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BARWY JESIENI w pracach seniorów i juniorów

Powyżej i obok zdjęcia Weroniki Braun, z Gimnazjum nr 116, która 

zajęła I miejce w konkursie szkolnym „Wilanów znany i niezna-

ny”  Poniżej i w tle zdjęcia Karoliny Różyckiej i Marcjanny Lelek (II 

miejsce). 

Prace wilanowskich Seniorów wykonane w ramach cyklu zajęć 

malarskich  „Wilanów jesienią”  (więcej na ten temat - na stronie 10.)

Więcej

na temat 

konkursu - na 

stronie 10.

Wybrane prace 

Seniorów:

1,2,4 - Aliny 

Bartołd 

4 - Irminy 

Śliwińskiej

5- Aleksandry 

Kozak

(wybór - redakcja)
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Ważniejsze numery telefonów
w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

Centrala    tel.  022 642 60 01 numery 
022 858 75 18,  022 858 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. 001
Urząd stanu cywilnego    wew. 104

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 103;   e-mail: e-wom@wilanow.pl

Wydział Architektury i Budownictwa 
dla Dzielnicy Wilanów             
nr wew. 011, 012, 013 
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 i Wychowania dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 314;   e-mail: oswiata@wilanow.pl

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 313;   e-mail: sport@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. 001, 051;   e-mail: wzl@wilanow.pl 

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

Faks do wszystkich wydziałów: 022 642 76 43

INFORMACJE / OGŁOSZENIA

Wpłaty dotyczące opłat skarbowych
29 10301508 0000 0005 5001 6125

Wpłaty dotyczące opłat komunikacyjnych
51 10301508 0000 0005 5001 6117

Rachunek bieżący - dochody jednostki budżetowej urzędu 
(podatki i opłaty lokalne, czynsze, opłaty za garaże, opłaty 
za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu dzierżawy, 
użytkowanie wieczyste, renta planistyczna) 
75 10301508 0000 0005 5003 4018 

Rachunki bankowe Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Wpłaty za dowody osobiste, udostępnienie danych
07 10301508 0000 0005 5001 6036 

Depozyty - wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umów, kaucje
73 10301508 0000 0005 5001 6109

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
60 10301508 0000 0005 5001 6052

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
82 10301508 0000 0005 5001 6044

Szanowni Państwo,

    Koniec roku to zwykle czas podsumowań. Taki 
charakter ma grudniowy numer „Informatora Wila-
nowskiego”. Oprócz spraw bieżących pokusiliśmy 
się o kilka istotnych zestawień i prezentacji, dotyczą-
cych tego, co w ostatnich dwóch latach w Dzielnicy 
Wilanów powstało, co się buduje i remontuje, jakie 
inwestycje będą wykonywane w najbliższych latach. 
Uznaliśmy, że to ważne informacje, gdyż takiej dyna-
miki w sektorze inwestycji publicznych Wilanów nie 
przeżywał od lat, a Mieszkańców z pewnością zainte-
resują inwestycje zmieniające krajobraz ich dzielnicy 
Obrazowym przewodnikiem do tych podsumowań 
jest rozmowa z Hubertem Królakiem, przewodniczą-
cym Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, którą 
zamieszczamy na stronach 4-5. Specjalny kolorowy 
dodatek wewnątrz numeru to ilustrowane zestawienie 
najważniejszych inwestycji.

Krok za krokiem, krok po kroczku,
Najpiękniejsze w całym roczku,
Idą święta, idą święta…
śpiewają redaktorzy radiowej Trójki. Czując niezwy-
kłość tego czasu, ekscytującą radość oczekiwania 
i nadziei, życzymy wszystkim Czytelnikom pięknych 
Świąt Bożego Narodzenia i wspaniałego Roku 2009, 
oby był najlepszy ze wszystkich, które dotychczas 
uważaliśmy za udane.

Zespół redakcyjny

Wszystkie poprzednie wydania „Informatora Wilanowskiego” 
dostępne są na stronie:  www.informator.wilanow.pl

Bieżące informacje i komunikaty Urzędu Dzielnicy 
zamieszczane są na stronie: www.wilanow.pl

Uwaga! Nowy adres Delegatury Biura Geodezji i Katastru: 
ul. Marszałkowska 77/79, pokój 410 (IV piętro), tel. 022 50 23 774
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rząd rozpoczął negocjacje z władzami mia-

sta, bez wsparcia których taka transakcja 

byłaby niemożliwa. Wszak chodzi o 4,5 hek-

tarową działkę i około 50 milionów złotych 

na jej zakup. Dzielnica nie ma możliwości 

do przeprowadzenia samodzielnie takiej 

transakcji. Gdyby do niej doszło, a inwesty-

cja byłaby zrealizowana w duchu wstępne-

go planu poglądowego, przygotowanego 

na zlecenie Polnordu, to skala obiektu 

(przedszkole, zespół obiektów szkolnych, 

boiska, pływalnia, hala sportowa, amfi te-

atr itd.) zaspokoiłaby w znaczącej mierze 

potrzeby oświatowe Miasteczka Wilanów. 

Trzeba przyznać z pokorą, że te działania 

nie mają charakteru wyprzedzającego, ale 

są pełną determinacji próbą nadrabiania 

błędów sprzed lat. Władze ówczesnej gmi-

ny Wilanów, uchwalając plany miejscowe, 

nie zapisały w nich rezerwy gruntu na cele 

oświatowe. Administracja Lecha Kaczyń-

skiego, ówczesnego prezydenta stolicy, 

nie podjęła działań, aby zmienić taki stan 

rzeczy – nie kupiono działki, gdy ceny 

gruntów w Wilanowie nie były jeszcze tak 

wysokie. Rada i Zarząd Dzielnicy, a także 

władze stolicy stanęły przed ostatnią – być 

może – szansą, aby nadrobić błędy po-

przedników. Sprawa zyskała przychylność 

Miasta, w tym prezydent Hanny Gronkie-

wicz-Waltz, i jesteśmy coraz bliżej jej szczę-

śliwego zakończenia.

Na listopadowej sesji radni przegłoso-

wali jednogłośnie przyznanie pokaź-

nych sum na doposażenie publicznych 

placówek szkolnych i przedszkolnych, 

działających na terenie Wilanowa.

Tak, planowaliśmy kwotę ok 600 tys. zło-

tych, według zestawień, przygotowanych 

przez dyrekcje szkół i przedszkoli. Chodzi 

o sprzęty poprawiające standard naucza-

nia oraz obsługę m.in. kuchni (np. zmywar-

ki, piece), stołówek itp. Uchwała w tej spra-

wie podjęta została jednogłośnie.  Rada 

m.st. Warszawy zaakceptowała te wydatki 

na poziomie ok. 420 tys. złotych. Warto 

w tym miejscu wspomnieć o bardzo dobrej 

współpracy samorządu dzielnicy z dyrek-

cjami wilanowskich szkół i przedszkoli.

Wysoko oceniane są place zabaw wybu-

dowane ostatnio na terenie dzielnicy.

Tak, jest się czym pochwalić. W ogólnej 

punktacji wilanowskie place zabaw w za-

jęły pierwsze miejsce w stolicy. Najbardziej 

okazały, ten przy ulicy Gronowej, uznany 

został za wzorcowy w skali całego miasta. 

To cieszy. Place zabaw są miejscem re-

kreacji, ale pełnią także rolę integracyjną. 

Wilanów – choć dynamicznie się rozwija 

– nie ma na razie zbyt wielu miejsc, gdzie 

mieszkańcy się spotykają, miło spędzają 

czas i wzajemnie poznają. Rolę taką pełną 

– w pewnym zakresie – imprezy kultural-

ne i sportowe organizowane przez Urząd 

Dzielnicy, Centrum Kultury Wilanów, wila-

nowską bibliotekę, szkoły i parafi e. Wkrót-

ce na mapie Wilanowa pojawią się kolejne 

miejsca spotkań: lodowisko przy ul. Gu-

binowskiej, o którego powstanie zabie-

gamy, a także boisko „Orlik” przy ul. Sytej. 

Oba obiekty powstaną w 2009 roku. Skoro 

w naszej rozmowie dotarliśmy do Zawad 

warto wspomnieć o przygotowywanej 

budowie publicznego przedszkola przy 

ulicy Sytej 123. Jest też realna szansa na 

podłączenie zawadowskich osiedli do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, co dzięki 

uzgodnieniom Zarządu Dzielnicy z MPWiK 

nastąpi w niedalekiej przyszłości.

W każdej części dzielnicy zauważalne są 

inwestycje związane z remontami i budo-

wą ulic oraz instalacją oświetlenia przy 

niektórych z nich.

W tej chwili najbardziej zauważalne – ze 

względu na szybko zapadający zmrok – jest 

oświetlenie ulic: Przyczółkowej i Drewny, aż 

do samego Konstancina. W tym roku nowe 

oświetlenie pojawiło się także przy ulicach: 

Ponczowej, Bruzdowej, Obornickiej, Bra-

ci Marconich i Wiktorii Wiedeńskiej. Trzy 

ostatnie z wymienionych ulic poddane były 

także gruntownemu remontowi, a ulica 

Bruzdowa powstała niemal od nowa. Trwa 

generalny remont ul. Piechoty Łanowej. 

Latem tego roku przebudowaliśmy, bardzo 

niebezpieczne dotychczas, skrzyżowanie 

ulic: Wiertniczej, Lentza i Ostrej instalując 

na nim nową sygnalizację świetlną. Wkrót-

ce przebudowane zostanie skrzyżowanie 

ulic: Vogla i Sytej. Niezwykle istotnym i dłu-

go oczekiwanym przedsięwzięciem dro-

gowym jest rozpoczęcie procedur związa-

nych z budową ul. Nowokabackiej. Stworzy 

ona dogodne połączenie Wilanowa z Ursy-

nowem. Takim połączeniem będzie także 

– w nieodległej przyszłości – przedłużenie 

ul. Płaskowickej w rejonie Wilanowa Za-

chodniego. W tej części dzielnicy nastąpi-

ło spore ożywienie. Wśród powstających 

osiedli Miasteczka Wilanów budowana jest 

al. Rzeczypospolitej, która wkrótce zyska 

połączenie z ul. Sobieskiego i al. Wilanow-

ską. Rozpoczęta gruntowna przebudowa 

tej ostatniej cieszy wszystkich, którzy jeż-

dżą tędy do (i wracają z) pracy, gdyż w go-

dzinach szczytu korki są największe. Asfal-

tową nawierzchnię i chodnik zyskała w tym 

roku ul. Kardynała Hlonda. Zarząd zabiega 

o jak najszybsze uwzględnienie Miasteczka 

Wilanów na trasie jazdy linii autobusowej. 

Niestety, doprowadzenie w ten rejon linii 

tramwajowej przesunięte zostało w czasie 

przez służby miejskie.

Nie wszystkie inwestycje drogowe są inwe-

stycjami Dzielnicy, ale wiele z nich zostało lub 

zostanie rozpoczętych po usilnych staraniach 

wilanowskich burmistrzów i radnych, a także 

wielu osób m.in. z Rady i Zarządu Miasta, któ-

re zapoznały się z potrzebami naszej dziel-

nicy i podeszły do nich ze zrozumieniem. 

Wszystkim im serdecznie za to dziękuję.

Od dwóch lat przewodzi pan wilanow-

skiemu samorządowi, współdziała 

z Radą i Zarządem Dzielnicy. Jak 

określiłby Pan zasady tej współpracy?

Traktuję to przede wszystkim jako pra-

cę zespołową, zarówno pracę Rady jak 

i współpracę z Zarządem. Jesteśmy jedną 

drużyną, która stara się, aby ostateczny 

efekt podejmowanych działań był jak naj-

korzystniejszy dla Wilanowa. Wymaga to 

zaangażowania na wielu odcinkach: pro-

wadzenia negocjacji, szukania kompromi-

su i podejmowania decyzji, nieraz bardzo 

trudnych. Choć wielokrotnie się spieramy, 

to cel sporów jest jeden – podjęcie opty-

malnych decyzji w interesie dzielnicy i jej 

mieszkańców. Jesteśmy świadomi, że reali-

zowane inwestycje, choć ich rozmach – jak 

na warunki dzielnicy – jest imponujący, 

to tylko pewien etap. Nadal jest sporo do 

zrobienia. Celowo użyłem słowa etap, aby 

zaznaczyć, że nie zawsze możemy wszyst-

ko zrobić na raz, a to ze względu na środki 

fi nansowe, a to ze względu na procedury 

prawne. Poprzez etapowanie staramy się 

realizować zasadę równomiernego rozwo-

ju, w taki sposób, aby działania samorządu, 

w tym inwestycje, dotyczyły całej dzielnicy, 

a nie wybranych jej wycinków, jak to się 

niejednokrotnie zdarzało w przeszłości.

Jeżeli realizujemy inwestycje w szkołach to 

etapami – we wszystkich; jeżeli remonty 

i budowy ulic, to wszędzie, i na Zawadach, 

i w Wilanowie Niskim, i w Miasteczku Wila-

nów, i w Wilanowie Wysokim, i w osiedlu 

Wilanów-3. Zasada zrównoważonego roz-

woju dotyczy wszystkich działań podej-

mowanych w interesie dzielnicy, o których 

wspomniałem.

Czy mają racje te osoby, które mówią, że 

pieniądze wydawane na inwestycje w Wi-

lanowie są dotacjami z Unii Europejskiej?

Nie. Wiem, że takie głosy się pojawiają. 

Korzystając z okazji wyjaśniam: wszystkie 

kwoty zaplanowane i wydane na wszelkie 

wilanowskie inwestycje pochodzą z na-

szych podatków – podatków mieszkańców 

Warszawy. Nie są to żadne dotacje. Wyso-

kość sum, którymi dysponujemy wynika 

z planu budżetowego dzielnicy, ustalane-

go wspólnie przez Radę i Zarząd Dzielnicy, 

a później akceptowanego przez władze 

Miasta. Dołożymy starań, aby dynamika 

zaangażowanych środków i wykonywa-

nych inwestycji w Wilanowie, o których 

wspomniałem w trakcie rozmowy, mia-

ła charakter rosnący w 2009 roku i latach 

późniejszych.

Dziękujemy za rozmowę

Wymienione w rozmowie inwestycje, 
przedstawiamy szerzej na dalszych 
stronach Informatora.

Każdy rok w życiu dzielnicy Wilanów jest 

ważny. Ten mijający wydaje się być dyna-

miczną kontynuacją roku 2007.

Po zastoju inwestycyjnym, charakteryzu-

jącym poprzednią kadencję, widać impo-

nującą dynamikę w zakresie inwestycji. 

Dobitnie charakteryzują to kwoty wydane 

na rozwój dzielnicy: rok 2007 zakończyli-

śmy wykonaniem inwestycji na poziomie 

blisko 14 milionów złotych, w tym roku jest 

to kwota dwa razy większa – około 28 mi-

lionów złotych. Dla porównania dodam, że 

rok 2006, ostatni rok poprzedniej kadencji 

zakończył się wykonaniem inwestycji na 

poziomie około 5 milionów złotych. Warto 

podać te cyfry w momencie ważnym – miją 

dwa lata kadencji obecnego samorządu. 

Większość Mieszkańców Wilanowa zaufała 

Platformie Obywatelskiej, oddając swoje 

głosy na jej kandydatów. Staramy się tego 

zaufania nie zawieść, pokazać inny, jako-

ściowo odmienny od poprzednich styl za-

rządzania dzielnicą – styl dynamiczny i sku-

teczny. Wzrost wykorzystanych nakładów 

inwestycyjnych potwierdza racjonalność 

takiego działania.

Jak Pan ocenia zaangażowanie inwe-

stycyjne w wilanowskich placówkach 

oświatowych?

Jeżeli chodzi o szkoły, zacznę od XXXVIII 

Liceum im. Stanisława Kostki Potockiego i 

Szkoły Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertni-

czej. To moja dawna szkoła, przez co darzę 

ją szczególnym sentymentem. Postęp prac, 

który widać nawet z ulicy, jest imponujący. 

Szkoła z nadbudowanym piętrem, jest już 

pod nowym dachem i szybko posuwają się 

prace wewnątrz obiektu. To cieszy, choć 

nadal nie mogę uwolnić się od przykrych 

wspomnień związanych z falą dezinformacji, 

pomówień, bezpodstawnych zarzutów i nik-

czemnych kłamstw na temat tej inwestycji, 

rozpowszechnianych do niedawna przez 

niektóre osoby. Podkreślam, jak to czyniłem 

od początku na wszystkich spotkaniach do-

tyczących tej inwestycji: cel był i jest jeden 

– uczynienie z Zespołu Szkół nr 79 placówki 

oświatowej na dobrym poziomie europej-

skim – nowoczesnej, prężnej, z dobrym 

zapleczem. Jednym słowem takiej, która 

będzie dumą Wilanowa. Niestety, duża ska-

la przedsięwzięcia stworzyła konieczność 

czasowego przeniesienia obu szkół: podsta-

wówki i liceum do placówek zastępczych. 

Jest to bez wątpienia duża niedogodność 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Ale 

czas płynie szybko, prace postępują plano-

wo i nim się obejrzymy zadzwoni szkolny 

dzwonek w odnowionym budynku, co na-

stąpi w 2009 roku.

Dodam jeszcze, że nie poprzestaniemy na 

prowadzonym obecnie remoncie. Zarząd 

Dzielnicy uruchomił już procedury zmie-

rzające do wybudowania zaplecza sporto-

wego przy Zespole Szkół nr 79, w tym hali 

sportowej i pływalni.

Jeśli chodzi o inne szkoły, to mogę powie-

dzieć z dumą, że dzięki zaplanowanym 

środkom budżetowym, wsparciu Rady 

Dzielnicy oraz zaangażowaniu Zarządu 

i pracowników Urzędu Dzielnicy przepro-

wadziliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat 

remonty w palcówkach oświatowych na 

skalę dotychczas niespotykaną w historii 

samorządnego Wilanowa. Przypomnę tu 

takie inwestycje, jak kompleksowy remont 

pływalni w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gu-

binowskiej, budowa boisk sportowych przy 

szkołach w Powsinku i w Powsinie, remon-

ty dachów budynków Zespołu Szkolno– 

Przedszkolnego nr 3 w Powsinie, remonty 

szkolnych stołówek i ich zaplecza wraz z za-

kupem nowego wyposażenia kuchni.

Czy realna jest szansa na na szkołę

w Miasteczku Wilanów?

Tak, to szansa całkiem realna. Rada Dziel-

nicy na listopadowej sesji podjęła uchwa-

łę popierającą zakup przez władze stolicy 

działki w obszarze Wilanowa Zachodniego 

na budowę kompleksu szkolno-przedszkol-

nego.

Zarząd Dzielnicy, prowadził wielomiesięcz-

ne negocjacje w tej sprawie z Polnordem, 

właścicielem terenu i koordynatorem pro-

jektu pn. Miasteczko Wilanów. Gdy oferta 

fi rmy została przedstawiona na piśmie, Za-

Zasada równomiernego rozwoju
Rozmowa z Hubertem Królakiem,

przewodniczącym Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
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Hubert Królak

Wybrane inwestycje w Wilanowie:

1. Nadbudowa piętra i remont

w Zespole Szkół nr 79

przy ul. Wiertniczej 26.

2. Budowa al. Rzeczypospolitej.

3. Ul. Przyczółkowa z nowym 

oświetleniem.

4. Remont ulicy Wiktorii Wiedeń-

skiej i Braci Marconich.

5. Nowe szkolne boisko

przy ul Uprawnej 9/17.

Zdjęcia - Jacek Sasin

1 2

4 5
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Pozostałe imprezy
� 8 grudnia na terenie Przed-

szkola nr 56 „Wesołe Kubusie” 

przy ul. Gubinowskiej odbyły 

się VI Mikołajkowe Zawody 

Przedszkolaków. Wystarto-

wały zerówki ze szkół pod-

stawowych: nr 104 (Zespół 

Szkolno–Przedszkolny nr 3), 

nr 169, nr 300 (Zespól Szkolno 

– Przedszkolny nr 2) oraz re-

prezentacja gospodarzy, która 

tym razem zwyciężyła.

� 15 listopada, w hali spor-

towej Gimnazjum nr 116 ro-

zegrany został I Turniej Piłki 

Siatkowej o Puchar Burmi-

strza Wilanowa, w którym ry-

walizowały cztery drużyny. Wy-

grał Uczniowski Klub Sportowy 

Powsinek – gospodarz imprezy.

� W dniach 5-7 grudnia miał 

miejsce Dziewiąty Turniej Pił-

ki Ręcznej Dziewcząt (rocz-

niki 1996 i 1997). W kategorii 

„rocznik 1996” reprezentantki 

UKS Wilanowia zajęły IV miej-

sce; w kategorii „rocznik 1997” 

startowały dwie drużyny zaj-

mując miejsca: drugie – UKS 

Wilanowia oraz czwarte – UKS 

Wilanowia II.

� Reprezentacja Wilanowa 

wygrała (hura!) Mokotowski 

Turniej Halowej Piłki Nożnej 

Dzielnic m.st. Warszawy, któ-

ry rozegrany został 29. listopa-

da br.

Beata Komosińska-Ferens

Zdjecia - autorka

W rozegranym 4 grudnia br. Finale 

Warszawskim „Od zabawy do spor-

tu” Szkoła Podstawowa nr 300, re-

prezentująca Wilanów, zajęła IV 

miejsce.

Rywalizacja wśród dzieci była nie-

zwykle zacięta i losy medali ważyły 

sie do ostatniej konkurencji. Po raz 

kolejny, podobnie jak w półfi nale, 

bezkonkurencyjne okazały się rów-

nież nauczycielki, opiekujące się re-

prezentacją – wygrały konkurencję 

przeznaczoną dla opiekunów. Gratu-

lujemy wszystkim fi nalistom!

Finał Warszawski poprzedził fi nał na 

szczeblu dzielnicy, który odbył się 13 

listopada na terenie Zespołu Szkół 

nr 2 przy ul. Gubinowskiej. W im-

prezie wzięło udział 72 zawodników 

ze wszystkich wilanowskich szkół 

podstawowych. Eliminacje dzielni-

cowe wygrała reprezentacja Szkoły 

Podstawowej nr 300 i to właśnie ona 

reprezentowała Wilanów w półfi nale 

warszawskim – 27 listopada i fi nale 4 

grudnia.

W Finale Dzielnicowym uczestniczył 

burmistrz Wilanowa – Rafał Mia-

stowski, który wręczył puchary re-

O tym, że należy odżywiać się racjonalnie i zdrowo, wiedzą chy-

ba wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz 

w Wilanowie.

Zespół Szkół nr 2 był dwukrotnie wyróżniany nagrodami pie-

niężnymi (w latach: 2006 i 2007) za przeprowadzenie akcji, za-

angażowanie, liczny udział uczniów i nauczycieli, a także za ory-

ginalne pomysły. Szkolnym koordynatorem akcji była p. Wanda 

Opoczyńska-Brodzka – szkolny reedukator.

Nie bez znaczenia jest fakt, że właśnie tu, w wilanowskiej szko-

le funkcjonuje stołówka – jedna z najlepszych w Warszawie. Jej 

kierownictwo i personel urzeczywistniają szlachetne idee akcji 

„Wiem, co jem”. 

– To poważne wyzwanie – mówi Justyna Banasiuk, kierownik 

żywienia – bowiem stołówka wydaje 550 posiłków dziennie. 

– Dania do wyboru mamy w niektóre dni tygodnia, ale surówki, 

ZDROWIE / INFORMACJE SPORT

Wiem co jem!

„Wiem, co jem”  to kampania społeczna prowadzona przez 

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Cen-

trum Komunikacji Społecznej i Wydziałem Nauk o Żywieniu 

Człowieka i Konsumpcji SGGW. 7 listopada br. w Szkole Pod-

stawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 zorganizowa-

no Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.  Celem 

akcji jest zachęcenie dzieci do zdrowego odżywiania, a przez 

to przeciwdziałanie coraz poważniejszemu problemowi oty-

łości u dzieci. 

Na terenie dzielnicy Wilanów do akcji włączyli się burmistrzo-

wie, którzy wraz z uczniami przygotowywali zdrowe posiłki, 

a także recytowali wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. 

Przerwa obiadowa w Zespole Szkół nr 2. Pani Justyna Banasiuk - kierownik 
żywienia (pierwsza od lewej) uczestniczy w wydawaniu posiłków.

Od zabawy do sportu

Od pewnego czasu zamknięty jest dojazd od 

strony ul. St. Kostki Potockiego do parkingu 

przed Urzędem Dzielnicy Wilanów. Zamknię-

cia dokonała administracja Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) – właści-

ciela terenu i znajdujących się tu zabudowań 

(w tym także budynku Urzędu, który jest od 

SGGW wynajmowany). 

Urząd Dzielnicy, w trosce o przybywających tu 

interesantów i ich pojazdy, zwracał się wielo-

krotnie do właściciela obiektu o zabezpiecze-

nie dawnego browaru (na zdjęciu obok), znaj-

dującego się przy wspomnianym dojeździe, 

przed spadającymi dachówkami, fragmenta-

mi tynku, czy elementami rozpadających się 

kominów, gdyż stawało się to niebezpieczne 

dla idących tędy osób i przejeżdżających po-

jazdów. Kilka miesięcy temu administracja 

SGGW zamknęła przejazd. Od czasu do czasu, 

z długimi przerwami, prowadzone są tu prace 

zabezpieczające, m.in. wymiana rynien, ob-

murowanie kominów.

– Liczyliśmy na to, że doraźne remonty i nie-

zbędne zabezpieczenia zakończą się szybko 

– mówi Agnieszka Wieczorek, naczelnik Wy-

działu Obsługi Mieszkańców. – Ponieważ tak 

się nie stało i o zakończeniu wspomnianych 

prac na razie nic nam nie wiadomo, przepra-

szamy Mieszkańców Wilanowa i wszystkie 

osoby przybywające do Urzędu Dzielnicy za 

powstałe niedogodności.
red.

P.S. Podobno Szymon Majewski ma tu nakręcić część 

swojego show - „Końca nie widać”.

Budynek starego browaru przy ul. St.K. Potockigo 

to część dawnego folwarku. Mało kto wie, że bu-

dynek ma swoje zasługi dla… polskiej kinemato-

grafi i. Tu Jerzy Hoff man nakręcił sceny z obrony 

Beresteczka w „Ogniem i mieczem”; tu Andrzej 

Wajda kręcił sceny do „Pana Tadeusza”, w deko-

racjach przygotowanych przez Allana Starskiego 

– zdobywcy Oskara, mieszkańca Wilanowa.
Fot. J.Sasin

sałatki warzywne i owocowe są co-

dziennie w szerokim asortymencie. 

Dbamy, aby były nie tylko zdrowe 

i treściwe, ale także kolorowe i es-

tetycznie podane. Wtedy uczniowie 

chętnie po nie sięgają, dostarczając 

tym samym organizmom niezbęd-

nych witamin i soli mineralnych. 

Niektórzy zjadają nawet kilka sała-

tek dziennie - dodaje z uśmiechem 

pani Justyna.

Aktywność sportowa uczniów szko-

ły jest znana i pani kierownik wraz 

z podległym jej zespołem dbają, aby 

dzieci mogły uzupełniać energię, 

traconą w sportowej rywalizacji.

Gdy do szkoły przyjeżdża młodzież 

z innych miast, np. na turnieje piłki 

ręcznej, można usłyszeć od mło-

dych zawodników: Rany, ale u was 

świetne jedzenie!

Jeden z trenerów powiedział kiedyś, 

że jego zawodnicy od kilku lat, jadąc 

na turniej do Warszawy, przełykają 

w drodze ślinkę na myśl o pysznych 

posiłkach w Wilanowie. Jedziemy na 

dobre jedzenie – mówią. Oryginalna 

motywacja do udziału w zawodach 

piłki ręcznej.
PeZet

Fot. J.Sasin

Przepraszamy
za niedogodności

Sputnik wylądował
w Powsinie
Dzielnica Wilanów otrzymała od fi rm City 

Play i SARBA urządzenie zabawowe SPUT-

NIK, które zostało zainstalowane na terenie 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Po-

wsinie (na zdjeciu poniżej), a 19 listopada uro-

czyście przekazane do użytku. Zabawka jest 

przeznaczona dla dzieci od 6 do 16 lat, ma 

5 metrów wysokości. Dzieci mogą wchodzić 

na „pokład” sputnika po standardowej dra-

bince, a także po sznurach i łańcuchach. 

Oczywiście, urządzenie spełnia wszystkie 

wymogi i normy unijne.

red.

Informacje o darczyńcach:

SARBA projektuje i produkuje urzą-

dzenia zabawowe oraz elementy ma-

łej architektury dla publicznych i pry-

watnych placówek. SABRA to fi rma 

włoska, działająca od 1959 r.

City Play Sp. z o.o. to fi rma działają-

cą w branży projektowania i budowy 

obiektów rekreacyjnych i placów za-

baw. City Play jest partnerem wielu 

leaderów branży urządzeń zabawo-

wych. Współpracuje z profesjonalny-

mi fi rmami, których produkty spełnia-

ją najwyższe wymagania jakościowe 

oraz normy i wymogi Unii Europej-

skiej. 

Dzielnica Wilanów 
składa 

serdeczne podziękowania 
fi rmom:

 City Play oraz SARBA
za atrakcyjny prezent
podarowany dzieciom 

Urząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy
dziękuje fi rmie

GLM Gajewski&Morawski
za pomoc w kolportażu 

„Informatora Wilanowskiego” 
na terenie dzielnicy.

prezentacjom wszystkich szkół, 

ponadto uczestnicy otrzymali 

dyplomy, medale oraz nagrody 

rzeczowe. Burmistrz podzięko-

wał także nauczycielom wycho-

wania fi zycznego, którzy prowa-

dzą zajęcia w ramach programu 

„Od zabawy do sportu” i wręczył 

im upominki.

Zawody były podsumowaniem 

realizowanego przez cały rok 

programu „Od zabawy do spor-

tu”. Celem programu jest upo-

wszechnienie idei sportu oraz 

podniesienie sprawności fi zycz-

nej najmłodszych uczniów po-

przez wprowadzenie nadobo-

wiązkowych zajęć z wychowania 

fi zycznego dla dzieci z klas I-III 

szkół podstawowych.

Warszawska
Olimpiada
Młodzieży
Zakończyły się eliminacje dziel-

nicowe zaplanowane na rok 

2008.

1 grudnia przeprowadzono za-

wody w tenisie stołowym. Wśród 

dziewcząt ze szkół podstawo-

wych zwyciężyły reprezentant-

ki Szk. Podstawowej nr 169, 

a wśród chłopców – uczniowie 

Szk. Podstawowej nr 104. Wśród 

gimnazjalistów triumfowali re-

prezentanci Gimnazjum nr 116 

(zarówno wśród dziewcząt jak 

i chłopców) W dniach 18–20 

listopada odbyły się zawody 

w unihokeju. W rywalizacji gim-

nazjów zwyciężyło Gimnazjum 

nr 116 (w kategorii dziewcząt 

i chłopców) W kategorii szkół 

podstawowych zwycięzcami zo-

stały: Szkoła Podstawowa nr 300 

(dziewczęta) i Szkoła Podstawo-

wa nr 104 (chłopcy).

3 listopada – minikoszykówka 

chłopców (zwycięzca – Szkoła 

Podstawowa nr 300); 5 listopa-

da – minikoszykówka dziewcząt 

(zwycięzca – Szkoła Podstawo-

wa nr 300). 23 października – ko-

szykówka dziewcząt w kategorii 

gimnazja (zwycięzca – Gimna-

zjum nr 116) oraz koszykówka 

chłopców w kategorii gimna-

zja (zwycięzca – Gimnazjum               

nr 117).

„Od zabawy do sportu” - zdjęcie z Finału Dzielnicowego

Warszawska Olimpiada Młodzieży,
rozgrywki w unihokeju dziewcząt.
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Jest szansa na dokończenie inwesty-

cji rozpoczętych przed laty (jeszcze 

przez samorząd Gminy Wilanów) 

i do dziś stanowiący smutny ele-

ment krajobrazu Wilanowa. Chodzi 

tu o budynek wielofunkcyjny przy 

ul. Kolegiackiej i budynek ratusza 

przy ul. Klimczaka. 

Sprawa budynku przy ul. Kolegiackiej 

trafi ła do sądu wiele miesięcy temu. Ry-

suje się korzystny przełom – wzajemne 

porozumienie stron: Urzędu Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy i wykonaw-

cy, co powinno nastąpić w niedalekiej 

przyszłości. Oczywiście, nie od razu 

wznowione zostaną prace budowla-

ne. Obiekt od lat znajduje się w stanie 

surowym niezakończonym, bez dachu 

i jakichkolwiek zabezpieczeń przed 

czynnikami pogodowymi. – Nim wej-

dzie na ten teren kolejny wykonawca 

potrzebne są niezbędne ekspertyzy, 

oceniające stan techniczny budynku 

– mówi Robert Lasota, zastępca burmi-

strza ds. inwestycji. – Właśnie zostały 

zakończone. Na ich podstawie bę-

dziemy wiedzieli, jakie prace i w jakim 

zakresie należy podjąć, pod jakim ką-

tem ogłosić przetargi na dokończenie 

obiektu, a wcześniej zabiegać o pienią-

dze na dokończenie inwestycji.

Spółka Ratusz Wilanów, której zarzą-

dowi przewodniczy od lipca br. Robert 

Lasota, czyni starania o jak najszybsze 

wznowienie budowy ratusza przy ul. 

Klimczaka. Tu także potrzebne są eks-

pertyzy oceniające stan techniczny bu-

dynku. O postępie działań, związanych 

ze wznowieniem prac budowlanych na 

obu obiektach, będziemy informować 

mieszkańców Wilanowa na stronach 

naszego czasopisma.

red.

Przypominamy, że informacje na temat 
ratusza zamieściliśmy w numerze 3 
„Informatora Wilanowskiego”
(www.informator.wilanow.pl)

RADA DZIELNICY INWESTYCJE 2008 / 2009

Modernizacja al. Wilanowskiej
16 października 2008 r. została podpisana umowa 

z konsorcjum fi rm: Pol–Aqua SA i Budownictwo Dro-

gowe Altkom z Ukrainy na modernizację al. Wilanow-

skiej od ul. Sobieskiego do Doliny Służewieckiej. Prace 

za sumę prawie 51 mln zł mają być wykonane w ciągu 

14 miesięcy.

Modernizacja będzie polegała na wybudowaniu jezd-

ni północnej, remoncie jezdni południowej, przebu-

dowie skrzyżowania z Sobieskiego, budowie ścieżek 

rowerowych, chodników, drogi serwisowej, ekranów 

akustycznych, sygnalizacji świetlnych, regulacji Poto-

ku Służewieckiego.

Obie jezdnie będą miały po 7 m szerokości i dodatko-

we wydzielone pasy do skrętu w prawo lub w lewo na 

skrzyżowaniach i zjazdach. Jezdnie oddzielone będą 

pasem zieleni o szerokości od 2 do 5 m. W ramach in-

westycji przewiduje się również budowę odcinka alei 

Rzeczypospolitej o długości ok. 90 m, stanowiącego 

południowy wlot przebudowywanego skrzyżowania 

ulic al. Wilanowska – ul. Sobieskiego.

Po południowej stronie al. Wilanowskiej na odcinku 

od ul. Karczocha do ul. Nałęczowskiej – bis planuje się 

budowę brakujących fragmentów jezdni serwisowej, 

obsługującej przyległe osiedla.

Ścieżka rowerowa będzie biegła po północnej stronie 

Hubert Królak 

Przewodniczący Rady

drugi i czwarty poniedziałek miesiąca 

(na zapisy) godz. 17.30 – 19.00

sala konferencyjna Urzędu.

Ewa Sadowska 

Wiceprzewodnicząca Rady

pierwszy poniedziałek miesiąca

(na zapisy) godz. 16.00 – 17.00

sala konferencyjna Urzędu.

Danuta Zygańska

Wiceprzewodnicząca Rady

pierwszy poniedziałek miesiąca (na 

zapisy), godz. 16.30 – 17.30 oraz trze-

ci poniedziałek miesiąca (na zapisy) 

godz. 17.00 – 18.00

sala konferencyjna Urzędu. 

Anna Drewniak

trzecia środa miesiąca,

godz. 16.00 - 17.00 

sala konferencyjna Urzędu;

godz. 17.30 – 19.30

ul. Prętowa 1.

Jerzy Hajducki

ostatni poniedziałek miesiąca 

godz. 17.00 - 18.00

administracja „Osiedla Wilanów” 

ul. Niemirowska 1 m. 4.

Krzysztof Kanabus    

drugi czwartek 

i trzeci wtorek miesiąca 

godz. 17.00 - 18.00 

sala konferencyjna Urzędu.

Lilia Kościńska

drugi poniedziałek miesiąca 

godz. 17.30 – 18.30 

sala konferencyjna Urzędu.

Rafał Krzyżanowski

pierwszy wtorek miesiąca

godz. 17.30 – 19.00

sala konferencyjna Urzędu.

Bożena Laskowska

drugi poniedziałek miesiąca 

godz. 17.30 – 18.30 

sala konferencyjna Urzędu.

Krzysztof Romanowski

pierwszy czwartek miesiąca 

godz. 18.00 – 19.00 

sala konferencyjna Urzędu.

Edward Starzak 

pierwszy piątek miesiąca 

godz. 16.00 - 17.00 

sala konferencyjna Zarządu S.M. 

„Osiedle Wilanów” 

ul. Niemirowska 1 m. 4.

Dominik Szeląg

pierwszy poniedziałek miesiąca

godz. 17.00 – 18.00 

sala konferencyjna Urzędu. 

Maria Wiśniewska 

ostatni poniedziałek miesiąca 

godz. 17.00 - 18.00 

Administracja „Osiedla Wilanów” 

ul. Niemirowska 1 m. 4.

Kazimierz Witkowski    

trzeci wtorek miesiąca 

godz. 14.00 - 16.00

sala konferencyjna Urzędu.

Dorota Virion 

pierwsza i trzecia  środa miesiąca

godz. 13.00 - 14.00

Biblioteka Publiczna

ul. Radosna 11

Dyżury Radnych Rady Dzielnicy Wilanów

Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Wilanów

 ul. St. Kostki Potockiego 11,  pok. 108

tel. 022 642 82 14,   022 642 60 01  wew. 008; 

faks 022 642 82 14;  e-mail: wor@wilanow.pl

Sesje Rady Dzielnicy

Radni i Zarząd Dzielnicy z wizytą na terenie Zespołu Szkół nr 79, gdzie 
zapoznali się z postępem prac remontowo-budowlanych.

al. Wilanowskiej na całej długości projek-

towanego odcinka, oraz po stronie połu-

dniowej na długości ok. 100 m od Doliny 

Służewieckiej do ul. Fosy.

W ramach inwestycji planowana jest bu-

dowa sygnalizacji świetlnej akomodacyj-

nej na skrzyżowaniach: al. Wilanowskiej 

– ul. Karczocha, al. Wilanowskiej – ul. 

Nałęczowskiej – bis, al. Wilanowskiej – ul. 

Sobieskiego i na przejściu dla pieszych 

na wysokości osiedla Arbuzowa.

17 listopada br. plac budowy został prze-

kazany wykonawcy. Prace rozpoczną się 

od wycinki drzew i regulacji Potoku Słu-

żewieckiego. Kolejnym etapem będzie 

przebudowa skrzyżowania z Sobieskie-

go, a następnie budowa nowej jezdni 

i remont istniejącej.

Remonty bieżące ulic w Wilanowie
W ramach remontów bieżących dróg w 2008 r., zgod-

nie z decyzją Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dziel-

nicy Wilanów, zostały wykonane następujące prace:

– wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Niemirowskiej

– wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Goplańskiej

– ułożenie nakładki asfaltowej na odc. ul. Rosy

– ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Grabalówki

– utwardzenie nawierzchni warstwą destruktu

    ul. Gąsek, ul. Waniliowej

– ułożenie kostki brukowej na dojściu do

    szkoły przy ul. Uprawnej oraz na ul. Glebowej (na

    odcinku do nowo wybudowanej ul. Bruzdowej)

– ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Orszady wraz 

   z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu (bramy 

    ograniczające wysokość pojazdów oraz progi 

    zwalniające).

Na remonty bieżące ulic

wydano w 2008 r.  -  2 128 000 PLN

Al. Rzeczypospolitej

Trwa budowa al. Rzeczypospolitej od tzw. Płaskowickiej bis do ul. 

Klimczaka.  Ten fragment ulicy będzie gotowy do końca czerwca 

2009 r. 

Al. Rzeczypospolitej od Klimczaka do Sobieskiego - został złożony  

wniosek o zezwolenie na rozpoczęcie inwestycji (zastępujący decy-

zję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę wymagane przez specu-

stawę drogową  przed jej nowelizacją). Prace będą trwały 10 miesię-

cy od momentu  uzyskania zezwolenia. Oba etapy wykona miejska 

fi rma - Zakład Remontów i Konserwacji  Dróg za kwotę 35 mln PLN. 

Al. Rzeczypospolitej będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 

(na  skrzyżowaniach, na których występują duże relacje skrętne 

oraz na  zjazdach do osiedli mieszkaniowych zaprojektowano do-

datkowe wydzielone pasy), pas dzielący, będący rezerwą pod trasę 

tramwajową, chodniki,  ścieżki rowerowe. Skrzyżowania z Klimcza-

ka i Osią Królewską wyposażone  będą w sygnalizację świetlną.

Jest szansa na...

red.

Prywatny szpital w Wilanowie

Na sesji dn. 2 grudnia br. Rada Dzielnicy podjęła 

następujące stanowiska:

� w sprawie projektu uchwały rady m.st. Warszawy 

w sprawie nadania nazwy Dobrodzieja ulicy w Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy (Stanow. nr XXIV/46/2008);

� w sprawie projektu uchwały rady m.st. Warszawy 

w sprawie nadania nazwy św. Urszuli Ledóchowskiej 

ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Stanow. nr 

XXIV/47/2008);

� w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy 

o zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierun-

ków rozwoju zagospodarowania przestrzennego m.st. 

Warszawy dot. rejonu płn. Zawad – zamiana terenów 

przeznaczonych pod zajezdnię autobusową na tereny 

o przeznaczeniu usługowo– mieszkaniowym (Stanow. 

nr XXIV/48/2008);

� w sprawie roboczej wersji miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów po zachod-

niej stronie ul. Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej 

(Stanow. nr XXIV/49/2008).

Na listopadowej Sesji Rada Dzielnicy poparła, swo-

imi uchwałami:

� zakup przez Miasto 4,5-hektarowej działki na terenie 

Wilanowa Zachodniego na przyszłą budowę komplek-

su szkolno-przedszkolnego.

� przeznaczenie kwoty ok. 600 tys. złotych na za-

kup sprzętu dla wilanowskich publicznych placówek 

oświatowych. Na sesji obecne były panie dyrektor 

z wilanowskich szkół i przedszkoli, które wcześniej 

przygotowały listę niezbędnych zakupów dla swoich 

placówek. W rozmowie z radnymi mogły uzasadnić za-

kres proponowanych zakupów.

28 listopada 2008 roku, wilanowscy radni – człon-

kowie Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy 

Wilanów m.st. Warszawy wizytowali budynek Ze-

społu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26. 

W trakcie wizyty radni oraz burmistrzowie zostali poin-

formowani o postępie prac remontowych i prac zwią-

zanych z nadbudową piętra budynku. Prezesi fi rm pro-

wadzących remonty i budowę zapewniali, że realizacja 

inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmono-

gramem, o czym radni mogli przekonać się naocznie.

red.

Na terenie Wilanowa Zachodniego, na działce o powierzchni około 2,6 

hektara powstaje największy prywatny szpital w Warszawie.

Znajdzie się w nim 5 w pełni wyposażonych sal operacyjnych oraz 180 

łóżek (docelowo 270). Planowana łączna powierzchnia szpitala to 16 tys. 

m kw. Otwarcie placówki zaplanowano na połowę 2009 r. Łączny koszt in-

westycji to blisko 40 mln euro. Jak zapewnia inwestor – fi rma Medicover, 

placówka będzie pracować w trybie 24 – godzinnym.
red.

Budowa przy ul. Kolegiackiej
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Plener malarski
wilanowskich
Seniorów

IMPREZY KULTURALNE IMPREZY KULTURALNE
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Bal mikołajkowy dla maluchów
19 grudnia br. godz. 17.00

Filia „Radosna”, ul. Radosna 11
Zapraszamy opiekunów i maluchów (od 2 do 6 lat), 
którzy wzięli do tej pory udział w Pracowni Malucha 
oraz w warsztatach Rytmika i ruch, organizowanych 
w Centrum Kultury Wilanów.

Wystawa pokonkursowa Fabryka Snów 
do 19 grudnia br. 

Dom Pracy Twórczej, ul. Ptysiowa 3
Wystawa jest efektem konkursu „Co to jest wyobraź-
nia?”, w której wzięli udział uczestnicy zajęć Centrum 
Kultury Wilanów. Odpowiadając na pytanie konkurso-
we, odbiorcy używali różnych technik wykonania prac 
– fotografia, malarstwo, rysunek, szkic, rzeźba… etc. 
W rezultacie powstała ekspozycja, którą cechuje nie-
zobowiązująca zabawa formą oraz odważne podejście 
do tematu abstrakcji.
wstęp wolny, codziennie w godz. 10.00 – 20.00

Świąteczny galimatias  
do 19 grudnia  br. 

Dom Pracy Twórczej, ul. Ptysiowa 3
Projekt edukacyjno-kulturalny przygotowany specjal-
nie dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Wi-
lanowie z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia.
Projekt ma na celu ukazanie polskiej tradycji bożona-
rodzeniowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 
Co było kiedyś, a co dziś znajduje się na polskim stole 
wigilijnym? Kim jest gwiazdor, a kim Mikołaj? Zostanie 
postawionych wiele tego typu pytań, którą przybliżą 
uczestników do atmosfery i istoty świąt Bożego Naro-
dzenia.

Odbyły się nie tak dawno:
6 grudnia i 13 grudnia w Domu Pracy Twórczej w Po-
wsinie – Warsztaty świąteczne dla rodziny, gdzie całe 
rodziny miały możliwość wykonania oryginalnej kartki 
świątecznej a także niepowtarzalnej bombki i papiero-
wych ozdób choinkowych.
7 grudnia – III charytatywny kiermasz adwentowy 
w Domu Pracy Twórczej w Powsinie; organizatorem 
wraz z CKW był Zespół Caritas w Powsinie.
4 grudnia – Seans Ośrodek Działań Filmowych, dzia-
łający przy Centrum kultury Wilanów wspólnie z Da-
ilymotion Polska www.dailymotion.com zorganizował 
pierwszy Seans kreatywnych filmów krótkometrażo-
wych ze światowego obiegu. Więcej: www.kulturawi-
lanow.pl/odf.php

6 stycznia
Herody w  Powsinie

Widowisko słowno-muzyczne „Herody” powsta-
ło na podstawie moralitetu ludowego o królu Hero-
dzie. Projekt już po raz trzeci odbywa się w Powsinie, 
co świadczy zarówno o dobrym przyjęciu ze strony 
mieszkańców, jaki i o potrzebie przedsięwzięć łączą-
cych „stary” Powsin z „nowym”.

Każdego roku grupa muzykantów wędruje od domu 
do domu, by przypomnieć i ożywić dawne tradycje 
kolędowania powsinian. Finałem „wędrówki” po Po-
wsinie jest pokaz plenerowy „Herody” przed Centrum 
Kultury Wilanów w Powsinie. 

program:
14.00 – 17.00

Wędrówka po powsińskich domach
19.00 

Pokaz plenerowy „Herody”
 w Domu Pracy Twórczej, ul. Ptysiowa 3

STYCZEŃ 2009
Od wielu lat październik po-

święcony jest wilanowskim Se-

niorom, czyli tym dla których 

jesień jest zawsze złota, a duch 

wiecznie młody.

22. października br. miała miej-

sce uroczystość w Kole nr 2 

Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów (PZERiI)– 

działającego także w strukturze 

CKW przy ulicy Radosnej. Spo-

tkanie rozpoczęło się od wystę-

pu znakomitej polskiej aktorki 

Anny Seniuk. Zaprezentował się 

także chór Klubu Seniora „Wila-

nów” pod kierunkiem Grzegorza 

Toporowskiego.

W dniach 24-25 października 

zespół Powsinianie gościł w Te-

remiskach koło Białowieży. Tam 

na zaproszenie Fundacji Jacka 

Kuronia oraz Uniwersytetu Po-

wszechnego J.J. Lipskiego se-

niorzy z Powsina zaprezentowali 

program „Powsińska biesiada”, 

połączony z prezentacją książki 

pod takim samym tytułem.

PZERiI z okręgu mokotowskiego 

otacza swoją opieką także senio-

rów z Wilanowa. Tradycjnie, trzy 

razy do roku związkowcy spoty-

kają się na uroczystym obiedzie. 

Dotychczas wszystkie te spotka-

nia odbywały się na Mokotowie. 

29 października, po raz pierwszy 

uroczystość z okazji Dnia Senio-

ra odbyła się w Wilanowie. Z tej 

okazji zarząd PZERiI wręczył zło-

te odznaki za wspieranie prac 

związku – wśród wyróżnionych 

znaleźli się wilanowscy bur-

mistrzowie: Rafał Miastowski 

i Tomasz Ciorgoń. Artystycznym 

wydarzeniem spotkania był reci-

tal Jerzego Połomskiego.

29 października świętowali tak-

że powsińscy seniorzy – przy-

gotowali biesiadę połączoną 

z corocznym kiszeniem kapusty. 

Stary obrzęd ludowy kultywo-

wany jest w Powsinie od trzech 

sezonów. W tym dniu powsińscy 

gospodarze szatkują i udeptu-

ją kapustę, a przy tym tańczą 

i śpiewają. Takiego wigoru moż-

na życzyć wszystkim, nawet 

nieco młodszym mieszkańcom 

naszej dzielnicy!

Jesień Seniorów? Zawsze złota !

Kolorowa jesień gimnazjalistów
Uczniowie wilanowskiego Gimna-

zjum nr 116 wzięli udział w dwóch 

konkursach: fotografi cznym „Wila-

nów znany i nieznany” oraz na pre-

zentację multimedialną „Wilanów 

– moja dzielnica”. 

Plenerem do większości zdjęć był hi-

storyczny – Wilanów z parkiem i pa-

łacem w tle oraz wszystkimi kolorami 

jesieni, na pierwszym lub dalszym 

planie. Wśród imponującej ilości 

zgłoszonych prac jury konkursowe 

wybrało (nie bez trudu) te najlepsze.

I miejsce w konkursie fotografi cz-

nym zajęła Weronika Braun (jej 

prace przedstawiamy na II stronie 

okładki); II miejsce przypadło Ka-

rolinie Różyckiej i Marcjannie Lelek 

(wspólna praca), III miejsce zajęli 

ex aequo Michał Żurawski oraz Jan 

Wronowski z Tomaszem Małeckim 

(wspólna praca).

W Konkursie na prezentację multi-

medialną „Wilanów – moja dzielni-

ca” I miejsce zajęła Monika Boguc-

ka wraz Dominiką Sołtysiak.

II miejsca zajął Mateusz Gryka;

III miejsce przypadło Joannie Waraksa

.
Wręczenie nagród odbyło się 5 grudnia 
br. w hali sportowej Gimnazjum; wzięli 
w nim udział wilanowscy burmistrzowie: 
Rafał Miastowski i Tomasz Ciorgoń (na 
zdjeciu poniżej).

„Wilanów jesienią” to nazwa 

pleneru malarskiego, będą-

cego swoistą dokumentacją 

niezwykłej harmonii tkwiącej 

w wilanowskim krajobrazie 

i otoczeniu jego historycznych 

obiektów. Piękno to dostrzegli 

i uwiecznili w swoich pracach 

uczestnicy zajęć „Głowie ciału 

duchowi – propozycja aktyw-

nego spędzania czasu dla wila-

nowskich seniorów”, który miał 

miejsce we wrześniu i paździer-

niku br. 

Wybrane prace prezentujemy 

w kolorze na II stronie okładki.

Zajęcia odbywały się pod kie-

runkiem Małgorzaty Mityk, 

która prowadzi również warsz-

taty malarskie dla młodzieży 

i dorosłych w Centrum Kultury 

Wilanów.

Organizator: 

Wydział Spraw Społecznych

i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów 

m.st. Warszawy

tel. 022 642 60 01 wew. 202

Wilanowscy uczniowie szkół pod-

stawowych poznali tajemnice 

teatru, a wszystko to dzięki Sto-

warzyszeniu ROZWIŃ SIĘ, które 

realizowało w Wilanowie projekt 

kulturalny ,,Świat teatru”. 

W teatralnym projekcie brało 

udział osiem klas z wilanowskich 

szkół podstawowych. Wszystkie 

grupy odbyły cztery dwugodzinne 

warsztaty z Anną Rochowską, pe-

dagogiem  teatru, na terenie szko-

ły oraz jedno spotkanie w Teatrze 

Rozmaitości.

Podczas zajęć dzieci poznawały: 

podstawowe zadania aktorskie 

oraz narzędzia pracy aktora. Or-

ganizowana także była zabawa 

w ,,bycie” aktorem: ćwiczenia dyk-

cji, ruchu i gestu. Uczniowie pozna-

li również elementy teatru lalkowe-

go: maski, rodzaje lalek teatralnych, 

świat przedstawiony w spektaklu w 

końcu próbowały same animować 

pacynkę, kukiełkę i marionetkę.

Dla większości grup, szkolna część 

warsztatów zakończyła się tworze-

niem minispektakli, wykorzystują-

cych wcześniej przygotowane lalki 

i maski.

Ostatnim punktem programu 

warsztatów było zwiedzanie Te-

atru Rozmaitości przy ul. Marszał-

kowskiej. Dzieci miały możliwość 

obejrzeć teatr od kulis m.in zajrzeć 

do garderoby i kabiny elektroaku-

stycznej. 
MF.

Warsztaty teatralne dla uczniów

22. listopada, miłośnicy teatru mogli zobaczyć ciekawy w formie, pełen 

emocji i znakomitej gry aktorskiej spektakl Teatru K3 pt. „Wypominki” (wg 

„Krwawych godów” F.G. Lorki). Spektakl miał miejsce w sali widowiskowej 

przy plebanii kościoła św. Anny, a Teatr K3 przyjechał do Wilanowa z Bia-

łegostoku. (Fot. J.Sasin) 

Spektakl Teatru K3
w Wilanowie

„Powsinianie” w Białowieży

Wspólne śpiewy przy tradycyjnym kiszeniu kapusty.
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Fragment dwupasmowej arterii łączącej Wi-

lanów z Konstancinem powstał w latach 70. 

Tędy sekretarz PZPR Edward Gierek dojeż-

dżał do stolicy ze swojej rezydencji w Kla-

rysewie. Patronem fragmentu tej trasy, bie-

gnącej przez Powsin (jako obwodnica) jest 

Łukasz Drewno. 

Drewnowie byli jednym z najbogatszych rodów 

Warszawy w XVI i XVII wieku. Był to ród pocho-

dzenia polskiego i jak wiele znamienitych ro-

dów mieszczańskich tamtych czasów starał się 

upodobnić do szlachty. Stąd na rodowych pie-

częciach herb Junosza, zapożyczony od Drew-

nowskich z Drewnowa. Mieszczańscy Drewnowie 

wykorzystali podobieństwo nazwisk, aby – z po-

wodzeniem – wtopić się w naród szlachecki.

Łukasz urodził się ok. 1565 r. w Warszawie. Był 

synem Stanisława, który pełnił funkcję ławnika, 

i Anny Szeleżanki, córki burmistrza. Otrzymał 

staranne wychowanie i wykształcenie, ujawnił-

także talenty malarskie i literackie. Sztuka nie 

była mu jednak przeznaczona – z woli ojca zo-

stał aptekarzem. Pełnił też wiele funkcji publicz-

nych: ławnika, rajcy i wójta. W roku 1624 miano-

wano go „burmistrzem powietrznym”. Takiego 

„burmistrza” powoływano w czasie epidemii 

powietrza morowego (zarazy). Była to funkcja 

dyktatorska z bardzo dużymi uprawnieniami. 

Zaraza, która pojawiła się w 1624 r. była jedną 

z najstraszliwszych, według zapisów Drewny 

zmarło wtedy 2375 osób. Działania „burmistrza 

powietrznego” były bardzo operatywne. Cho-

rych usuwano na kępy wiślane do prowizorycz-

nych baraków i leczono, z miasta wygoniono 

niechlujnych żebraków i nierządnice, usunięto 

wszelkie brudy, pilnowano grzebania zmarłych, 

srogo karano przestępców starających wzbo-

gacić się na tragedii miasta. W czasie zarazy Łu-

kasz Drewno stracił wiele osób z rodziny.

Zmarł dotknięty paraliżem 11 września 

1652 r. Zgodnie z ostatnią wolą został pocho-

wany w grobie „miłych swych kolegów, panów 

rajców” w katedrze św. Jana.
red.  

Fot. - J.Sasin

OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA / HISTORIA

zaczyna się kolejny sezon budowlany nasze 

czasowe składowisko pustoszeje.

Vattenfall ma bogate doświadczenie w sto-

sowaniu efektywnych technologii, a dzia-

łania na rzecz ochrony środowiska natural-

nego są wpisane w strategię fi rmy.  Naszym 

celem jest oczywiście jak najbardziej wydaj-

na produkcja energii – mówi dyr. Jamiołkow-

ski, – ale także jak najmniejsza uciążliwość 

Ec Siekierki dla Warszawy, w tym także dla 

najbliższych sąsiadów: mieszkańców Wila-

nowa i Mokotowa. Zapewniam, że wszelkie 

negatywne aspekty takiego sąsiedztwa są 

i będą minimalizowane. Kominy nie znikną 

z krajobrazu Siekierek, ale docelowo będą 

tylko dwa, uzbrojone w nowoczesne syste-

my ograniczania emisji. W formie ciekawost-

ki dodam, że fi rma Vattenfall pracuje inten-

sywnie nad technologią produkcji energii 

wolnej od emisji dwutenku węgla (CO
2
) do 

atmosfery, a która zaprezentowana była 

w grudniu br. w Poznaniu w trakcie Między-

narodowej Konferencji Stron (COP-14).

Do 2013 r. Vattenfall chce kosztem 2 mi-

liardów złotych zmodernizować elektrocie-

płownię na Siekierkach tak, aby w pewny 

sposób zasilała stolicę Polski goszczącą 

uczestników Mistrzostw Europy Euro 2012 

– dodaje na zakończenie dyr. Jamiołkowski.
Przyg. Jacek Sasin

Uważni obserwatorzy zauważyli z pewnością 

nowy obiekt na terenie Ec Siekierki, szybko 

rosnący w górę – to nowy komin. Starszych 

mieszkańców Wilanowa taki widok może nie-

pokoić. Pamiętają z pewnością, jak kiedyś, 

gdy zimą wiał wiatr od Siekierek, świeży śnieg 

robił się szary już po niecałej godzinie. Może 

zabrzmi to dziwnie, ale nowy komin – jak za-

pewnia dyrekcja elektrociepłowni – zwiastuje 

kolejne pozytywne zmiany: wprowadzenie 

nowych technologii, bardziej wydajnych 

i oszczędnych, a także przyjaznych dla miesz-

kańców stolicy i dla naturalnego środowiska.

Elektrociepłownia na Siekierkach powstała w latach 

60. ubiegłego stulecia i jest największą elektrocie-

płownią w Europie. Od 2000 r. właścicielem tej i in-

nych elektrowni warszawskich (w sumie 5 zakładów) 

jest skandynawska fi rma Vattenfall, kóra rozpoczęła 

modernizację i dostosowanie tych elektrociepłowni 

do wymagań Unii Europejskiej. – Nowy komin jest 

wpisany w proces modernizacji – mówi Wiesław 

Jamiołkowski, dyrektor Departamentu Ochrony 

Środowiska w Vattenfall Heat Poland. – Jego budo-

wę prowadzi czołowa polska fi rma, stosując także 

polską, bardzo zaawansowaną technologię. Do 

specjalnego, wznoszącego się stopniowo szalunku 

nieustannie lany jest beton przez co komin będzie 

miał litą, żelbetonową konstrukcję.

Prace trwają non stop, a wznoszące się, oświetlone 

„stanowisko budowy” szczególnie ciekawie wyglą-

da po zapadnięciu zmroku. Komin rośnie 4 metry na 

dobę, do końca grudnia osiągnie swoją ostateczną 

wysokość – 170 m. W środku będzie miał powło-

kę chemoodporną, a jego parametry pozwolą na 

współpracę z nowoczesnymi systemami ogranicza-

nia emisji, m.in systemem odsiarczania spalin.

– Sytem odsiarczania, wart blisko 500 mln złotych, 

dostarczy Fabryka Kotłów „Rafako” – mówi dyr. Ja-

miołkowski. – Obniży on emisję dwutlenku siarki 

o 60 procent. Pierwsze spaliny zacznie oczyszczać 

w 2010 r.

W tej chwili działają elektrofi ltry, zmodernizowane 

w ostatnich latach. Wychwytują one m.in. pyłowe 

elementy mineralne ze spalin, obecne w węglu. 

Dzięki komputerowo kontrolowanemu procesowi 

spalania węgla popioły mają również stały skład mi-

neralny, co sprawia, że są chętnie wykorzystywane 

przez fi rmy produkujące materiały dla budownic-

twa i drogownictwa, np. na budowę trasy Sieker-

kowskiej poszło 100 tys. ton popiołów. W przyszło-

ści powstający w instalacji odsiarczania spalin gips 

syntetyczny będzie miał jakość pozwalającą na 

pełne przemysłowe wykorzystanie, np. przez pro-

ducentów płyt gipsowych.

Mieszkańcy Wilanowa kojarzą elektrociepłownię 

nie tylko z kominami, ale także z górą popiołów na 

Zawadach. – Ta góra porośnięta dziś zielenią nie 

będzie dalej rosła – mówi dyr. Jamiołkowski. – Jak 

powiedziałem, popioły z Siekierek odbierają pro-

ducenci materiałów budowlanych, więc problem 

dodatkowego składowania praktycznie nie istnieje. 

Zdarza się, że w okresie styczeń-kwiecień odbiór 

maleje, ze względu na przerwę zimową w budow-

nictwie. Wtedy, na terenie zawadowskiego składo-

wiska, „przechowujemy” popioły do wiosny. Gdy 

Najpierw powstanie 170-metrowy ko-

min, potem kanały spalin, do których 

zostaną podłączone kotły, a potem znik-

nie stary, 120-metrowy komin. Nowy 

komin żelbetowy będzie odprowadzał 

spaliny z czterech kotłów OP-230 części 

kolektorowej. Przewidując kolejne mo-

dernizacje tej części elektrociepłowni 

Siekierki, projektanci komina uwzględ-

nili możliwość odprowadzenia spalin 

odsiarczonych i odazotowanych.

Komin będzie wyposażony w zewnętrz-

ną windę towarowo-osobową, umoż-

liwiająca dostęp do wszystkich po-

ziomów. Co ciekawe, trzon żelbetowy 

komina wykonywany będzie metodą 

ślizgową – ciągłego formowania ścian. 

Polega ona na przesuwaniu ku górze 

przez całą dobę szalunków obejmują-

cych cały rzut komina. Ta technologia 

gwarantuje wymaganą wytrzymałość 

betonu. Gabaryty komina to: wyso-

kość trzonu żelbetowego – 170 m, 

średnica zewnętrzna przy podstawie 

– 10 m, średnica zewnętrzna na wyso-

kości 170 m – 6,6 m. Fundament komina 

ma 25 m średnicy, jego masa jest równa 

masie nowego komina. Fundament po-

wstawał bez ingerencji w wody grunto-

we. Obiekt zostanie przekazany do eks-

ploatacji 30 września 2009 r. Rozbiórka 

starego, wybudowanego 50 lat temu 

komina rozpocznie się 30 maja 2009 r.

Aby zracjonalizować gospodarowanie 

energią wytwarzaną w Ec Siekerki, fi r-

ma Vattenfall buduje wielki akumula-

tor ciepła - zbiornik magazynujący cie-

płą wodę, w działniu przypominający 

termos (widoczny na dalszym planie). O 

roli tego pierwszego w Polsce urządze-

nia napiszemy w następnym numerze 

„Informatora”.

Nowy komin Ec Siekierki
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Wilanowski punkt przyjmowania ELEKTROŚMIECI
działa także w okresie zimowym 

w każdą sobotę od godz. 10.00 do 14.00 
na parkingu przed Urzędem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

ul. St. Kostki Potockiego 11

UWAGA: przed wyruszeniem z domu 
warto się upewnić, czy zielona przycze-
pa będzie na nas czekać. Z pewnością 
w sobotę 27 grudnia br. i 3 stycznia 
2009 r. punkt będzie nieczynny.
Informacje na ten temat można uzyskać 
na stronie internetowej:
www.elektroeko.pl (w dziale z lokaliza-
cją punktów) lub w Wydziale Ochrony 
Środowiska Urzędu Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy,
tel. 022 642 60 01 wew. 406.

W celu ułatwienia oddawania zużyte-
go sprzętu elektronicznego Elektroeko 
i władze stolicy uruchomiły
całodobowy punkt zbiórki
przy ul. Chełmżyńskiej 180
czynny 7 dni w tygodniu
tel. 022 587-58-16 

Warto pamiętać, że zużyty sprzęt elek-
troniczny można oddawać bezpłatnie 
w sklepie przy zakupie nowego produk-
tu tego samego rodzaju.

Więcej informacji:   www.elektrosmieci.pl      www.elektroeko.pl

W grudniu bieżącego roku na zlecenie 

Wydziału Ochrony Środowiska Urzę-

du Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

fi rma MELWODPROJEKT przepro-

wadzać będzie inwentaryzację wraz 

z wykonaniem projektu wykonawcze-

go na remont budowli melioracyjnych 

(przepustów na rowach) związanych 

z utrzymaniem urządzeń wodnych 

w celu zachowania ich funkcji w zlewni 

Obiektu Powsin V, zlokalizowanego na 

terenie Dzielnicy Wilanów pomiędzy 

ul. Łukasza Drewny a Skarpą Warszaw-

ską. Przedmiotowa inwentaryzacja 

ma na celu określenie podstawowych 

parametrów przepustów, takich jak: lo-

kalizacja, rzędna, światło, typ budowli, 

długość oraz ocenić ich stan technicz-

ny w celu utworzenia klasyfi kacji obiek-

tów, których konieczność remontu jest 

najpilniejsza.

Wydział Ochrony Środowiska
dla Urzędu Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy

tel. 022 642 60 01,  wew. 407, 457

Mało znani patroni ulic

 ul. Łukasza Drewny

Inwentaryzacja
budowli
melioracyjnych

„Bądź fantastyk 
zgniataj plastik !”
Codziennie kupujemy, konsumujemy, 

a opakowania wyrzucamy do kosza na 

śmieci. Część odpadów, które mogą być 

wtórnie przetworzone wędruje do spe-

cjalnych pojemników na odpady. Nieste-

ty, tu nazbyt często widać całe, zakręcone 

plastikowe butelki po wodzie mineralnej 

oraz innych napojach, oleju jadalnym itp. 

A przecież problem odpadów, które wy-

twarzamy na co dzień, to nie tylko pro-

blem ilości (tysięcy ton), ale także problem 

objętości (metrów sześciennych). Trudno 

wyeliminować opakowania z naszego co-

dziennego życia, ale można zmniejszyć 

ich objętość. Zgniatanie opakowań przed 

wyrzuceniem do pojemnika z napisem 

„Plastiki” to drobny, ale znaczący udział 

w ochronie środowiska – nasz udział. 

Zakręcone plastikowe butelki są bardzo 

odporne na zgniatanie, niezgniecione zaj-

mują tyle przestrzeni ile mają napisane na 

etykiecie: 1,5 litra, 5 litrów itd.  Zgniecione 

– znacznie mniej.

Apelujemy – Ty także możesz przyczynić 

się do ochrony środowiska naturalnego. 

Bądź fantastyk, zgniataj plastik!

red.

Pierwsze dni budowy komina w Ec Siekierki, listopad 2008r.Pierwsze dni budowy komina w Ec Siekierki, listopad 2008r.

ul. Łukasza Drewny
(skrzyżowanie
z ul. Potukały)
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ŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

Święta Bożego Narodzenia to czas szcze-

gólny. Prezenty, niepowtarzalna rodzinna 

atmosfera świątecznego stołu, pasterka, to 

elementy świąt, które pamiętamy latami. 

Przypomnimy dziś fragmenty wigilijnych 

wspomnień Anny Branickiej-Wolskiej, cór-

ki Adama Branickiego, ostatniego właści-

ciela Wilanowa. 

„Czekamy pierwszej gwiazdy, która ma dać 

hasło najpierw do opłatka, potem do wigilii, 

wreszcie – do choinki. Niebo wciąż jest ciem-

ne, dalekie, granatowe, ogromnie tajemnicze. 

Już się niepokoimy. Może gwiazd nie będzie? 

Starsi są jednak zupełnie spokojni. – Cierpli-

wości, koteczki, więcej cierpliwości. – Wresz-

cie okrzyk Myszki. – Jest, jest tam nad łachą 

w stronie Zawad! Patrzcie! [...] Wreszcie wszy-

scy wstali, a Tatuś i Mama, wziąwszy do rąk 

opłatki, obchodzili kolejno gości w salonie. 

Łamaliśmy się ze wszystkimi, starsi nas ca-

łowali, tulili do serca, życzyli dobrych stopni 

i ładnych prezentów. [...] Teraz – wilia. Jadal-

ny też był dziś odświętny i inny niż co dzień. 

W czterech rogach pokoju stały wielkie sno-

py: żyto, pszenica, jęczmień, i owies. To dla 

urodzaju. Na stole pod obrusem służba roz-

łożyła grubą warstwę siana. Talerze nie stały 

tak pewnie jak zwykle, kieliszki się chwiały. 

Zasiedliśmy do stołu. Dziś trzeba ładnie sie-

dzieć, by nie usłyszeć nagany i aby wuj Wła-

dek nie ruszał brwiami tak srogo. Na talerzach 

dymiła zupa migdałowa lub barszcz czerwo-

ny z małymi uszkami. Do wyboru. Jedliśmy 

powoli, podnosząc pełne łyżki ostrożnie do 

buzi. Potem służący w najlepszych liberiach 

i białych rękawiczkach zebrali talerze i wnie-

śli na półmiskach dwa wielkie szczupaki. Były 

pokryte złotym majonezem, przyozdobionym 

kolorowymi galaretkami. Potem podano kar-

pie z wody, sos „mousselin” i kartofl e. Później 

nasz wielki przysmak i marzenie – łamańce 

z makiem. Na stole ustawiono w srebrnych 

koszach bakalie: fi gi, mandarynki, daktyle, 

malagę i różne orzechy. Denerwowaliśmy się, 

gdy starsi pomału i spokojnie tłukli orzechy 

srebrnymi dziadkami i wcale im śpieszno nie 

było do drzewka. Przecież czekają prezenty. 

Boże, prezenty! [...] Choinka lśniła niezliczony-

mi płomyczkami świeczek. Pod nią, pod zielo-

nymi rozłożystymi gałęziami, stał drewniany 

żłobek, a w nim na sianie leżał maleńki, ślicz-

ny Pan Jezusek z uśmiechniętą twarzyczką 

i złotą aureolą wokół główki. Na stołach i ka-

napce leżało dużo paczek, wszystkie owinię-

te w kolorowe bibułki i z gałązkami świerku 

zatkniętymi za sznurki. Staliśmy gromadką 

pod tą lśniącą choinką, oniemiali z wielkie-

go wrażenia. Wtedy gdzieś od strony kory-

tarza dawał się słyszeć delikatny, dźwięczny 

dzwonek, który stawał się z każdą chwilą 

głośniejszy i bliższy. Patrzyliśmy na drzwi jak 

urzeczeni. Ktoś mocno w nie pukał. – Proszę! 

– wołaliśmy chórem. Wtedy otwierały się sze-

roko i ukazywał się w nich święty Mikołaj. Był 

ogromny, siwowłosy z długą brodą, miał na 

sobie aksamitny niebieski płaszcz sięgający 

ziemi, białym futrem podbity, na głosie infu-

łę, spiczastą ze złotym krzyżem nad czołem. 

W ręku trzymał długi pastorał, zakręcony 

u góry i opleciony złotą wstążką. [...] Potem 

wracamy znowu do swojego królestwa. Jed-

no drugiemu pokazuje swoje, porównuje, 

chwali, zazdrości, przymierza. [...]”

Anna Branicka-Wolska, „Listy nie wysłane”

(wyd. ISKRY, Warszawa 1990). 

Wybór fragmentów i ilustracja - J.Sasin 

Wigilĳ ne wspomnienia

Historia opłatka

Opłatek (w jęz. łacińskim: oblatum 

– dar ofi arny) wypiekano z mąki 

pszennej i wody. Znany był w Rzy-

mie od czasów Karola Wielkiego, 

króla Franków (od roku 800 ce-

sarza rzymskiego). Od XII wieku 

stosowany jest w obrzędach li-

turgicznych przez Kościół katolic-

ki. W Polsce opłatki pojawiły się 

około XV w. i rozpowszechniały 

się bardzo wolno. Wypiekano je 

wyłącznie w klasztorach posługu-

jąc się żeliwnymi formami przypo-

minającymi szczypce zakończone 

prostokątnymi tabliczkami. Jedna 

z nich była formą dzięki której opła-

tek zyskiwał swój wzór, najpierw 

wzorem był krzyż, potem stały 

się one bardziej skomplikowane 

i ciekawe. Opłatki rozpowszechni-

ły się, gdy każda parafi a uzyskała 

prawo ich wypiekania przy użyciu 

własnej formy. O ich urodzie de-

cydowały zdolności miejscowego 

wypiekacza, którym najczęściej 

był organista lub kościelny. W XVI 

w. przygotowywano już nie tylko 

białe opłatki dla ludzi, ale także 

kolorowe dla zwierząt domowych. 

Wierzono, że opłatki podawane 

zwierzętom sprawią, iż będą się 

one dobrze chowały i rozmnaża-

ły, a w wigilijną noc przemówią 

ludzkim głosem. Pies był jedynym 

zwierzęciem, któremu opłatka 

nie podawano, uważając, że po-

siada on zdolności jasnowidzenia 

i mógłby przedwcześnie zdra-

dzić tajemnice związane z ludzką 

śmiercią i narodzinami. Z opłat-

kiem wiązało się wiele przesądów. 

Zabobonni myśliwi uważali, że 

mały kawałek wigilijnego opłat-

ka schowany w kolbie strzelby 

zapewni pewne trafi enie do celu. 

Na Śląsku i Mazurach wierzono, 

że otrzymana podczas komunii 

hostia, doniesiona pod językiem 

do domu jest najlepszym lekiem 

na ból zębów. Nasi słowiańscy 

przodkowie, poganie dzielili się 

pieczywem obrzędowym przy 

zawieraniu pobratymstwa. Nasz 

świąteczny opłatek towarzyszący 

wigilijnej nocy w każdym polskim 

domu jest symbolem wybaczania, 

dobrych życzeń, szczerych inten-

cji, nadziei na przyszłość zadumy 

nad przeszłością i nadziei na przy-

szłość.

Choinka

Jest najbardziej rozpoznawa-

nym symbolem świąt Bożego 

Narodzenia.
W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza 

iglaste, jest uważane za symbol życia 

i odradzania się, trwania i płodności. 

Jako drzewko bożonarodzeniowe 

pojawiło się w XVI w., lecz prawdo-

podobnie już wcześniej występowało 

jako rajskie „drzewo dobrego i złego” 

w misteriach o Adamie i Ewie, wysta-

wianych w wigilię Bożego Narodze-

nia. W Biblii nawiązaniem do drzewka 

bożonarodzeniowego może być tekst 

proroka Izajasza (60, 13):

Chluba Libanu przyjdzie do ciebie:

razem cyprysy, wiązy i bukszpan,

aby upiększyć moje miejsce święte.

Tradycja choinek narodziła się w Alza-

cji, gdzie wstawiano drzewka i ubiera-

no je ozdobami z papieru i jabłkami 

(nawiązanie do rajskiego drzewa). 

Wielkim zwolennikiem tego zwycza-

ju był Marcin Luter, który zachęcał do 

spędzania świąt w domowym zaciszu. 

Choinki szybko stały się popularne 

w protestanckich Niemczech. W Pol-

sce choinka pojawiła się najpierw w 

domach ewangelickich mieszczan 

pochodzenia niemieckiego (na prze-

łomie XVIII i XIX w.) Stamtąd zwyczaj 

ten przeniósł się na wieś, zastępując 

znacznie starszy zwyczaj słowiański 

dekorowania snopa zboża. Według 

„Słownika mitów i tradycji kultury” 

Władysłwa Kopalińskiego, zwyczaj 

dekorownia drzewka stał się modny 

w Europie i Ameryce Płn. w okresie 

mody na rzeczy niemieckie po ślubie 

brytyjskiej królowej Wiktorii z niemiec-

kim księciem Albertem Sachsen-Co-

burg-Gotha (1840), również w świecie 

niechrześcijańskim, np. w Japonii.
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości, 

a także refl eksji dotyczących minionych miesięcy
i planów na Nowy 2009 Rok.
W tych wyjątkowych dniach

w imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
życzymy Państwu sukcesów i zadowolenia

z podjętych wyzwań i zrealizowanych marzeń.

Hubert Królak
Przewodniczący Rady

Rafał Miastowski
Burmistrz Dzielnicy




