. Projekt nie został zrealizowany. 

Samorząd obecnej kadencji podjął dzia-

łania, które przyniosły konkretny efekt: 

na mapie dzielnicy pojawił się nowocze-

sny, świetnie wyposażony obiekt służący 

trzem ważnym placówkom społeczno- 

–kulturalnym. 

Burmistrz Robert Lasota, odpowiedzialny 

w dzielnicy za inwestycje, tak wspomina 

to przedsięwzięcie:

Gdy rozpocząłem pracę w Wilanowie zdzi-

wiło mnie kilka rzeczy, w tym stan obiektów 

w jakich znajdują się ważne dla lokalnej 

społeczności placówki: OPS – w wynajętych, 

ciasnych, nieprzystosowanych pomieszcze-

niach na pierwszym piętrze przychodni le-

karskiej, biblioteka – ulokowana tymczaso-

wo w pozostawiających wiele do życzenia 

pomieszczeniach po dawnym przedszkolu 

przy ul. Radosnej, a CKW – w ciasnych pod-

ziemiach szkolnego gmachu przy ul. Wiert-

niczej 26 i zaadaptowanym budynku para-

fi alnym w Powsinie. Samorząd poprzedniej 

kadencji, a wcześniej samorząd Gminy Wi-

lanów nie zrobiły nic, aby to zmienić. Moż-
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W programie

m.in. przedstawienie

Teatru Wariacja

pt.: „Frycek Chopin”

oraz koncerty młodych 

pianistów, uczniów war-

szawskich szkół muzycznych 

-  przyszłych Chopinów.

Początek o godz. 10.00

Piknik odbywa się pod patronatem burmi-
strza Dzielnicy Wilanów

m.st. Warszawy 
Organizator: Biblioteka Publiczna

m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów

Biblioteka Wilanowska
zaprasza na 

piknik rodzinny

MAJÓWKA
Z CHOPINEM

15 maja 2010 r.
ul. Radosna 11

Tematem wystawy są dzieje miłości w Pol-

sce, w różnych okresach historycznych. Au-

torzy skoncentrowali się na trzech aspek-

tach miłości: relacjach łączących kobietę 

i mężczyznę, uczuciach rodzinnych oraz 

miłości do ojczyzny. Na wystawie można 

obejrzeć znakomite dzieła, m.in. obrazy 

Jana Matejki i Jacka Malczewskiego, a tak-

że zasługującą na specjalną uwagę rzeźbę 

wykonaną przez Antonia Canovę.

AMOR POLONUS to znacznie więcej niż 

dobra sztuka pokazana w efektownej sce-

nografi i. Bogaty program towarzyszący 

wystawie uzupełni doznania estetyczne 

o żywą narrację. Wystawa opowiada o zna-

nych postaciach historycznych i ich miło-

ściach oraz miłostkach. Odkrywa tajem-

nice i obyczaje dawnej Rzeczypospolitej. 

AMOR POLONUS to także festiwale i spek-

takle teatralne w przestrzeni wystawy, gry 

i konkursy dla publiczności, żywe obrazy, 

jak również multimedia. Odwiedzający wy-

stawę będą mogli aktywnie uczestniczyć 

w różnych działaniach artystycznych. Na 

oprawę wystawy złoży się szereg wydarzeń 

artystycznych i naukowych, których punk-

tem kulminacyjnym będzie inspirowane 

jej tematyką sympozjum o charakterze po-

pularno-naukowym pt. „Język miłości”, pla-

nowane na drugą połowę maja 2010 r. Ob-

rady odbędą się w ramach wypracowanej 

już w wilanowskim Muzeum formuły debat 

popularno-naukowych, odbywających się 

w ramach klubu dyskusyjnego „Pochwała 

inteligencji”. Do udziału w sesjach zaprosze-

ni zostali wybitnych ludzie nauki, kultury 

i sztuki.

Wystawie towarzyszą dwa tomy katalogu. 

Pierwszy, z fotografi ami wszystkich obiek-

tów, notami katalogowymi i esejami prof. 

Teresy Grzybkowskiej i prof. Zdzisława 

Żygulskiego jun. Tom drugi zawiera eseje 

wybitnych historyków sztuki, kultury, lite-

ratury, obyczaju i muzyki: m.in. M. Toma-

szewskiego, J. Krawczyka, J. Kowalskiego.

Źródło – materiały prasowe

Muzeum Pałac w Wilanowie

AMOR POLONUS, czyli miłość Polaków
wystawa w budynku Oranżerii Muzeum Pałac w Wilanowie 

 

Czas trwania wystawy:

24 marca – 15 sierpnia 2010 r. 

Godziny otwarcia: 10.00 - 18.30

Szczegóły na stronie internetowej

Muzeum Pałac w Wilanowie:

www.wilanow-palac.art.pl

Święto Dziękczynienia
5-6 czerwca 2010 r.

KULTURA / INFORMACJE

PROGRAM

Spotkanie Młodych

5 czerwca Pola Wilanowskie

15.00 – 17.00 miasteczko telewizyjne

17.00 – 19.00 koncert 

19.00 – 20.30 „Godzina uwielbienia”, koncert dla młodzieży

Beatyfi kacja ks. Jerzego Popiełuszki 

w Święto Dziękczynienia  - 6 czerwca

11.00 – 13.30 Msza św. beatyfi kacyjna na Pl. Piłsudskiego 

13.30 wyjście procesji z relikwiami 

 bł. ks. Jerzego Popiełuszki  do Św. Opatrzności

 Bożej,

14.00 18.00 festiwal Muzyki Chrześcijańskiej 

 (Pola Wilanowskie)

14.00  18.00 miasteczko zabaw i rekreacji dla dzieci

15.00 przesyłka baloników „Dziękuję” do nieba 

18.30  19.00 przybycie procesji z relikwiami Ks. Jerzego,  

 wprowadzenie do Panteonu Wielkich Polaków 

19.00 21.00 odwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków,

  indywidualna adoracja

21.40 iluminacja kompleksu Centrum Opatrzności Bożej 
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KULTURA / ARCHITEKTURA

Królewski Teatr
w Muzeum Pałac w Wilanowie

zaprasza

na sobotnie i niedzielne spektakle 

MAJ

     1.05  godz. 15.00 Dziwowisko sarmackie
     2.05  godz. 15.00 Dziwowisko sarmackie
     8.05 godz. 11.00 Wielka podróż Lulie
     9.05 godz. 11.00 Wielka podróż Lulie
   29.05 godz. 11.00 Kot w butach Jana Brzechwy
   30.05 godz. 11.00 Kot w butach Jana Brzechwy

CZERWIEC

   13.06  godz. 11.00 Przygody Alicji w krainie czarów
   na podstawie baśni L. Carrolla
   pokaz przedpremierowy

Miejsce: Sala Uczt Pałacu w Wilanowie i Oranżeria
Liczba miejsc ograniczona

Informacja i rezerwacja biletów: 
e-mail: aruszkowska@muzeum-wilanow.pl

tel. 22 842 81 12, 22 842 07 95, 22 842 81 01 wewn. 118, 156
W dniu spektaklu: tel. 22 842 81 01 wewn. 238, 239

w godz. 9.30 – 15.00
Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. St. K. Potockiego 10/16

W Roku Chopinowskim, związanym z dwusetną rocznicą uro-

dzin autora najpiękniejszych nokturnów, mazurków i polone-

zów, pragniemy oddać cześć jego pamięci organizując (i kom-

ponując) imprezy poświęcone Fryderykowi Chopinowi, na 

które zapraszamy.

Od 6 maja do końca czerwca

„Portret kompozytora”

wystawa portretów Fryderyka Chopina; ul. Radosna 11

15 maja

piknik pod hasłem: „Majówka z Chopinem”

godz. 10-15, ul. Radosna 11 (plakat na stronie obok)

W każdy poniedziałek o godz. 9.30 prowadzimy dla dzieci za-

jęcia zatytułowane: „Elementarz Małego Polaka”. W programie 

m.in. poznawanie polskich zwyczajów i obyczajów, spotkania 

z historią i tworzącymi ją Polakami, ul. Radosna 11

W każdy wtorek o godz. 10.30, równolegle w Bibliotece na 

Radosnej i w Filii Przyczółkowa 27A, odbywają się zajęcia Klubu 

Małego Czytelnika. Podstawą każdego spotkania jest krótki utwór 

literacki, do którego potem dostosowujemy zabawy tematyczne, 

ruchowe i plastyczne. Wszystko to, by wprowadzić najmłodszych 

czytelników w krąg kultury literackiej, by pomóc im opanować 

sztukę słuchania ze zrozumieniem i nauczyć współdziałania w sy-

tuacjach zabawowo-zadaniowych. Zapraszamy dzieci w wieku do 

3 lat, które nie chodzą do przedszkola. Liczba miejsc ograniczona.

Biblioteka Wilanowska
zaprasza

Od 3 marca w Bibliotece przy ul. Radosnej trwa kurs obsługi komputera 

dla początkujących seniorów. Cieszy się on wielkim zainteresowanie na-

szych czytelników i nie tylko, o czym świadczy chociażby liczba uczest-

ników kursu – 26 osób. Co więcej, zgłaszają się kolejni chętni.

W zajęciach uczestniczą małżeństwa, panowie i panie, którzy nie chcą 

odstawać od „pokolenia internetu”; mimo upływających lat wciąż mają 

ogromne potrzeby intelektualne i chcą je także realizować za pośred-

nictwem komputera. Uczą się przeto pisać w edytorze tekstów, zakłada-

ją swoje konta pocztowe, wyszukują w internecie potrzebne informa-

cje, w bibliotecznym systemie MATEUSZ rezerwują sobie książki. Zadają 

przy tym mnóstwo pytań, aby wszystko jak najlepiej poznać.

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem w II połowie kwietnia ru-

szyła druga tura kursu.

Zajęcia odbywają się w każdą środę od godziny 10. Liczba miejsc ogra-

niczona.

27 maja o godz. 19.00 do Salonu Twórczości zawitają ponownie 

Agnieszka i Robert Sypkowie. Razem z autorami przewodników po 

zamkach i warowniach Polski wyruszymy historycznym Szlakiem Ksią-

żąt Mazowieckich.

Godziny otwarcia:

Biblioteka w Wilanowie, ul. Radosna 1

pon. – pt., 10 – 19 wypożyczalnia; czytelnia 12 – 19 (w środy od g. 13);

Filia w Powsinie, ul. Przyczółkowa 27A:

pon. i śr. 11 – 16; wt., czw. i pt. 13 – 18

Więcej informacji na stronie: www.wilanow.e-bp.pl 

Do 26 marca (w obydwu placówkach bibliotecznych) prowadziliśmy 

zbiórkę książek dla dzieci i młodzieży. Państwa dary zostały przeka-

zane Fundacji „Warszawskie Hospicjum dla Dzieci” (ul. Agatowa 10). 

Serdecznie dziękujemy! - pracownicy biblioteki

Dzielnica Wilanów m.st Warszawy

zaprezentuje na wystawie aktual-

nie realizowaną inwestycję - prze-

budowę ul. St. Kostki Potockiego
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OCHRONA ŚRODOWISKA / SPRAWY SPOŁECZNE

Wiosna na dobre zawitała w wilanowskie 

progi. Z każdym kolejnym dniem oka-

zalej rozwijają się pąki drzew i krzewów, na 

trawnikach i klombach nieśmiało wyrastają 

pierwsze kwiaty, a każdy poranek przynosi 

radosne śpiewy ptaków. Wraz z nastaniem 

dłuższych i cieplejszych dni coraz więcej 

czasu chcemy spędzać na świeżym powie-

trzu i cieszyć się urokami wiosny. Już wkrót-

ce wyruszymy na weekendowe majówki 

do lasów, nad rzeki i jeziora. Postarajmy się 

aby pobyt na łonie natury – gdzie jesteśmy 

gośćmi – pozostał niezauważony, bez po-

rzuconych opakowań, butelek, puszek po 

napojach, niedopałków. Wszak za tydzień 

będziemy chcieli przyjechać w te miejsca 

ponownie lub polecić je znajomym na 

wiosenny wypoczynek. Wystarczy zabrać 

ze sobą worek na śmieci lub zwykła torbę 

plastikową, pozbierać do niej wszystkie 

odpadki i wyrzucić je do domowego, czy 

osiedlowego śmietnika. Wilanów to miej-

sce częstych wycieczek, nie tylko do pała-

cowego parku. Mamy u siebie 4 rezerwaty 

przyrody, obszar Natura 2000, obszar chro-

nionego krajobrazu, liczne użytki ekolo-

giczne.

Obszary chronione oraz znaczne tereny 

łąk i pól uprawnych stanowią ostoję wie-

lu dzikich zwierząt, takich jak: sarny, dziki, 

zające, borsuki, bażanty, lisy, dlatego też 

tak ważne jest abyśmy ich nie zanieczysz-

czali i w nich nie hałasowali Dbajmy o na-

szą wspólną przestrzeń i szanujmy prawa 

wszystkich jej mieszkańców.

Pamiętajmy, że przestrzeń publiczna jest 

naszym wspólnym dobrem i jeśli sami 

o nią nie zadbamy to ten piękny, wiosenny 

krajobraz zepsują nam śmieci.

Wydział Ochrony Środowiska

 dla Dzielnicy Wilanów

Na majówkę z...  

Łąki Wilanowskie
poza obszarem
Natura 2000 !

W poprzdenim wydaniu „Informatora” 

zamieściliśmy informację o rosnącym 

prawdopodobieństwie wyłączenia Łąk 

Wilanowskich z obszaru Natura 2000, te-

raz otrzymaliśmy potwierdzenie takiego 

stanowiska. 

Po zabiegach wilanowskiego samorządu, 

dotyczących jasnego i jednoznacznego 

określenia zasięgu obszaru Natura 2000 

w Wilanowie Komisja Europejska przedsta-

wiła swoje stanowisko, o którym Generalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformo-

wała Zarząd Dzielnicy. W liście przysłanym 

przez Annę Liro, dyrektora Obszarów Na-

tura 2000, czytamy m.in.: „Proponowany 

obszar Łąki Wilanowskie nie znalazł się na 

ostatecznej liście obszarów mających zna-

czenie dla Wspólnoty Natura 2000 przesła-

Fo
t. 

J.
S

as
in

Jeśli jedziemy na wycieczkę rowerową lub urządzamy piknik na łące czy w lesie 

– pamiętajmy, że stan w jaki pozostawiamy miejsca wypoczynku świadczy o nas, 

o naszej kulturze. Opakowania zabierzmy ze sobą do przydomowego śmietnika.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla 

Dzielnicy Wilanów zaprasza wszystkich wi-

lanowskich Seniorów, którzy ukończyli 55 

rok życia na zajęcia organizowane specjal-

nie dla nich. W programie przewidziane są:

Zajęcia komputerowe, które odbywać się 

będą od 6 maja br. w fi lii Centrum Kultu-

ry Wilanów przy ul. Przyczółkowej 27A 

w godz. 9.00 – 11.00 dla grupy początku-

jącej i 11.15 – 13.15 dla grupy zaawanso-

wanej.

Przewidziane są dwie edycje zajęć: 

wiosenna i jesienna.

Wszystkich Seniorów, miłośników malar-

stwa zapraszamy do udziału w drugiej 

edycji pleneru malarskiego „Wilanów jesie-

nią”, która rozpocznie się w 2 września i po-

trwa do 14 października br. w godzinach 

12.00 – 14.00. Zajęcia będą doskonałą oka-

zją do podniesienia swoich umiejętności 

w różnorodnych technikach plastycznych, 

takich jak ołówek, piórko, akwarele oraz 

do obcowania z przepiękną przyrodą na 

terenie parku Muzeum Pałac w Wilanowie 

– współorganizatora pleneru.

Szczegółowe informacje 

oraz zapisy prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

dla Dzielnicy Wilanów

ul. St. K.Potockiego 11, pokój 202

tel. 22 642 60 01 wew. 202

Zaproszenie
dla wilanowskich 

Seniorów

W rocznym kalendarzu jest wiele dni o ważnym 

wydźwięku proekologicznym: „Dzień Ziemi” 

(25 kwietnia), „Światowy Dzień Wody” (22 marca), 

Godzina Dla Ziemi” (27 marca)” Sprzątanie Świa-

ta” (12 września). Jednak to, jak wszystkie akcje 

przekładają się na czynności dnia codziennego 

decydują: oszczędzanie wody (i tej kranowej, i tej 

oligoceńskiej), stosowanie energooszczędnych 

technologii i wyłączanie zbędnych żarówek, rezy-

gnowanie z niektórych opakowań oraz plastiko-

wych toreb na zakupy itp.

Ważną role odgrywa segregacja odpadów. Będzie 

to dobitnie podkreślane podczas Warszawskich 

Dni Recyklingu, które odbędą się etapami w ca-

łym mieście, a do Wianowa zawitają 15. maja (in-

formujemy o tym na IV stronie okładki).

Warto przy tej okazji wspomnieć, że problemem 

są nie tylko śmieci w swej masie (tonach), która 

codziennie trafi a do śmietników i pojemników na 

odpadki. To także objętość wyrzucanych śmieci. 

Jeżeli butelki po napojach oraz kartoniki po so-

kach, mleku itp. zgnieciemy przed wyrzuceniem, 

więcej zmieści się w pojemniku, przez co mniej 

kosztowny (zużywający mniej energii) będzie ich 

transport. Zwróćmy zatem uwagę na konieczność 

zgniatania opakowań tym osobom, które wcze-

śniej nie przywiązywały do tego wagi.

red.

Opakowania powinny trafi ć do pojemni-
ków po uprzednim zgnieceniu, dzięki temu 
zmniejszy się ich objętość
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INFORMACJE

nych dnia 29 października 2009 r. do Komisji 

Europejskiej[…]

Komisja Europejska nie podniosła kwestii 

niewystarczalności sieci Natura 2000 dla 

Łąk Wilanowskich,  w odniesieniu do wy-

stępujących tam siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków fauny i fl ory, co oznacza 

w praktyce, że obszar ten nie zostanie włą-

czony do sieci Natura 2000, niezależnie od 

jego granic. Wiąże się to także z brakiem 

konieczności uwzględniania tego obszaru 

przy przygotowywaniu ocen oddziaływa-

nia przedsięwzięć na środowisko”.

To ważna informacja, gdyż stworzenie ob-

szaru Natura 2000 na niezabudowanym 

obszarze Łąk Wilanowskich stworzyłoby 

problemy dla przyszłego rozwoju dzielni-

cy, o czym wielokrotnie debatował Zarząd 

i radni na sesjach Rady Dzielnicy. Podjęta 

decyzja uwalnia Wilanów od niepewności 

co do przygotowywania planów rozbudo-

wy i stwarza jasną perspektywę dla przy-

gotowywania planów zagospodarowania 

przestrzennego.                                            red.

Wkrótce pojedziemy nową poszerzoną 

al. Wilanowską, która łącząc się z budo-

waną al. Rzeczypospolitej i ul. Sobieskiego 

poprawi w sposób znaczący skomuniko-

wanie Wilanowa z sąsiednimi dzielnica-

mi. Czeka nas budowa ul. Nowokabackiej 

(przyszłego połączenia z Ursynowem) 

i skrzyżowania tej ulicy z ul. Łukasza Drew-

ny, a wcześniej remont przebiegającego 

przez Powsin odcinka ul. Przyczółkowej, 

o którym słów kilka.

Ulica Przyczółkowa jest główna ulicą prze-

biegającą przez teren Powsina w sąsiedztwie 

placu zabaw przy ul. Gronowej, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 3, kościoła św. 

Elżbiety oraz cmentarzy: parafi alnego i ko-

munalnego. Ulica posiada nawierzchnię as-

faltową w złym stanie technicznym, gdzie-

niegdzie brakuje chodników. Z tego względu 

przebudowa jest niezbędna.

Z uwagi na fakt, iż na odcinku od ul. Roso-

chatej do ul. Przekornej prywatny inwestor 

zewnętrzny prowadzi przebudowę kanaliza-

cji, w chwili obecnej Dzielnica ma zamiar zre-

alizować przebudowę na dwóch odcinkach 

od skrzyżowania z ul. Drewny do ul. Grono-

wej i od kościoła św. Elżbiety na południe 

do ul. Wafl owej. Wykonanie przebudowy 

pozostałego odcinka będzie możliwe po za-

kończeniu prac przez inwestora prywatnego 

(oraz pozyskaniu przez Dzielnicę środków 

fi nansowych na dalszą przebudowę).

Poprawa rozwiązań 
komunikacyjnych
w Wilanowie i w stolicy

Zakres planowanych prac to: frezowanie na-

wierzchni jezdni i ułożenie nowej nawierzch-

ni z asfaltu, budowa ścieżki rowerowej (as-

faltowej), przebudowa i budowa chodników 

(z kostki brukowej), założenie zieleńców, wy-

konanie nowego oświetlenia, remont prze-

pustu na wysokości ul. Andrutowej, instalacja 

nowych wiat przystankowych na istniejących 

przystankach oraz budowa nowego przystan-

ku (na wysokości szkoły), montaż fotoradaru 

(także w rejonie szkoły).

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to 

czerwiec tego roku, a jej zakończenia to jesień 

2010.

II linia metra
Nieco dalej, w głębi naszej stolicy już w maju 

br. rozpocznie się budowa centralnego odcin-

ka II linii metra. Będzie on miał 6,3 km długo-

ści oraz 7 stacji i połączy Wolę z Pragą Północ. 

Wszystkie przystanki, tj. Rondo Daszyńskiego, 

Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Po-

wiśle, Stadion i Dworzec Wileński znajdą się 

pod największymi węzłami komunikacyjnymi 

na trasie, a wyjścia z nich będą we wszystkich 

ważnych punktach – na przystankach komu-

nikacji miejskiej i po każdej stronie ulicy. Przy 

Świętokrzyskiej będzie można się przesiąść do 

pociągów metra jeżdżących I linią – stacja II li-

nii powstanie na styku z obecną stacją Święto-

krzyska. Tutaj też wybudowany zostanie tunel 

łączący tory dwóch linii bo pociągi z nowej linii 

będą „nocowały” na Kabatach. Stacja Powiśle 

ulokowana będzie pod tunelem Wisłostrady, 

a jedno z wyjść poprowadzi wprost nad Wisłę, 

tuż obok warszawskiej Syrenki. Na stacji Sta-

dion przewidziane jest miejsce na planowane 

odgałęzienie podziemnej kolejki w kierunku 

Gocławka. W przyszłości II linia z Ronda Da-

szyńskiego pociągnięta zostanie na Bemowo, 

a z Dworca Wileńskiego na Bródno.

To największa samorządowa inwestycja w Pol-

sce – kontrakt opiewa na 4,117 mld zł. To także 

przedsięwzięcie o najwyższym dofi nansowa-

niu z Unii Europejskiej. Sięgnie ono 2,7 mld zł. 

Dodatkowo Unia dołoży się do zakupu wago-

nów – zwróci 254 mln zł z 658 mln zł potrzeb-

nych na tabor. Budowa rozpocznie się od Ron-

da Daszyńskiego oraz stacji Powiśle. 

red.

W końcu 2009 roku przebu-
dowana została pętla auto-
busowa przy ul. Wiertniczej 
w Wilanowie. 
Aktualnie prowadzona jest 
przebudowa pętli na Kępie 
Zawadowskiej (na zdjęciu) 
przez co wzmocniona zosta-
nie konstrukcja jezdni 
i chodników oraz wymienio-
na ich nawierzchnia.

Fot. - J.Sasin

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stwo-

rzyło ogromne szanse do pozyskiwania środków 

unijnych w różnych obszarach działalności kraju. 

Europejski „zastrzyk” fi nansowy dostępny jest 

dla instytucji publicznych, prywatnych przedsię-

biorstw oraz organizacji pozarządowych, jednym 

słowem wszystkich, którzy posiadają osobowość 

prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem 

praw i obowiązków oraz do dokonywania we 

własnym imieniu czynności prawnych.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie te-

matyką pozyskiwania i wydatkowania środków 

unijnych wśród mieszkańców, przedsiębiorców 

oraz pracowników jednostek organizacyjnych 

znajdujących się na terenie Dzielnicy Wila-

nów, w marcu Urząd Dzielnicy we współpracy 

z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 

Unijnych Oddziałem Zamiejscowym w Rado-

miu zorganizował cykl szkoleń dla trzech opi-

sanych grup. Poszerzenie wiedzy z zakresu po-

zyskiwania i wydatkowania środków unijnych 

jest szansą na rozwój oraz podniesie standar-

dów świadczonych usług w różnych obszarach 

działalności. W związku z tym, że nie wszyscy 

mają świadomość w jaki sposób i na co moż-

na otrzymać środki unijne, celem szkoleń było 

przekazanie podstawowych informacji w za-

kresie pozyskiwania środków unijnych, a tym 

samym uświadomienie jak największej ilości 

osób. Z przeprowadzonych szkoleń łącznie sko-

rzystało 100 osób.

W 2009 r. Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. War-

szawy przygotował i złożył 2 projekty w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierw-

szy, opracowany we współpracy z urzędami 

dzielnic: Włochy i Rembertów dotyczy aktywi-

zacji osób bezrobotnych poprzez uczestnictwo 

w treningach psychospołecznych oraz kursach 

zawodowych. Drugi projekt przygotowany we 

współpracy z Gimnazjum nr 116 jest skierowa-

ny do uczniów i zakłada zorganizowanie zajęć 

wyrównawczych z przedmiotów matematycz-

no-przyrodniczych, języka angielskiego oraz 

warsztatów podnoszących zdolności psycho-

społeczne. Wartość dofi nansowania obu pro-

jektów przekracza kwotę 1 mln zł. Aktualnie oba 

wnioski są oceniane.
Klaudia Gross

Wydz. Organizacyjny dla Dzielnicy Wilanów

Starania o unijne środki finansowe
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Najstarsi ludzie nie pamiętają okoliczno-

ści założenia szkoły w Powsinie. Kronika 

szkolna stwierdza, że szkoła była przed ro-

kiem 1864.

W 1903 r. w gminie Wilanów były 4 szkoły 

gminne jednoklasowe m.in. w Powsinie.

Okres rozwoju szkoły rozpoczyna się 

z chwilą odzyskania niepodległości 

w 1918 r. i stopniowego wprowadzenia 

powszechności nauczania. W roku szkol-

nym 1922/23 szkoła jest już 3-klasowa, 

w 1928/29 4-klasowa, dochodząc stop-

niowo do pełnej siedmioklasówki w roku 

szkolnym 1937/38.

31 sierpnia 1930 r. poświęcono kamień 

węgielny nowego budynku szkolnego 

w Powsinie, obliczonego na 8 sal lekcyj-

nych oraz szereg innych mniejszych po-

mieszczeń.

10 stycznia 1936 r. rozpoczynają się lek-

cje w dwóch jeszcze wilgotnych klasach, 

wykończonych w nowym budynku szkol-

nym. Pod koniec tego roku szkolnego 

cztery sale znajdujące się na parterze zo-

stały przeznaczone do użytku.

Wybuch drugiej wojny światowej 1 wrze-

śnia 1939 r. hamuje, a nawet przerywa 

proces naturalnego rozwoju oświaty 

w Powsinie.

W 1940 r. zostaje aresztowany, a następnie 

rozstrzelany w Palmirach – razem z mar-

szałkiem Maciejem Ratajem – długoletni 

kierownik szkoły Franciszek Pieniak. Inni 

nauczyciele ukrywają się, poszukiwani 

przez gestapo. Z przedwojennego per-

sonelu nauczycielskiego pozostają w Po-

wsinie jedynie dwie nauczycielki – Zofi a 

Kopeć i Janina Zakrzewska.

Warto wspomnieć, że wbrew zarządze-

niom okupanta, młodzież szkolna była 

uczona geografi i, historii, wiedzy o Polsce; 

było to tzw. tajne nauczanie od lutego 

1940r. do końca okupacji niemieckiej tj. 

do 17 stycznia 1945 r.

W okresie okupacji hitlerowskiej uczniowie 

w szkole prowadzili tajną bibliotekę uczniow-

ską pod kierownictwem Zofi i Kopeć.

W czasie wysiedlenia od listopada 1944 do 

stycznia 1945 były prowadzone komplety 

Szkoły Powszechnej w Powsinie.

Poza działalnością oświatową trwała szero-

ka akcja opieki społecznej nad wynędznia-

łą warunkami wojny i okupacji młodzieżą 

szkolną, jak i najbardziej potrzebującymi 

spośród rezerwistek, wdów, starców i wy-

siedlonych z innych terenów Polski.

W 1945 r. szkoła również bardzo ucierpiała, 

ale podjęto wtedy normalną naukę. Szkoła 

znowu rozbrzmiewała gwarem 256 uczniów, 

z czasem liczba ta przekraczała 300.

Po wojnie pan Edmund Masojada był ini-

cjatorem wybudowania nowego budynku 

szkoły powszechnej, w którym zaraz po 

wyzwoleniu zorganizował Gminne Koedu-

kacyjne Gimnazjum Spółdzielczo-Handlo-

we, przekształcone później w gimnazjum 

państwowe.
Opracowanie – uczennice Szkoły Podstawowej

nr 104 im. Macieja Rataja pod kierunkiem Iwony 

Pieńkowskiej i Iwony Perzanowskiej. Tekst stano-

wi fragment historii szkoły w Powsinie. Zdjęcia 

- archiwum prywatne, reprodukcje udostępnione 

przez CKW.

HISTORIA / PREZENTACJE

 Przyczółkowa 27A - początki

Na część artystyczną Prezentacji Szkół 

Wilanowskich zorganizowanych 22 lu-

tego br. w hali sportowej Gimnazjum nr 

116 złożyły się przedstawienia, z których 

migawki pokazujemy na stronie obok, 

a poniżej opisy do zdjęć:

1 – „Serce dla naszych Dziadków” 

   – grupa  „Tygryski” z Przedszkola nr 223;

2 i 3 – „Jarzębinka” – spektakl przygotowany 

przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 300;

4 – młodzi aktorzy przed swoim występem

5 – „Miłość w bajkach się rodzi” – spektakl 

przygotowany przez uczniów Szkoły Pod-

stawowej nr 104;

6 i 14 – „Zuzia na czacie” – spektakl przygo-

towany przez uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 169;

7 i 8 – „Babę zesłał Bóg” spektakl przygo-

towany przez uczniów Polsko-Niemiec-

kiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego 

Brandta;

9 i 10 – „Miłość to nie zawsze znaczy to 

samo” – spektakl przygotowany przez 

uczniów XXXVIII LO;

11 i 12 – występ grupy tanecznej z Gimna-

zjum nr 117;

13 i 16 – „Śpiąca królewna” – inscenizacja 

w języku angielskim przygotowana przez 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 261;

15 – „Co to jest miłość?” spektakl przygoto-

wany przez uczniów Gimnazjum nr 116;

Więcej zdjęć dostępnych jest w postaci pliku 

PDF na stronach internetowych: wilanow.pl

oraz informator.wilanow.pl 

PREZENTACJE PREZENTACJE
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Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
zaprasza na V Warszawskie Dni Recyklingu 

organizowane przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
na ul. Gubinowskiej (odc. ul. Radosna – ul. Wandy Rutkiewicz)  

15 maja 2010 r. (sobota) w godz. 10.00 - 16.00 

Warszawskie Dni Recyklingu w Wilanowie

Warszawskie Dni Recyklingu to ważne przedsięwzięcie nie 

tylko wieloletniego programu edukacji ekologicznej „Warsza-

wa Stolicą Czystości” realizowanego w Warszawie od 2005 r., 

lecz również coroczna impreza edukacyjna, nad którą patro-

nat honorowy objęli: prezydent m.st. Warszawy, ambasador 

Norwegii oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

W tym roku, dzięki dofi nansowaniu ze środków WFOŚiGW, 

przedsięwzięcie realizowane będzie na większą skalę niż do-

tychczas. Oprócz głównego pikniku rodzinnego odbędą się 

również akcje dzielnicowe: 15 maja w Wilanowie i na Biało-

łęce, natomiast 29 maja w Wawrze i Włochach, gdzie za przy-

niesione surowce wtórne będzie można otrzymać piękne zie-

lone nagrody: zioła, kwiaty oraz sadzonki drzew i krzewów.

Finałem trwających od połowy maja spotkań będzie, jak co 

roku, ekologiczny piknik rodzinny, który odbędzie się 12 

czerwca br. na boisku bocznym w Parku Agrykola, gdzie już 

od godz. 10.00 warszawiacy będą mieli możliwość wzięcia 

udziału w wielu ekologicznych konkursach, podczas których 

otrzymają zielone upominki w zamian za surowce wtórne. 

W tym roku przygotowano około 20 tys. roślin: kwiatów 

(m.in. pelargonie, begonie, niecierpki,) ziół (m.in. bazylia, 

oregano, rozmaryn, tymianek) oraz sadzonek (świerki, jodły, 

tuje i berberysy), które rozdawane będą za makulaturę, szkło, 

tworzywa sztuczne, butelki PET, baterie, puszki aluminiowe 

oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Dodatkowo, 

będzie można otrzymać ekologiczne torby na zakupy oraz 

inne ekologiczne gadżety i nagrody.

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów pragnie 

jednocześnie zachęcić Państwa do codziennego selektywne-

go zbierania szkła, opakowań i makulatury. Odpady zbierane 

selektywnie nie trafi ą na wysypisko, nie zanieczyszczą natu-

ralnego środowiska – można je bowiem powtórnie przetwo-

rzyć, oszczędzając surowce naturalne i energię potrzebne do 

ich produkcji. Z odzyskanych w wyniku recyklingu surowców 

ponownie wytwarza się szkło, metal, papier oraz regranulat 

PET, służący m.in. do produkcji polarów, włókien sztucznych, 

czy paliw alternatywnych. Tak więc, wykorzystując powtór-

nie opakowania i makulaturę, oszczędzamy surowce na-

turalne i energię. Pamiętajmy, aby zawsze zgniatać puszki, 

kartony i butelki plastikowe przed wyrzuceniem do odpo-

wiedniego pojemnika. To duża oszczędność miejsca, a dzięki 

temu możliwość odebrania większej ilości odpadów.

W SPRAWIE GOSPODARKI ODPADAMI NAJWAŻNIEJSZE 

JEST, ABY KAŻDY Z NAS BYŁ ŚWIADOMYM KONSUMEN-

TEM I JUŻ W MOMENCIE ZAKUPU TOWARÓW ZWRACAŁ 

UWAGĘ M.IN. NA ILOŚĆ OPAKOWAŃ. UŻYWANIE TOREB 

WIELOKROTNEGO UŻYTKU RÓWNIEŻ WPŁYNIE KORZYST-

NIE NA MINIMALIZACJĘ ILOŚCI WYTWARZANYCH OD-

PADÓW.

Wspólnie dbamy o naturalne środowisko!      www.wilanow.pl
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