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Zima w Wilanowie

Jerzy Połomski

Zespół MAZOWSZE
w kościele św. Anny

Zespół POWSINIANIE w kościele św. Anny

HERODY 
w Powsinie

Wiesław Ochman na wernisażu swoich prac

Cykl Wilanowskie Koncerty 
Kolędowe zainaugurował 

w tym roku piękny występ 
Państwowego Zespołu Pieśni 
i Tańca ,,Mazowsze”, który miał 
miejsce 10 stycznia br. w kościele 
św. Anny. 
Następne koncerty odbyły się 
w kolejne niedziele miesiąca. Ko-
lędy dla naszych mieszkańców za-
śpiewali: Wiesław Ochman z Rena-
tą Dobosz i Haliną Mansarlińską 
w Sanktuarium Matki Bożej Tęsk-
niącej i Jerzy Połomski w kaplicy 
pw. Posłania Uczniów Pańskich. 
Wykonawcy, sowicie nagradzani 
brawami przez wilanowska pub-
liczność, wielokrotnie bisowali. 
Koncertowi Wiesława Ochmana 
towarzyszyła wystawa prac pla-
stycznych artysty, której werni-
saż w siedzibie Centrum Kultury 

Wilanów przy ul. Ptysiowej 3 miał 
miejsce zaraz po występie znako-
mitego tenora.
Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się zorganizowane już po 
raz trzeci  w Powsinie widowi-
sko słowno-muzyczne na pod-
stawie moralitetu ludowego pt. 
,,Herody”. Grupa muzykantów 
wędrowała od domu do domu, 
aby przypomnieć i ożywić dawne 
tradycje kolędowania powsinian. 
Finałem ,,wędrówki” po Powsinie 
był pokaz plenerowy pt. ,,Hero-
dy” przed filią Centrum Kultury 
Wilanów przy ul. Ptysiowej, gdzie 
- mimo siarczystego mrozu - zgro-
madziła się liczna grupa widzów.

red.

Wiesław Ochman
 wśród swoich obrazów

Zdjecia: E. Bodzento, G. Krause, R. Manicki i M. Franaszczak (fot. w tle - J.Sasin).

W styczniu, 
z  udziałem 

uczniów 
wilanowskich 
szkół, odbyły 

się inscenizacje 
jasełkowe.
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Podatek od nieruchomości i rolny
od osób fizycznych
Terminy płatności w 2009 r.:
 I rata – 15 marca
 II rata – 15 maja 
 III rata – 15 września
 IV rata – 15 listopada 

Podatek od nieruchomości i rolny
od osób prawnych
Termin składania deklaracji – 15 stycznia
Płatność do 15 dnia każdego miesiąca

Podatek od środków transportowych
Termin składania deklaracji – 16 luty 2009r.
Terminy płatności w 2009 r.:
 I rata – 16 luty
 II rata – 15 września

Informacje Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Wilanów Wszyscy mieszkańcy, którzy zakupili lokale 
mieszkalne lub inne nieruchomości, zobowią-
zani są do zgłoszenia tych nieruchomości do 
opodatkowania w Urzędzie Dzielnicy przy ul. 
St. K. Potockiego 11 na odpowiednich drukach 
wraz z kserokopią aktu notarialnego, w termi-
nie 14 dni od momentu powstania obowiązku 
prawnego.
Wszelkie informacje na temat podatków, for-
mularze druków, stawki podatku, numery kont 
bankowych znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu m.st. Warszawy:
http://um.warszawa.pl/podatki
Numer konta znajduje się także ma rozkładówce 
numeru w „Informatorze podręcznym”.

Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy o ważnych terminach płatności podatków

�

Komunikat Wydziału Ochrony Środowiska
dla Urzędu Dzielnicy Wilanów 

Informujemy, iż w grudniu 2008 r. na terenie Dzielnicy 
Wilanów firma Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu 
i Recyklingu „CARO” z siedzibą w Zamościu zakończy-
ła inwentaryzację obiektów budowlanych zawierających 
materiały azbestowe. W trakcie prowadzenia inwenta-
ryzacji pracownicy firmy „CARO” przygotowywali dla 
każdego budynku zawierającego materiały azbestowe 
„Ocenę stanu i możliwości użytkowania wyrobów za-
wierających azbest” – załącznik nr 1 do rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warun-
ków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz.649) (dostępny 
również w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy 
Wilanów m.st. Warszawy, pok.406, 407 lub na stronie 
internetowej www.wilanow.pl w dziale – ochrona środo-
wiska – azbest - załączniki). 
„Oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów za-
wierających azbest” zostały sporządzone specjalnie 
dla Państwa, w celu ułatwienia przygotowywania doku-
mentów potrzebnych do ubiegania się o dofinansowa-
nie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie 
materiałów azbestowych. 
W tym miejscu przypominamy, iż na terenie m.st. 
Warszawy dofinansowanie obejmuje 100% kosztów 
demontażu, pakowania, transportu i oddania na skła-
dowisko, a wnioski można składać przez cały rok do 
Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,  
pl. Starynkiewicza 7/9. 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa  
do odbierania ww. dokumentu w Wydziale Ochro-
ny Środowiska dla Urzędu Dzielnicy Wilanów ul. 
St. Kostki Potockiego 11, p. 406 od poniedziałku  
do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt 
z p. Magdaleną Piwocką, pracownikiem
Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy 
pod nr tel. 022 642 60 01 w. 406, 407 
lub adresem e-mail: wos@wilanow.pl 

UWAGA AZBEST !
Szanowni Czytelnicy,

	 Z	niesłabnącym	optymizmem	i	wiarą	w	jeszcze	lepszą	
przyszłość	 wkroczyliśmy	 w	 kolejny	 rok	 samorządowy	 i	 drugi	
rok	istnienia	„Informatora	Wilanowskiego”.	Dziękujemy	za	do-
bre	przyjęcie	pięciu	zeszłorocznych	wydań,	a	także	za	wszystkie	
cenne	uwagi	kierowane	do	redakcji.
Mamy	nadzieję,	że	rok	2009	będzie	obfitował	w	ciekawe	wyda-
rzenia	lokalne,	cenne	inicjatywy	artystyczne	i	kulturalne,	o	któ-
rych	będziemy	Państwa	informować.
Zaczniemy	od	inicjatywy	własnej	–	konkursu	fotograficznego.

Zapraszamy	 wszystkich	 amatorów	 fotografowania	 do	 udziału	
w	konkursie	„Wilanów	miejsca	nieodkryte”.	Jego	celem	jest	za-
chęcenie	do	 tego,	 aby	 skierować	obiektywy	aparatów	na	mniej	
znane	miejsca	na	terenie	dzielnicy	Wilanów	i	uwiecznić	ich	ukry-
te	piękno.
Wielokrotnie	podczas	różnych	konkursów	fotograficznych	i	pla-
stycznych	 na	 temat	Wilanowa	 dało	 się	 zauważyć,	 że	 tematyka	
zgłaszanych	prac	sprowadzana	jest	najczęściej	do	jednego	wize-
runku:	pałac	i	jego	parkowe	otoczenie.	Tego	w	naszym	konkursie	
chcielibyśmy	 uniknąć.	 Zachęcamy	 zatem	 do	 wypraw	 w	 mniej	
znane	 nieodkryte	 miejsca.	 Przecież	 Wilanów	 jest	 wyjątkowy	
także	 dzięki	 swoim	 rezerwatom	 przyrody,	 brzegom	 wiślanym,	
licznym	jeziorkom,	poprzecinanym	polnymi	drogami	rozległym	
terenom	zielonym,	pozostającym	na	styku	(w	kontraście)	z	nowo	
powstającymi	osiedlami	i	nowymi	ulicami.	Spojrzenie	na	zabu-
dowujący	się	Wilanów	pozwala	uchwycić	upływ	czasu.	Czy	nas	
to	 zachwyca,	 czy	 nie,	 jesteśmy	 świadkami	 takich	 przeobrażeń,	
gdzie	miejsce,	 które	wiosną	 jest	 nieużytkiem,	 łąką,	 czy	 zaora-
nym	polem,	już	jesienią	zmienia	swoje	oblicze,	stając	się	placem	
budowy	lub	zasiedlanym	osiedlem	mieszkaniowym.	Zachęcamy	
uczestników	konkursu	do	wypraw	w	takie	miejsca,	gdzie	można	
dostrzec	piękno,	które	–	choć	całkiem	bliskie	–	umyka	naszym	
oczom	w	codziennym	zabieganiu.
Sądzimy,	że	Wasze	obserwacje	i	uwiecznione	na	zdjęciach	spo-
strzeżenia,	 pozwolą	 lepiej	 poznać	 niezwykłość	 mniej	 znanych	
zakątków	Wilanowa.

Zapraszamy	do	rywalizacji	i	wspólnej	zabawy
Zespół redakcyjny

(Regulamin konkursu znajduje się na III stronie okładki)
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(Zdjęcia – Archiwum CKW)

Szkoły podstawowe na terenie
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

prowadzące oddziały
dla dzieci sześcioletnich

w roku szkolnym 2009/2010

1. Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja
Rataja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
ul. Przyczółkowa 27 (dwa oddziały).

2. Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego 
ul. Uprawna 9/17 (dwa oddziały).

3. Szkoła Podstawowa nr 261 im. St. K. Potockiego 
w Zespole Szkół nr 79 im. St. K. Potockiego,
ul. Wiertnicza 26 (jeden oddział).

4. Szkoła Podstawowa nr 300 im. W. Rutkiewicz
w Zespole Szkół nr 2 im. W. Rutkiewicz
ul. Gubinowska 28/30 (dwa oddziały).

INFORMACJE

Na Naszej okładce 
Informator Wilanowski 

Nakład 5000 egz.
Wydawca: 	Urząd	Dzielnicy	Wilanów	m.st.	Warszawy

ul.	St.K.	Potockiego	11,		02-958	Warszawa
Redaktor naczelna: 	Katarzyna	Trzaskoma
Przyg.	redakcyjne	i	graficzne	-	Jacek	Sasin

	tel.		022	642	60	01	wew.	319,			faks	022	642	76	43
e-mail:	informator@wilanow.pl						www.informator.wilanow.pl

Skład	i	druk:	
PrintPartner	Jakon	SA	Sp.	Komandytowa	

ul.	Armii	Krajowej	2,	Piaseczno

Kolportaż	własny	przy	współpracy:	
GLM	Sp.	z	o.o.		ul.	Uprawna	3,		Warszawa

Ulica Stanisława Kostki Potockiego
W niedalekiej przyszłości tak będzie wy-
glądała ul. Stanisława Kostki Potockiego 
w Wilanowie. Projekt opracowała Autorska 
Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. z War-
szawy. Wybrane wizualizacje pokazują zale-
dwie fragmenty czekających nas przeobra-
żeń. Zmiany obejmą ulicę niemal na całej jej 
długości, a także skwerek przed kościołem 
św. Anny i parking przy dawnej stacji kolejki 
(obecnie poczta). Ulica będzie miała cha-
rakter ciągu pieszego z licznymi murkami, 
ławeczkami i zielenią. Jej nowe oblicze bę-
dzie z pewnością godne sąsiedztwa królew-
skiego pałacu. Trwają ostanie uzgodnienia 
ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. 
Więcej na ten temat w kolejnych numerach 
„Informatora”.

Sport, kino, 
muzeum, czyli 
„zima w mieście”

Zimowe ferie mamy za sobą. Zanim 
oddamy się bez reszty radosnemu 
odliczaniu do letnich wakacji, przypo-
minamy kilka imprez odbywających 
się podczas ferii w Dzielnicy Wilanów.

Podczas akcji „Zima w mieście” ucznio-
wie Szkoły Podstawowej  nr 104 uczest-
niczyli w wielu zajęciach i imprezach, 
np. bawili się w kręgielni w Parku w Po-
wsinie, pływali w Parku Wodnym „War-
szawianka”, brali udział w zawodach 
sportowych, układali puzzle, uczestni-
czyli w zajęciach plastycznych i tech-
nicznych. 
Wybrali się do Planetarium w Muzeum 
Techniki do sali „Astronomia i astronau-
tyka”. 
Oglądali eksponaty związane z lotami 
kosmicznymi, w tym modele statków 
Wostok, Gemini, Apollo, rakieta Saturn 
V, prom kosmiczny „Columbia”; atrak-
cjami były: oryginalna francuska rakieta 
geofizyczna Veronique i wierne kopie 
Sputnika 1 i Sputnika 2 (tego od Łajki 
- choć jak dziś wiadomo, pies nie nazy-
wał się Łajka, a przebieg lotu był inny, 
niż podaje się od 1957 r.). Widzieli wy-
stawę „Człowiek na Księżycu”.
Uczniowie uczestniczyli także w cyklu 
spotkań zorganizowanym przez biblio-
tekę w Wilanowie pt. „Poznajemy różne 
kultury - święta i uroczystości na świe-
cie”  poznali  tradycje świąteczne okresu 
jesienno- zimowego w kulturach Azji. 
Brali także udział w warsztatach: Święta 
światła, Chiński Nowy Rok.
Obejrzeli wiele najnowszych filmów, 
np. „Madagaskar 2”, „Sezon na misia 2”, 
„Wyprawa na Księżyc”, „Dinozaury”, 
„Opowieści na dobranoc”.

Informacje o „Zimie w mieście” otrzymaliśmy 
od Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 104.
Zdjęcia, zamieszczone powyżej, pochodzą 
z archiwum szkoły.

PoWsIŃska oLIMPIada
W ramach akcji 
„Zima w mieście” 
Centrum Kultury Wi-
lanów zorganizowało 
szereg zajęć, 
a wśród nich: war-
sztaty plastyczne, 
zajęcia na pływalni 
oraz wyprawy do 
TVP i Centrum Olim-
pijskiego. 
Uczestnicy zajęć 
dobrze się bawili 
o czym świadczą 
zdjęcia zamieszczo-
ne obok, wybrane 
z cyklu „olimijskiego”.

Wizualizacja - Michał Łukaszyk 

Piątek 13. stycznia był niezwykłym, artystycznym 
dniem w Wilanowie. Na scenie szkolnej hali spor-
towej przy ul. Uprawnej zobaczyliśmy spektakle 
teatralne, przygotowane przez wilanowskie szkoły. 
Tematyka przedstawień, inscenizacje, gra młodych 
aktorów i aktorek, zaangażowanie reżyserów (na-
uczycieli), zasługują na gorące brawa i uznanie. Do 
tego artystycznego wydarzenia wrócimy (z przyjem-
nością) w kolejnym numerze „Informatora”. 

red.

zimowy przegląd szkół

Na zdjeciu: Uczniowie Gimnazjum nr 116 w swojej 
inscenizacji (fot. B. Komosińska-Ferens). 
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INFORMACJE

Informacje 
o programach sportowych

Od 5 stycznia br. trwają zajęcia 
w ramach programów „Od zaba-
wy do sportu” i „Sportowe zaję-
cia pozalekcyjne”. Bieżące infor-
macje na ten temat znajdują się 
na stronie internetowej Urzędu 
Dzielnicy Wilanów w zakładce 
„Sport i rekreacja” oraz na tablicy 
ogłoszeń Wydziału Oświaty, Wy-
chowania i Sportu dla Dzielnicy 
Wilanów (w Urzędzie Dzielnicy).

2 lutego rozpoczęły się zajęcia 
w ramach programu „Otwarte Obiekty 
Sportowe”. Program przeznaczony jest 
dla wszystkich chętnych, zajęcia mają 
charakter otwarty, ogólnodostępny 
i nieodpłatny.
Założeniem programu jest opanowa-
nie umiejętności z zakresu techniki 
i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji 
sportowej w duchu fair-play, kształto-
wanie postaw współdziałania zespoło-
wego i wzajemnej odpowiedzialności. 
Uczestnicy mogą w pełni zaspokoić 
swoje potrzeby w zakresie aktywności 
ruchowej, jak również wykazać się we 
współzawodnictwie i rywalizacji.
Zajęcia prowadzone są na terenie wila-
nowskich placówek oświatowych.
Szczegółowy harmonogram zajęć 
znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Dzielnicy Wilanów w zakładce 
„Sport i rekreacja” oraz na tablicy ogło-
szeń Wydziału Oświaty, Wychowania 
i Sportu dla Dzielnicy Wilanów.

XLII Warszawska 
Olimpiada Młodzieży
W ramach Warszawskiej Olimpiady 
Młodzieży (WOM) trwają rozgrywki na 
szczeblu miejskim. Gospodarzem roz-
grywek w minipiłce ręcznej chłopców 
w kategorii szkół podstawowych (ry-
walizacja rozpoczęla się 4 lutego br.) 
oraz w piłce ręcznej chłopców w kate-
gorii gimnazjów (gry od 18 lutego br.) 
będzie Zespół Szkół nr 2 przy ul. Gubi-
nowskiej 28/30.
W hali sportowej przy Gimnazjum nr 116, 
ul. Uprawna, odbywają się rozgrywki  
w minipiłce siatkowej (szkoły podstawo-
we - dziewczęta i chłopcy) oraz w piłce 
siatkowej dziewcząt i chłopców (mecze 
odbyły się 24 lutego).
Szczegółowy terminarz rozgrywek 
znajduje się na stronie internetowej 
Szkolnego Związku Sportowego War-
szawy i Województwa Mazowieckiego 
www.szs-wwm.pl
2  lutego na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 
rywalizację w minipiłce ręcznej rozpo-
częły dziewczęta ze szkół podstawo-
wych. Wilanów reprezentowały uczen-
nice Szkoły Podstawowej nr 300.
16 lutego br. na terenie MOS nr 7 przy 
ul. Geodetów 1 rozpoczęła się rywali-
zacja w piłce ręcznej dziewcząt w kate-
gorii gimnazjów, w której wystartowały 
uczennice Gimnazjum nr 117. 

Beata Komosińska-Ferens

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

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

23 stycznia br. na terenie hali sportowej Gimnazjum nr 116 przy 
ul. Uprawnej 9/17 Urząd Dzielnicy Wilanów w ramach „Zimy w 
mieście 2009” zorganizował zawody sportowe. W siedmiu kon-
kurencjach (także zespołowych, jak dwa ognie usportowione dla 
szkół podstawowych oraz halowa piłka nożna dla gimnazjów) 
rywalizowało 249 młodych sportowców. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali medale i nagrody. Ponadto wszystkim uczestnikom 
zawodów wręczono pamiątkowe dyplomy.

Na trzech zdjeciach powyżej wspomniane 
zawody sportowe (fot. B. Komosińska-Ferens)

Urząd	Dzielnicy	Wilanów	m.st.	Warszawy
dziękuje	firmie	GLM Sp. z o.o. 

za	pomoc	
w	kolportażu	„Informatora	Wilanowskiego”	

na	terenie	dzielnicy.
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RADA DZIELNICY

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 trzeci 
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 
drugi wtorek miesiąca 
godz. 15.00 - 16.00 
ostatni piątek miesiąca
godz. 17-18
Biblioteka Publiczna, ul. Radosna 11

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

sesja Rady dzielnicy
Na XXV Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. 
Warszawy w dniu 3 lutego 2009 r. Rada 
Dzielnicy podjęła m.in. uchwałę zwiększają-
cą ilość środków finansowych na przygoto-
wanie szkół w Dzielnicy Wilanów do utwo-
rzenia nowych oddziałów dla sześciolatków 
i podniesienia standardu oddziałów dotych-
czas funkcjonujących.
Przyjęta kwota to 700 tys. zł. w tym:
– 50 tys. zł dla Szkoły Podstawowej nr 300 
przy ul. Gubinowskiej 28/30 z przeznacze-
niem na modernizację istniejącego placu 
zabaw oraz podniesienie standardu istnieją-
cych oddziałów dla sześciolatków.
– 50 tys. zł dla Szkoły Podstawowej nr 104 

przy ul. Przyczółkowej 27 z przeznaczeniem 
na modernizację i wyposażenie pomiesz-
czeń na potrzeby dodatkowego oddziału 
dla sześciolatków.
– 600 tys. zł na przystosowanie budynku 
Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 
i działającej w nim Szkoły Podstawowej nr 
261 do potrzeb nowo powstającego oddzia-
łu dla sześciolatków i koniecznością adap-
tacji dawnych pomieszczeń mieszkalnych, 
w tym obiekcie, do celów dydaktycznych.
Radni zaakceptowali kwotę 250 tys. zł na 
bieżące remonty ulic.

Pełne teksty uchwał dostępne są  
w Wydziale Obsługi Rady dla Dzielnicy Wilanów

W Szkole Podstawowej nr 104 na przełomie listo-
pada i grudnia 2008 r. odbył się konkurs, którego 
celem było wyłonienie najciekawszej propozycji 
nazwy dla ulicy, która niedawno pojawiła się w bez-
pośrednim sąsiedztwie szkoły. Prace w dwóch ka-
tegoriach (plastycznej i literackiej) złożyło blisko 
60 uczniów.
28 listopada 2008 r. komisja konkursowa wyłoniła 
laureatów, a 19 grudnia Tomasz Ciorgoń, zastępca 
burmistrza dzielnicy Wilanów, wręczył laureatom 
konkursu nagrody główne (zestawy plastycz-
ne i książki), a wszystkim uczestnikom konkursu 
– słodkie upominki.
Ulica, której nazwa była tematem konkursu, wy-

budowana została jako dojazd do szkoły i budo-
wanego w pobliżu budynku wielofunkcyjnego, 
gdzie wkrótce swoją siedzibę znajdzie wilanowska 
Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury Wilanów 
i Ośrodek Pomocy Społecznej. Teren zielony od 
strony ul. Drewny uporządkował (na własny koszt) 
właściciel pobliskiego salonu samochodowego, 
przez co, m.in. uliczka i jej otoczenie zyskały jesz-
cze milszy dla oka wygląd.
Dość szybko narodził się pomysł przeprowadze-
nia konkursu na nazwę. Powstałe w jego trakcie 
pomysły zostaną przekazane oficjalnie władzom 
Dzielnicy Wilanów i umieszczone w „banku” nazw, 
a potem - bez wątpienia - uwzględnione w proce-
sie nadania nazwy dla tej ulicy. 

red.
Na zdjęciu: ul. Uśmiechnięta Zuzanny Stopnickiej
(fot. J.Sasin)

konkurs na nazwę
ulicy w Powsine

Wyniki konkursu:

Kategoria - PRACE PLASTCZNE
1. miejsce – Helena Leszczyńska 

ul. Ulubiona
2. miejsce – Maja Nowicka 

ul. Jesienna
3. miejsce – Marta Ryczywolska 

ul. Zaczarowana
Wyróżnienie – Katarzyna Urbaniak 

ul. Uczniowska

Kategoria - PRACE LITERACKIE
1. miejsce – Zuzanna Stopnicka 

ul. Uśmiechnięta
2. miejsce – Joanna Kobiałka 

ul. Sto Czwarta
3. miejsce – Kuba Szewczyk 

ul. Powstańców
Wyróżnienie – Wojciech Drzewiecki 

ul. Bajaderkowa



Wykonanie zadań inwestycyjnych w Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy w latach: 2007-2008
i suma zaplanowanych wydatków indwestycyjnych na rok 2009

Wykonanie zadań inwestycyjnych 
w Dzielnicy Wilanów m.st.  Warszawy
w latach: 2004-2006

Edukacja 
42,77 %

Ochrona
zdrowia
i pomoc
społeczna
3,72 %

Kultura
i ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego
6,29 %

Rekreacja, sport
i turystyka
10,96 %

Działalność 
promocyjna
i wspieranie rozwoju 
gospodarczego
0,20 %

Zarządzanie struktu-
rami samorządowymi
13,40 %

Pozostałe 
0,09 %

Transport
i komunikacja
15,93 %

Ład przestrzenny
i gospodarka
 nieruchomościami
   0,57 %

Gospodarka 
Komunalna
i ochrona
środowiska
6,05 %

Planowane wydatki budżetowe
Dzielnicy Wilanów w 2009 roku

73 579 843 zł

Dodatek „Inwestycje 2008/2009” 
w numerze 5 „Informatora Wila-

nowskiego” i zawarte w nim dane na 
temat inwestycji spotkały się z du-
żym zainteresowaniem czytelników, 
co miało odzwierciedlenie w licznych 
rozmowach z mieszkańcami Wilano-
wa, m.in. na tereniu Urzędu Dzielnicy, 
a także rozmowach telefonicznych 
i korespondencji mailowej. Kilku roz-

mówców zasugerowało nam, aby-
śmy w szerszej perspektywie czasu 
przedstawili wydatki inwestycyjne. 
W poprzednim zestawieniu ograni-
czyliśmy się do dynamiki inwestycyj-
nej w latach 2007-2008 w porówna-
niu z ostatnim rokiem poprzedniej 
kadencji (2006). Poniżej przedstawia-
my pełniejsze zestawienie.

Trzy lata poprzedniej kadencji
wilanowskiego samorządu

2007

14 28 

2006

5 
mln PLN mln PLN mln PLN

Wykonanie zadań inwestycyjnych w Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy w latach: 2007-2008
i suma zaplanowanych wydatków indwestycyjnych na rok 2009

2005

3 
mln PLN

2004

8 
mln PLN

Obecna kadencja
wilanowskiego 
samorządu 

W grudniu 2008 r. liczba mieszkańców Wilanowa wynosiła 
17 143  (16 188 meldunek stały, 955 meldunek czasowy); 
w 2007 r. była to liczba 15 709 (wzrost w ciągu roku
o 8 procent).
W grudniu 2008 r. płeć piękna wśród mieszkańców stanowiła 
większość – 9135; mężczyzn w tym czasie było 8008. 
Dzieci i młodzieży (do 18 lat) było 3476, najwięcej w wieku 
7-12 lat (951), zaraz potem w wieku 3-7 lat (853), zupełnych 
maluchów (0-2 lata) było w tym czasie 730.

Wykonanie zadań inwestycyjnych 
w Dzielnicy Wilanów m.st.  Warszawy
w latach: 2004-2006

2008

30 
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2009
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Dzielnica Wilanów
zajmuje 3673 hektary
powierzchni. 
Zbiorniki wodne, 
wśród których
jest 7 jezior i 3 stawy,
zajmują  42 hektary.
Największe są jeziora:
Wilanowskie - 15 ha (1500 m długości) i Powsinkowskie 
8,5 ha (1200 m długości).

ROK  2005 2006 2007 2008
Ilość urodzeń 178 298 234 286
Ilość zameldowań 761 1296 1368 1486
Ilość wydanych
praw jazdy   1079  1543 890 1038
Ilość zarejestro-
wanych pojazdów 3085 2971 3399 2326

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 harmo-
nijnego rozwoju potrzebna jest niezbędna infrastruktura. Podatki, 
płacone przez osoby zamieszkałe w dzielnicy Wilanów mają istotny 
wpływ na jej rozwój.

Wilanów w liczbach i zestawieniach



 

INFORMATOR PODRĘCZNY

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11
02-958 Warszawa

Wydział Obsługi Mieszkańców
czynny w godzinach:
poniedziałek:      8.00 - 18.00
wtorek - piątek:  8.00 - 16.00
Informacja:  
tel. 022 642 60 01  wew. 100
e-mail: e-wom@wilanow.pl 

     Numery
    wewnętrzne

Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Wilanów                       wew. 011, 012, 013
e-mail: architektura@wilanow.pl                  (poniedziałek
            i czwartek
          w godz. 8.30 - 15.30)
Wydział Budżetowo-Księgowy wew. 307, 357
dla Dzielnicy Wilanów 
e-mail: podatki@wilanow.pl
Wydział Działalności Gospodarczej wew.  211
i Zezwoleń dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: zezwolenia@wilanow.pl 
Wydział Infrastruktury  wew.  402, 403 
dla Dzielnicy Wilanów            
e-mail: infrastruktura@wilanow.pl
Wydział Kultury   wew.  203
dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: kultura@wilanow.pl
Wydział Ochrony Środowiska wew. 407, 457
dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: wos@wilanow.pl
Wydział Sportu, Oświaty  wew. 209, 324
i Wychowania dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: sport@wilanow.pl  
           oswiata@wilanow.pl
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wew.  202
dla Dzielnicy Wilanów   252 (świad-
e-mail: wsz@wilanow.pl     czenia rodzinne)
Wydział Zamówień Publicznych wew.  201, 251
dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: przetargi@wilanow.pl
Wydział Zasobów Lokalowych wew. 001, 051
dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: wzl@wilanow.pl 

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Tel. centrala:  022 642 60 01, 022 858 75 18,  022 858 75 19

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

Uwaga! Nowy adres 
Delegatury Biura Geodezji i Katastru: 

ul. Marszałkowska 77/79 
pokój 410 (IV piętro), tel. 022  50 23 774

2009

Faks do wszystkich wydziałów:        022 642 76 43

ZaGadniEniE      NR  WEWNĘTRZNY

Architektura wew. 116

Urbanistyka wew. 116

Sprawy lokalowe wew. 116

infrastruktura wew. 115

Drogownictwo wew. 115

Ochrona Środowiska wew. 115

Miejski Rzecznik wew. 115

Konsumentów

Geodezja wew. 114

Nieruchomości wew. 114

Działalność Gosp. wew. 114

Prawo jazdy wew. 113

Rejestracja pojazdów wew. 112

Meldunki wew. 109

Dowody osobiste                  110, 111

Kasa wew. 108

Podatki i opłaty lokalne wew. 307

Urząd Stanu Cywilnego wew. 104

www.wilanow.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców
dla Dzielnicy Wilanów

12-13 IX - Dni Wilanowa

 



 

     Numery
    wewnętrzne

Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Wilanów                       wew. 011, 012, 013
e-mail: architektura@wilanow.pl                  (poniedziałek
            i czwartek
          w godz. 8.30 - 15.30)
Wydział Budżetowo-Księgowy wew. 307, 357
dla Dzielnicy Wilanów 
e-mail: podatki@wilanow.pl
Wydział Działalności Gospodarczej wew.  211
i Zezwoleń dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: zezwolenia@wilanow.pl 
Wydział Infrastruktury  wew.  402, 403 
dla Dzielnicy Wilanów            
e-mail: infrastruktura@wilanow.pl
Wydział Kultury   wew.  203
dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: kultura@wilanow.pl
Wydział Ochrony Środowiska wew. 407, 457
dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: wos@wilanow.pl
Wydział Sportu, Oświaty  wew. 209, 324
i Wychowania dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: sport@wilanow.pl  
           oswiata@wilanow.pl
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wew.  202
dla Dzielnicy Wilanów   252 (świad-
e-mail: wsz@wilanow.pl     czenia rodzinne)
Wydział Zamówień Publicznych wew.  201, 251
dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: przetargi@wilanow.pl
Wydział Zasobów Lokalowych wew. 001, 051
dla Dzielnicy Wilanów
e-mail: wzl@wilanow.pl 

 

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. Radosna 11, tel. 022 423 57 55
www.wilanow.e-bp.pl

Centrum Kultury Wilanów
ul. Wiertnicza 26
tel. 022 651 98 20
tel./faks 022 651 98 20
www.kulturawilanow.pl

Filia w Powsinie
ul. Ptysiowa 3, tel. 022 894 43 69 

Filia „Radosna”
ul. Radosna 11, tel. 022 894 43 69

 kulturalne

Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. St. Kostki Potockiego 20
tel. 022  498 19 51, 425 61 52
Filia nr 1
Dzienny Dom Samopomocy
Środowiskowej  dla Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie
ul. Królowej Marysieńki 21 m. 70
tel. 022 651 89 27
Filia nr 2
Dzienny Dom Samopomocy
Środowiskowej dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
ul. St. Kostki Potockiego 20
tel. 022 423 57 88, 022 498 19 51 wew. 16
Filia nr 3
Dzienny Dom dla Osób Starszych
ul. Lentza 35, tel. 022 651 79 92

MIEJSKI NUMER ALARMOWY  tel. 112 
POGOtOWIE RAtUNKOWE tel. 999 
StRAż POżARNA  tel. 998
Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza nr 14
ul. Obornicka 21
tel. 022 596 71 40
POLICJA   tel. 997
Komisariat Policji Wilanów
ul. Okrężna 57
tel.  022 842 32 61
       022 603 18 31
faks 022 603 18 51
StRAż MIEJSKA   tel. 986 
II Oddział Terenowy
ul. Szolc-Rogozińskiego 1
tel. 022 852 16 00

Telefony alarmowe

SŁUŻBY MIEJSKIE

Pogotowie energetyczne tel. 022 821 52 11
Pogotowie gazowe tel. 992
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 994
022 841 04 75
Pogotowie drogowe ZDM tel. 196-33
Pogotowie dźwigowe tel. 022 843 50 40
Całodobowe Centrum          
Zarządzania Kryzysowego tel. 192-87
Wojewody
Służba dyżurna Miasta  tel. 196-56
Izba Dziecka tel. 022 849 06 61
Izba wytrzeźwień tel. 022 838 84 07
Biuro numerów tel. 118-913
Informacja o wypadkach   tel. 022 628 13 13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Rakowiecka 21 
tel. 022 646 53 13, 022 646 53 15
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Paluch 2
tel. 022 846 02 36, 022 868 06 34
tel. w spr. adopcji - 022 868 15 73
Biuro rzeczy znalezionych 
przy Urzędzie m.st. Warszawy
ul. Dzielna 15
tel. 022 636 36 34

Przychodnie publiczne
Przychodnia Zdrowia  
ul. St.K. Potockiego 20, tel. 022 842 17 31
- poradnia internistyczna czynna:

poniedziałek, czwartek, piątek 7.30 - 18.00
wtorek, środa  7.30 - 19.00

- poradnia ginekologiczno-położnicza czynna:
poniedziałek  13.00 - 17.00
w pozostałe dni  8.00 - 12.00

- poradnia stomatologiczna czynna:
poniedziałek  12.00 - 18.00
w pozostałe dni  8.00 - 14.00

Przychodnia Rejonowa
ul. Przyczółkowa 33, tel. 022 648 38 59
- poradnia internistyczna czynna:

codziennie  9.00 - 13.00
Poradnia Dziecięca
ul. Wiertnicza 81, tel. 022 842 17 61

poniedziałek, czwartek  8.00 - 19.00
wtorek, środa, piątek  8.00 - 18.00

Urząd Skarbowy dla Wilanowa

Św. Anny
ul. Kolegiacka 1 
tel./faks centrali 022 842 18 01 
Św. Elżbiety Sanktuarium Matki Bożej
tęskniącej,  ul. Ptysiowa 3
kancelaria - tel./faks 022 648 38 46
Św. Opatrzności Bożej
ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1 
kancelaria - ul. Kolegiacka 1  
proboszcz - tel. tel. 0602 799 037
Św. Antoniego Marii Zaccarii 
Zgromadzenia Barnabitów
ul. Sobieskiego 15, tel. 022 842 04 04
Kaplica Posłania Uczniów Pańskich 
ul. Bruzdowa (Kępa Zawadowska)
kancelaria - ul. Kolegiacka 1
tel. 022 842 18 01
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
ul. Kokosowa 12 (dekanat ursynowski)
tel. kanc. 022 425 53 98

Kościoły

UWAGA:
Na terenie WOM
wilanowskiego Urzędu
czynny jest PITOMAT, 
automat, który przyjmuje druki 
PiT i VaT, 
wystawiając stosowne
pokwitowanie.
CAŁODOBOWO!

Publiczne placówki oświatowe

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3
• Szkoła Podstawowa nr 104 
   im. Macieja Rataja 
• Przedszkole nr 223 
   ul. Przyczółkowa 27 
   tel. 022 648 49 35,  022 648 58 29
Zespół Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz
• Szkoła Podstawowa  nr 300 
• Gimnazjum  nr 117
   ul. Gubinowska 28/30, tel. 022 842 93 60  
Zespół Szkół nr 79 
im. Stanisława Kostki Potockiego
• Szkoła Podstawowa nr 261
• XXXVIII Liceum Ogólnokształcące 
   Sekretariat: ul. Wiertnicza 26
   tel. 022 842 24 33
Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego
ul. Uprawna 9/17, tel. 022 842 37 84
Gimnazjum nr 116 
im. Husarii Rzeczypospolitej
ul. Uprawna 9/17, tel. 022 842 99 89
Przedszkole nr 56 „Wesołe Kubusie”
ul. Gubinowska 28/30, 
tel. 022 842 48 41, 022 842 56 33

Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów
ul. Wynalazek 3, 02-677 Warszawa 
tel.   022 548 68 00
faks. 022 548 67 00, 548 68 64
godz. otwarcia:
poniedziałek   8.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek   8.00 - 16.00     
godz. otwarcia kas:
poniedziałek   8.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek   8.00 - 15.30

Tel.



Nowy sprzęt dla 
wilanowskiej policji

Rewiry dzielnicowych
w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

W styczniu br. policja wilanowska została doposa-
żona w nowy sprzęt. W obecności Zarządu Dzielni-
cy, pięć nowych samochodów oraz sprzęt biurowy 
i profesjonalne latarki przekazała policjantom Ewa 
Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego m.st. Warszawy.

Nowe pojazdy to trzy cywilne fiaty Bravo, jeden samo-
chód oznakowany marki KIA i jeden specjalistyczny 
volkswagen Caddy. Pracę naszych policjantów uspraw-
nią także nowe drukarki laserowe, a specjalistyczne la-
tarki ułatwią z pewnością pracę w terenie. Łączny koszt 
zakupionego sprzętu to ponad 260 tys. złotych.

Uwaga!
Wilanowski Komisariat Policji prosi mieszkańców o nie 
pozostawianie w samochodach cennych urządzeń, np. 
GPS. O tym, że właściciel auta jest posiadaczem GPS 
świadczą elementy instalacyjne urządzenia w samo-
chodzie (także pozostawione ładowarki itp.). To zachę-
ta dla złodziei, którzy włamują się do takich pojazdów  
i przeszukują skrytki. Często znajdują tam pozostawiane 
GPS-y. Policja notuje takie włamania, którym towarzyszy 
uszkodzenie pojazdu (wybita szyba, uszkodzony zamek 
itp.), będące dodatkowym kłopotem dla właściciela.

„Godzina dla Ziemi”
wybije w marcu

„Godzina dla Ziemi” (Earth Hour) to ogólnoświato-
wa inicjatywa zorganizowana przez międzynaro-
dową organizacje ekologiczną WWF. Cel – przeciw-
stawienie się największemu zagrożeniu dla naszej 
planety: zmianom klimatu, spowodowanym przez 
człowieka. Na całym globie o jednej godzinie wyłą-
czymy światła w naszych domach, firmach i budyn-

kach publicznych. Zgasną iluminacje 
wielu znanych obiektów, m.in. Pałac 
Kultury i Nauki w Warszawie, Kolose-
um w Rzymie, opera w Sydney, most 
Golden Gate w San Fransisco itp.
Tegoroczna akcja ma szczególne zna-
czenie. Wyłączenie świateł na jedną 
godzinę przez ludzi na całym świecie 
będzie najgłośniejszym apelem do 
polityków o porozumienie i podjęcie 
wspólnych działań, aby zatrzymać 
nadmierną emisję dwutlenku węgla, 
przyczyniajacego się do groźnych 
zmian klimatycznych – globalnego 
ocieplenia. Organizatorzy liczą, że do 
akcji, przyłączy się miliard ludzi. War-
szawa brała już w niej udział w minio-
nym roku.

Zachęcamy do udziału w tegorocznej 
„Godzinie dla Ziemi”.

Wydział Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wilanów

W tym roku 
„Godzina dla Ziemi” 

wybije
28 marca 2009 r. 
o godz. 20.30
naszego czasu.

Wilanowski punkt przyjmowania
ElEktrośmiEci

działa w każdą sobotę w godzinach: 
10.00 – 14.00 (latem do 16.00) 

na parkingu przed Urzędem Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy, ul. St. Kostki Potockiego 11

Informacje na ten temat funkcjo-
nowania punktu można uzyskać 
na stronie internetowej:
www.elektroeko.pl (w dziale  
z lokalizacją punktów)
lub w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska dla Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy tel. 022 642 60 
01 wew. 406.

całodobowy punkt zbiórki
przy ul. Chełmżyńskiej 180
czynny 7 dni w tygodniu
tel. 022 587-58-16 

Warto pamiętać, że zużyty 
sprzęt elektroniczny można 
oddawać bezpłatnie w sklepie 
przy zakupie nowego produktu 
tego samego rodzaju.

Policjanci sygnalizują, że zdarzają się wła-
mania do mieszkań poprzez wypchnięcie 
drzwi balkonowych, tarasowych i okien. 
Stąd apel do mieszkańców, aby w ramach 
sąsiedzkiej współpracy zwracali uwagę   
i na swój balkon (taras), i na mienie sąsia-
dów. W przypadku nietypowej sytuacji, 
np. zauważenia osób obcych, kręcących 
się pod balkonem (na tarasie) własnym, 
czy sąsiada, najlepiej niezwłocznie za-
wiadomić policję wybierając nr 997  
lub nr 112.

red.

Rewir nr 1 mł. asp. Arkadiusz Kowalski
       tel. 022 603 14 65;  600 997 437
Rewir nr 2  post. Tomasz Strzałkowski
       tel. 022 603 14 65;  600 997 356
Rewir nr 3  mł. asp. Adam Stańczak
       tel. 022 603 15 68;  600 887 333

Nad wszystkimi rewirami pieczę sprawuje 
Kierownik Rewirów Dzielnicowych II
mł. asp. Marcin Ptaszek
tel.  022 603 10 52,   600 997 925

Komisariat Policji  
Wilanów
ul. Okrężna 57

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

Szanowny Panie Prezesie,
Zwracamy się do Pana z prośbą o zajęcie 
stanowiska w sprawie ustaleń przyjętych 
podczas spotkania Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” z przed-
stawicielami Dzielnicy Wilanów m.st. War-
szawy, które miało miejsce w siedzibie 
Urzędu Dzielnicy w listopadzie 2007 r.
Na spotkaniu tym ustaliliśmy wspólnie 
zasady ewentualnego, nieodpłatnego 
przekazania przez Spółdzielnię na rzecz 
Dzielnicy terenu przy ul. Resorowej 34A, na 
którym znajduje się punktu poboru wody 
oligoceńskiej, a tym samym przeniesieniem 
na Dzielnicę pełnych kosztów związanych 
z jego utrzymaniem i eksploatacją.
O ostatecznej decyzji, jaką miały podjąć 
w tej kwestii statutowe władze Spółdzielni, 
Dzielnica nie została do dziś poinformowa-
na. Zamiast zawiadomienia czy też oświad-
czenia dotyczącego wcześniej podjętych 
ustaleń, Spółdzielnia przysyłała do Urzędu 
Dzielnicy faktury (od lutego 2008 r.) powo-
łując się na porozumienie, które ostatecz-
nie wygasło w styczniu 2008 r.
Taki sposób postępowania budzi nasze naj-
większe zdumienie.

Jak Pan Prezes bez wątpienia pamięta, 
zdrój oligoceński przy ul. Resorowej rozpo-
czął funkcjonowanie w latach 90. ubiegłe-
go stulecia. Dzięki niemu mieszkańcy Wila-
nowa, w tym przede wszystkim członkowie 
Spółdzielni, mają możliwość zaopatrywa-
nia się w wodę, pochodzącą z głębokich 
warstw geologicznych.
Aby utrzymać ujęcie wody w należytej 
sprawności, w 1995 r. władze ówczesnej 
Gminy podpisały porozumienie ze Spół-
dzielnią, biorąc na siebie część kosztów 
konserwacji i eksploatacji zdroju, wszak 
ujęcie służyło ogółowi mieszkańców Wi-
lanowa. W 2004 r. podpisano nowe 3-let-
nie porozumienie. Wygasło ono z końcem  
roku 2007.
Przed jego wygaśnięciem, już listopadzie 
2007 r. Zarząd Spółdzielni i władze Dziel-
nicy odbyły spotkanie, na którym – jak Pan 
Prezes zapewne pamięta – ustaliły wspól-
nie, że porozumienie zostanie przedłużone 
doraźnie, o jeden miesiąc (do 31. stycznia 
2008 r.). W tym czasie miało zostać przy-
gotowane porozumienie na okres przej-
ściowy, obejmujący czas między dniem 
wygaśnięcia porozumienia, a dniem ewen-
tualnego przejęcia zdroju przez Dzielnicę. 
Chodziło o to, aby we wspomnianym tym 
okresie przejściowym nie zostawiać Spół-

dzielni i jej członków z pełnymi kosztami 
utrzymania ujęcia wody. Pod tym kątem, 
w oparciu o wcześniejsze ustalenia stron, 
Zarząd Dzielnicy przygotował projekt no-
wego porozumienia.
Władze Spółdzielni wiedziały wcześniej, że 
Dzielnica nie może pokryć wszystkich kosz-
tów utrzymania punktu poboru wody, ponie-
waż teren zdroju wraz z budynkiem czerpal-
nym nie stanowi majątku Dzielnicy. Mimo to 
odesłały projekt porozumienia argumentu-
jąc, że nie uwzględnia ono kosztów utrzyma-
nia urządzeń technicznych zdroju, a jedynie 
utrzymanie porządku i czystości.
Przypominamy, że Dzielnica ponosi koszt 
eksploatacji, konserwacji (w tym napraw) 
urządzeń doprowadzających wodę do zdro-
jów działających na terenie Wilanowa. Do 
ujęcia przy ul. Resorowej woda doprowadzo-
na jest osobną rurą ze stacji uzdatniania przy 
ul. Królowej Marysieńki. Dzielnica pokrywa 
także koszty dezynfekcji ujęć wody i zdrojów, 
podpisuje umowy ze specjalistycznymi fir-
mami na utrzymanie porządku i czystości na 
ich terenie oraz konserwację urządzeń tech-
nicznych w stacji uzdatniania wody i pokry-
wa koszty tych usług.
Ze względu na społeczną rangę problemu 
i otwarty charakter listu, pragniemy przy-
pomnieć Panu Prezesowi i zwrócić uwagę 
czytającym te słowa Członkom Spółdzielni 
na fakt, iż podmiot samorządowy, jakim 
jest Dzielnica Wilanów, nie może ponosić 
kosztów eksploatacji obiektów i urządzeń 
nie należących do Dzielnicy, co jasno okre-
ślają przepisy prawne. Tak, jak nie może-
my finansować remontów i konserwacji 
prywatnych domów, basenów, ogrodów, 
ulic, garaży itp., tak nie możemy ponosić 
kosztów utrzymania zdroju należącego do 
Spółdzielni, położonego na terenie, które-
go ta jest użytkownikiem wieczystym do 
31 grudnia 2097 r.

Ogólna dostępność zdroju, troska o dobro 
mieszkańców Wilanowa, w tym – przede 
wszystkim – dobro Członków Spółdziel-
ni, nie pozwala nam obojętnie traktować 
problemu. Stąd nasze usilne starania, aby 
– zgodnie z literą prawa – przejąć pełne 
zobowiązania eksploatacyjne nad tym 
ujęciem wody. Niestety nasze dobre chę-
ci, choć przyjęte i zaakceptowane przez 
Zarząd Spółdzielni na oficjalnym spotka-
niu w listopadzie 2007 r., zostały w sposób 
budzący zdumienie odrzucone w styczniu 
2008 r. Od tamtej też pory nie możemy 
doczekać się jakiegokolwiek stanowiska 

Spółdzielni w omawianej sprawie. Zamiast 
tego Urząd Dzielnicy otrzymuje faktury 
podpisane przez Pana Prezesa, wraz z we-
zwaniami do zapłaty, za czynności nie ob-
jęte żadną umową, czy porozumieniem. 
Argument Zarządu Spółdzielni, podawa-
ny w korespondencji, że skoro w styczniu 
2008 r. wygasło porozumienie z 2004 r. to 
wzajemne zobowiązania Dzielnicy i Spół-
dzielni określa porozumienie z 1995 r. jest 
nie do przyjęcia. Taka interpretacja prawa 
jest w najwyższym stopniu zdumiewająca.

A przecież, Panie Prezesie, nie o to w tym 
wszystkim powinno chodzić. Obdarzony 
zaufaniem części lokalnej społeczności 
odpowiada Pan za pewien obszar dobra 
wspólnego. W dobie rosnących kosztów 
utrzymania, uwolnienie Członków Spół-
dzielni choćby od części dodatkowych, 
niepotrzebnych wydatków, powinno być 
dla Pana oczywistym celem. Tak my to ro-
zumiemy.
Przecież już nazwa „spółdzielnia” nosi w so-
bie jakieś określenie wspólnoty, wspólnego 
działania. Spółdzielnia, mimo swej odręb-
ności określonej literą prawa, nie jest en-
klawą, nie jest państwem w państwie, jest 
częścią większej wspólnoty – częścią Wila-
nowa. Tam gdzie jest rzeczywista wspólno-
ta, tam pojawia się wspólne dobro i wspól-
na o nie troska. Uporządkowanie naszego 
świata, w sensie administracyjnym i ma-
jątkowym, wymusza podziały, w których 
z reguły obok „Nas” pojawiają się jacyś „Oni”. 
Ale w społecznościach wolnych, w myśl 
dobra wspólnego i wspólnego obywatel-
skiego interesu, powinniśmy zastępować je 
słowem MY. Jak mawiał nieodżałowany ks. 
prof. Józef Tischner: „Wolność należy do ta-
kich wartości, które musi się dzielić z innymi. 
Zwieńczeniem wolności jest MY.”
Proponujemy Panu Prezesowi rozpatry-
wanie w tym duchu ważnych społecznie 
spraw, łączenie dobra Członków Spółdzielni 
z szeroko pojętym dobrem większej wspól-
noty – wspólnoty Mieszkańców Wilanowa, 
której przedstawicielem jest wilanowski 
samorząd.

Oczekujemy na jasne stanowisko Pana Pre-
zesa w sprawie ujęcia wody przy ul. Reso-
rowej.
             Z poważaniem

             Zarząd Dzielnicy Wilanów
                                 m.st. Warszawy

List otwarty 
do Pana Janusza Nicińskiego, 
Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”
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Zapusty w Powsinie
24 lutego

Taneczny korowód i maski przy dźwiękach trąbki, akordeonu 
rozpoczynają zapustną zabawę w Powsinie, odwiedzając już od 
godz. 14.00 pobliskie domostwa. 
Prawdziwa maskarada z Powsińskim Zapustem rozpocznie się 
jednak dopiero wieczorem o godz. 18.00 w Powsińskim Klubie 
Kultury.
Zapusty corocznie przygotowuje Pracownia etnograficzna „Po-
wsinianie” 

New Forms – kreatywne warsztaty prze-twórcze
28 lutego godz. 15.00 

Filia w Powsinie, ul. Ptysiowa 3

Całkiem niedawno odbyły się imprezy: 

Bal karnawałowy dla seniorów (21 lutego)
Pierzawka i inne roboty zimowe (19 lutego, Filia w Powsinie).
Pracownia etnograficzna „Powsinianie” organizuje corocznie 
tradycyjne robótki zimowe, m.in. darcie pierza, praca przy ko-
łowrotku, robótki ręczne. Większość tegorocznych działań była 
prezentowana przy akompaniamencie wiejskich przyśpiewek. 
Pokaz, przygotowany w ramach pracowni etnograficznej, miał 
na celu przybliżenie dawnej codzienności wiejskiej w okresie 
zimowym. 

Tłusty czwartek. „Sen o Warszawie” - występ kabaretu Zadra 
(19. lutego, sala koncertowa w Powsinie)
Kabaret „Zadra” to grupa utalentowanych ludzi, których pasją 
życiową jest śpiew, poezja, aktorstwo. Kabaret cieszy się dużą 
popularnością, zwłaszcza wśród widzów starszych. Przede 
wszystkim ze względu na ciekawe, pełne pogody ducha i dowci-
pu teksty oraz świetną grę aktorów-amatorów, a także z powodu 
ciekawych strojów własnego pomysłu. Preferowanym hasłem ka-
bareciarzy jest: „Chcemy być zawsze młodzi” i to hasło realizują 
na scenie.

Pozostałe imprezy:

Karnawałowy Bal dla maluchów (14. lutego)
Kameralny koncert walentynkowy - wystąpił zespół Czesław 
Śpiewa (14. lutego)
New Forms – kreatywne warsztaty prze-twórcze (7. lutego)

W poprzednim 
numerze Informa-
tora obiecaliśmy 
kilka informacji 
o akumulatorze 
ciepła - tajemni-
czym zbiorniku, 
znajdującym się 
na terenie Ec Sie-
kierki. 

Ten zbiornik, zwany także termosem ma możliwość 
magazynowania 30 tys. metrów sześciennych ciepłej 
wody. Jak wiemy, w elektrociepłowni ciepo powsta-
je w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Zim-
na woda, chłodząc pracujące turbiny, odbiera od nich 
ciepło i sama staje się ciepła (gorąca). Turbiny pracują 
szczególnie intensywnie w ciągu dnia, gdy pracują fa-
bryki, warsztaty, biura, szkoły i urzędy, gdy po ulicach 
mkną tramwaje, a pod ziemią metro. Gdy po południu 
i wieczorem wracamy do domu maleje zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną, ale wzrasta zapotrzebowanie 
na ciepłą wodę w kranach (zimą także w kaloryferach). 
Uruchomienie akumulatora ciepła ma w tym procesie 
działanie racjonalne, ekonomiczne i – w dużej mierze 
– ekologiczne. Otóż, w ciągu dnia, gdy turbiny, wytwa-
rzające prąd, pracują intensywnie powstaje duża ilość 
ciepłej wody. Gdy większość warszawiaków jest w pracy 
lub w szkole, odbiór tej wody przez gospodarstwa do-
mowe jest niewielki. Dotychczas nadwyżki ciepłej wody 
były schładzane i trafiały do Wisły. Dzięki uruchomieniu 
„termosa” są one magazynowane i wykorzystywane wie-
czorem, gdy w naszych domostwach gotujemy, zmywa-
my, myjemy się. Dotychczas turbiny musiały pracować 
jednym rytmem: w ciągu dnia, aby wytwarzać energię 
potrzebną w miejscu pracy; wieczorem, aby wytworzyć 
ciepłą wodę potrzebną w gospodarstwach domowych. 
Teraz, po uruchomieniu akumulatora, wieczorna praca 
turbin odbywa się na zmniejszonych obrotach, gdyż 
można wykorzystać nadwyżki ciepłej wody z akumula-
tora. Dzięki takiej, racjonalnej (proekologicznej) tech-
nologii maleje ilość spalanego węgla i tym samym ilość 
emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Akumulatory 
ciepła są powszechnie stosowane w skandynawskich 
elektrociepłowniach. Ten w Ec Siekierki jest pierwszy 
w Polsce. Jego ściany mają izolację termiczną grubości 
jednego metra, zgromadzona we wnętrzu ciepła woda 
może zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę aż 25 tysięcy mieszkań. Taka rezerwa może być 
także przydatna w przypadku awarii jakie mogą przy-
darzyć się elektrociepłowni oraz tych, które od czasu do 
czasu nękają rurociągi rozprowadzające ciepłą wodę na 
terenie miasta.

J. Sasin

akumulator ciepła

Fot. - J.Sasin

Więcej informacji: tel. 022 651 98 20,  894 43 69  
www.kulturawilanow.pl
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Szanowni Mieszkańcy, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA uprzejmie 
informuje, iż w najbliższym czasie przej-
mie do eksploatacji urządzenia służące do 
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków 
na terenie Dzielnicy Wilanów, poza strefą 
odprowadzania ścieków przez system pa-
łacu w Wilanowie. Tym samym będzie nam 
niezmiernie miło przyjąć Państwa do grona 
naszych Klientów.

Ze zmianą operatora wiąże się m.in. obo-
wiązek zawarcia umowy pomiędzy właści-
cielem nieruchomości, a Miejskim Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. 
Warszawie SA, który wynika z ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., nr 
123. poz. 858 z późn. zm.), regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie m.st. Warszawy (Dziennik Urzędo-
wy Województwa Mazowieckiego z dnia 18 
sierpnia 2008 r., nr 141, poz. 4984). 
Chcąc pozostać w zgodzie z powyższymi 
regulacjami prawnymi, poniżej zamieszcza-
my informację jakie dokumenty/informacje 
będą niezbędne do dopełnienia ustawowe-
go obowiązku zawarcia umowy.

WYKAZ DOKUMENTÓW 
ORAZ PODSTAWOWE INFORMACJE
Osoba fizyczna/prawna występująca o świad-
czenie usług wodociągowych/kanalizacyjnych 
powinna dostarczyć nastêpujące dokumenty 
niezbędne do zawarcia umowy o dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków:

1. W każdym przypadku: Aktualny dokument po-
twierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: 
wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, 
umowa, decyzja, wypis z rejestru gruntów, posta-
nowienie sądu. Decyzje organu administracyjne-
go o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości 
(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie 
wskazany w dokumencie    potwierdzającym pra-
wo własności).

2. Spółki prawa handlowego: jak w pkt. 1; KRS; 
NIP; jeżeli umowę podpisują osoby niewymie-
nione w KRS – aktualne pełnomocnictwa dla tych 
osób.

3. Spółki cywilne: jak w pkt. 1; REGON, NIP;  za-
świadczenia o prowadzeniu działalności gospo-
darczej osób tworzących spółkę cywilną; ich 
numery PESEL; imiona rodziców; umowa spółki; 
jeżeli umowę podpisują osoby niewymienione 
w umowie spółki – aktualne pełnomocnictwa dla 
tych osób.

4. Wspólnoty Mieszkaniowe: jak w pkt. 1; (odpis 
jednego aktu notarialnego potwierdzającego ty-
tuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali); 
REGON, NIP; uwierzytelniona uchwała o wybo-

rze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby 
Wspólnoty (wraz z listą głosujących); adres do 
korespondencji i numery telefonów do kontaktu 
ze Wspólnotą i/lub Administratorem; uchwała Za-
rządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków ad-
ministratora ww. nieruchomością innemu niż Za-
rząd podmiotowi; pełnomocnictwo dla Zarządcy 
(Administratora) do zawarcia umowy lub umowa 
o powierzeniu administrowania nieruchomoœcią; 
jeżeli umowa nie jest podpisywana przez Zarząd 
Wspólnoty w pełnomocnictwie lub umowie o po-
wierzeniu administrowania powinno znaleźć się 
wyraźne stwierdzenie, że Administrator jako re-
prezentant lub pełnomocnik Wspólnoty jest upo-
ważniony do podpisania umowy ze Spółką; jeżeli 
Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty Admi-
nistratora upoważnionego do podpisania umowy 
ze Spółką osobę prawną lub fizyczną prowadzą-
cą działalność gospodarczą – ta osoba powinna 
przedstawić Spółce: aktualny wypis z właściwego 
rejestru lub zaświadczenia o prowadzeniu działal-
ności gospodarczej albo umowę spółki (w przy-
padku spółek prawa cywilnego) oraz NIP i REGON. 
Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, 
o czym stanowi ustawa o własności lokali z dnia 
24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 903 
z późn. zm.).

5. Osoby fizyczne lub odbiorcy indywidualni pro-
wadzący działalność gospodarczą pod firmą: jak 
w pkt. 1; numer(y) PESEL i imiona rodziców, adres 
zamieszkania, adres do korespondencji; zaświad-
czenia o prowadzeniu działalności gospodarczej 
oraz NIP i REGON; jeżeli umowę podpisują osoby 
inne niż właściciel – pełnomocnictwa dla tych 
osób do podpisania umów na świadczenie usług 
wodociągowo–kanalizacyjnych.

6. Inne (np. instytucje państwowe, stowarzysze-
nia, ZOZ): jak w pkt. 1; REGON, NIP; wypis z właś-
ciwego rejestru; jeżeli umowę podpisują osoby 
niewymienione w rejestrze – pełnomocnictwa dla 
tych osób.

UWAGA:
W imieniu osoby prawnej UMOWĘ mogą zawierać 
osoby upoważnione do reprezentowania według 
właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomoc-
nicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne aktualne 
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne doku-
menty wystawione za granicą powinny być prze-
tłumaczone na język polski przez tłumacza przy-
sięgłego i potwierdzone przez polską placówkę 
konsularną.

Poniżej zamieszczamy PODSTAWOWE INFORMA-
CJE, wynikające ze zmiany operatora i zawarcia 
nowej umowy.

Odczyty wodomierzy
Podstawą ustalania ilości dostarczanej wody są 
wskazania wodomierzy głównych, których od-
czyty będą dokonywane w cyklach: półrocznych 
u odbiorców indywidualnych,  kwartalnych u od-
biorców instytucjonalnych. Odbiorcy usług mogą 
wnioskować o powiadamianie ich o terminach 
planowanych odczytów. Pomiędzy odczytami pla-
nowanymi wystawiane są faktury prognozowane, 
tzw. zaliczki rutynowe, z dołu za usługi dostarczo-

ne, co dwa miesiące u odbiorców indywidualnych 
i co miesiąc u odbiorców instytucjonalnych. Pod-
stawą ustalania ilości odprowadzanych do kanali-
zacji ścieków jest ilość pobranej w nieruchomości 
wody, obliczana na podstawie wskazań wodomie-
rza głównego, ewentualnie pomniejszona o ilość 
wody zużytej do podlewania zieleni ustalonej na 
podstawie wodomierza zainstalowanego przez 
Odbiorcę.

Rozliczenia
Sposób dokonywania rozliczeń wynika z posta-
nowień umowy zawartej z Odbiorcami Usług. 
W przypadku oświadczenia usług wyłącznie od-
prowadzania ścieków, rozliczenia są dokonywane 
ryczałtem na podstawie przeciętnych norm zuży-
cia wody zgodnie z Rozporządzeniami Ministrów: 
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. 
U.z 2002 r. nr 8 poz. 70 z póź. zm.) oraz Budow-
nictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okre-
ślania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf 
oraz warunków rozliczę za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. 
U. nr 127 poz. 886).

Formy płatności
1. Płatności za usługi wodociągowo – kanalizacyjne 
mogą odbywać się w formie bezgotówkowej po-
przez usługę polecenia zapłaty. W celu przystąpie-
nia do usługi należy wypełnić druk “Zgoda na ob-
ciążenie rachunku” i przysłać dwa egzemplarze na 
adres Spółki. Wszelkie informacje o tej formie płat-
ności, a także druk zgody są dostępne na stronie.

2. Odbiorcy zainteresowani rozliczeniami bezgo-
tówkowymi proszeni są o podanie numeru konta 
bankowego.

Uwagi:
1. W przypadku, gdy nieruchomość jest zaopatry-
wana w wodę i/lub odprowadzane są z niej ścieki 
do kanalizacji miejskiej bez zawartej dotychczas 
umowy, należy niezwłocznie kontaktować się:

n w sprawie dostawy wody: 
Zakład Eksploatacji Sieci Wodociągowej
ul. Czerniakowska 106/124, 00-454 Warszawa
tel. 022 841 52 41

n w sprawie odprowadzania ścieków: 
Zakład Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
 ul. Jagiellońska 65/67, 03-300 Warszawa
tel. 022 675 11 16

2. Projekty umów do mieszkańców Dzielnicy, któ-
rzy dostarczą komplet wymaganych dokumen-
tów, będą wysyłane sukcesywnie.

Zapraszamy do współpracy!

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo 
w Dziale Obsługi Klienta 
tel. 022 622 44 04, 022 699 79 46, 
022 699 79 67, 022 699 78 63, 
022 699 78 17
www.mpwik.com.pl
Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
tel. 022 642 60 01 wew. 115
osoba kontaktowa - Andrzej Kuziński

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

informuje
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Ulica Zygmunta Vo-
gla stanowi granicę 
Powsinka; przecina 
malownicze jezior-
ka i tereny zielone, 
łaczy dwa skrzyżo-
wania, na których 
przebudowę wilano-
wianie czakają
z utęsknieniem: z ul. Przczółkową i ul. Sytą.

Zygmunt Vogel był 
słynnym rysownikiem, 
malarzem i architek-
tem.
Urodził się w Warsza-
wie 15 VI 1764 r. 
Nauki pobierał u archi-
tektów K.G. Deybla 
i F. Naxa, a od r. 1780 
u Le Bruna, Monaldie-
go i Zuga w Malarni 
Królewskiej na Zamku. 
Od 1787 r.  „rysownik 
gabinetowy” króla 
Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. 
W 1805 r. został człon-
kiem Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

W latach 1804-25 uczył rysunku w Liceum Warszawskim, a w latach 
1812-20 był wykładowca architektury cywilnej w Szkole Elemen-
tarnej Artylerii i Inżynierów. Od r. 1817 datuje się jego profesura 
na Oddziale Nauk i Sztuk Pięknych Królewskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Brał aktywny udział w życiu kulturalnym i arty-
stycznym Warszawy, jako uczestnik spotkań w salonach literackich, 
współorganizator budowy pomnika księcia Józefa Poniatowskie-
go, projektodawca oprawy dekoracyjnej ceremonii pogrzebowych 
wybitnych osobistości m.in. księcia J. Poniatowskiego, księcia A.K. 
Czartoryskiego, gen. Jana H. Dąbrowskiego.
Tematem dominującym w jego twórczości był krajobraz polski, ar-
chitektura zabytkowa, a szczególnie Warszawa. Podejmował liczne 
podróże po kraju, początkowo na polecenie króla potem z własnej 
inicjatywy. Ich rezultatem były widoki zamków, pałaców, miaste-
czek. Od 1804 r. rozpoczął serię rysunków przeznaczonych do szty-
chowania pt. Podróż malarska po Polsce. Wcześniej (1785) wykonał 
akwarelowe kopie obrazów B. Belotta, znajdujących się na Zamku 
Królewskim, a także (w latach 1785-87 i 1789) ponad sto widoków 
Warszawy (pałace, ratusze, mury i bramy miejskie) i jej okolic: Wila-
nów, Łazienki, Młociny, Jabłonna.
Zmarł w Warszawie 20 IV1826 r. i pochowany został na Cmentarzu 
Ewangelicko Augsburskim. Jego prace znajdują się m.in. w Muze-
um Narodowym w Warszawie i Gabinecie Rycin Uniwersytetu War-
szawskiego.

przyg. red.
Źródło - „Encyklopedia Warszawy” (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994)

Patroni  wilanowskich ulic

 ul. Zygmunta Vogla

W kolejnych numerach „Informatora” :
n przedstawimy wilanowskie, publiczne placówki oświatowe.
n zamieścimy relację z otwarcia ogólnodostępnego lodowiska, 
zainstalowanego przy Zespole Szkól nr 2 w Wilanowie (ul. Gubi-
nowska)
n odwiedzimy pływalnię przy Zespole Szkól nr 2 po zakończeniu 
jej kompleksowego remontu.
n przekażemy ważniejsze informacje o inwestycjach drogowych, 
w tym rozpoczętej przebudowie al. Wilanowskiej i ważnego skrzy-
żowania ul. Sobieskiego z al. Wilanowską i powstającą na terenie 
Wilanowa Zachodniego al. Rzeczypospolitej.

Wilanowskie Prezentacje Szkół, luty 2009r.

Budowa lodowiska przy ul. Gubinowskiej

Ostatnie dni kapitalnego remontu pływalni
przy Zespole Szkół nr 2

Przebudowa skrzyżowania
al. Wilanowskiej z ul. Sobieskiego

Zygmunt Vogel

Ulica Vogla
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Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest popularyzowanie mało znanych zakątków 
Wilanowa, w tym jego naturalnych i przyrodniczych walorów.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 
    A. 13 – 17 lat;  B. od 18 lat.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 pra-
ce o formacie 20x30 cm wykonane techniką cyfrową lub analo-
gową.
4. Zgłoszone prace powinny mieć formę odbitki zdjęciowej na 
papierze fotograficznym lub wydruku w wysokiej rozdzielczości 
na papierze do drukowania zdjęć.
5. Do prac w formie odbitek (wydruków) uczestnik powinien 
załączyć te same prace w formie plików cyfrowych (jpg RGB) na 
płycie CD (700 MB), w rozdzielczości 300 dpi. W przypadku zdjęć 
wykonanych w technice cyfrowej, załączone pliki cyfrowe powin-
ny mieć wymiar 20x30 cm (300 dpi); maksymalny wymiar poje-
dynczego pliku cyfrowego nie może przekraczać 20 MB. Do prac 
wykonanych w technice analogowej powinny być dołączone ska-
ny z negatywu w standardowym formacie 15x10 cm (300 dpi).
6. Zgłoszone prace powinny być pojedynczymi zdjęciami – praca 
może zawierać złożone elektronicznie obrazy, nie nachodzące na 
siebie. Nie będą brane pod uwagę prace będące kolażem foto-
grafii nałożonych warstwowo na siebie. Nie dopuszcza się wzbo-
gacania obrazu, zarejestrowanego aparatem fotograficznym, za 
pomocą innych technik plastycznych.
7. Praca może być zgłoszona jako 3-zdjęciowy cykl tematyczny. 
Każda praca, na odwrocie, powinna być czytelnie podpisana 
imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem miejsca, któ-
re przedstawia (ew. tytułem zdjęcia, tytułem cyklu). Załączona 
płyta CD powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora 
zdjęcia, a nagrane na niej pliki cyfrowe powinny mieć w nazwie 
nazwisko autora.
8. Dopuszcza się zgłoszenie do konkursu tylko prac własnych.
9. Prace, wraz z nośnikiem cyfrowym i kartą zgłoszeniową, na-
leży dostarczyć do siedziby organizatora w zaklejonej kopercie 

podpisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Konkurs foto-
graficzny” i złożyć ją w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub wysłać 
pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. 
Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs 
fotograficzny”. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za 
uszkodzenie lub zaginięcie przesyłek nadesłanych pocztą.
10. Karta zgłoszenia do konkursu dostępna jest na stronie inter-
netowej dzielnicy www.wilanow.pl pod hasłem „Konkurs foto-
graficzny”, w siedzibie organizatora w punkcie informacyjnym 
Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej 
Centrum Kultury Wilanów www.kulturawilanow.pl i w siedzibie 
przy ul. Ptysiowej 3.
11. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe w dwóch kate-
goriach wiekowych, określonych w pkt. 2 zgodnie z podziałem 
dokonanym na posiedzeniu jury.
12. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie 
się podczas „Dni Wilanowa” we wrześniu 2009 r.
13. Najciekawsze prace, w tym nagrodzone, zaprezentowane zo-
staną na wystawie pokonkursowej we wrześniu 2009 r.
14. Do wystawy pokonkursowej zostanie zakwalifikowanych 
maksimum 50 prac.
15. Udział w konkursie jest bezpłatny.
16. Do konkursu nie mogą przystąpić:
a) pracownicy Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
b) pracownicy Centrum Kultury Wilanów,
c) Radni Dzielnicy Wilanów,
d) jurorzy,
e) członkowie rodzin osób wymienionych w punktach a, b, c i d.
17. Zgłoszenie do konkursu i wypełnienie karty zgłoszeniowej 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac, 
w formie drukowanej i cyfrowej, do celów popularyzacji kon-
kursu, w tym wystaw oraz do bezpłatnego ich wykorzystywania 
w celach promocyjnych i wydawniczych urzędu. 

Organizatorzy: Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
i Centrum Kultury Wilanów.

„Wilanów – miejsca nieodkryte”

 
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów

ma zaszczyt zaprosić
WILANOWSKICH SENIORÓW

w wieku 55 i +
na zajęcia 

GIMNASTYKĘ KRĘGOSŁUPA w ramach Szkoły Pleców: indywidualne 
doradztwo instruktora, praca nad pozbyciem się bólu kręgosłupa, ćwicze-
nia przy muzyce, wzmacniające i rozciągające z wykorzystaniem przybo-
rów gimnastycznych, nauka prawidłowego używania kręgosłupa w życiu 
codziennym.

NORDIC WALKING
zdrowie poprzez sport bez nadmiernego wysiłku fizycznego, dynamiczne 
pełne rozmachu chodzenie z kijkami pozwala uaktywnić 90% mięśni ciała, 
zdobyć kondycję i wyśmienite samopoczucie. 
(Kijki do Nordic Walking zapewnia organizator)

n Zajęcia prowadzone są przez firmę Centrum Zdrowych Pleców
    „RehAktiv” Dorota Wasemüller
n Zajęcia są bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń, 
     ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Eliza Komar 
z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 

dla Dzielnicy Wilanów,  tel. 022 642 60 01  wew. 202
Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

ul. St. K. Potockiego 11,  pokój 202



Zgłaszanie prac do 26.06.2009r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie

nagród podczas Dni Wilanowa ‘09

Wystawa pokonkursowa 

we wrześniu 2009r.
Organizatorzy:

Urząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy

Szczegóły wewnątrz numeru
oraz na stronach:

www. wilanow.pl             www.kulturawilanow.pl             www.fotografia.wilanow.pl            


