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Oﬁcjalna część uroczystości w hali sportowej gimnazjum;
głos zabiera Hubert Królak, przewodniczący Rady Dzielnicy.

Otwarcie boisk sportowych

Burmistrz Rafał Miastowski i wicemarszałek
Ludwik Rakowski przecinają wstęgę
Kabaretowy występ
uczniów
Dyrektor gimnazjum
Katarzyna Potrzebowska

Miejsce i czas:
Gimnazjum nr 116
im. Husarii
Rzeczypospolitej
ul. Uprawna 9/17
20 marca 2009 r.

Pokazy akrobatyczne gimnazjalistek

Obdarowani pamiątkowymi koszulkami

Występ Adrianny Trefoń
z męską grupą taneczną
Ks. W. Macko otrzymał koszulkę z nr 1

Fot. Jacek Sasin; w tle wykorzystano zdjęcie J. Barszczewskiego

Pokaz tańca
nowoczesnego

Reprezentacja Gimnazjum (seniorzy) w żółtych koszulkach i reprezentacja Urzędu Dzielnicy
Moment poświęcenia boisk

Walka w środku pola

Pod bramką
gimnazjalistów

Wręczanie pamiątkowych medali

INFORMACJE / OGŁOSZENIA

Ważniejsze numery telefonów

Szanowni Czytelnicy,

w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Wiosna, to czas potęgującej się radości. Robi się cieplej,
a na nasze ulice, trawniki, balkony wracają wytęsknione, niemal
zapomniane kolory. Wiosną patrzymy w przyszłość z większym
optymizmem, nie przeoczając – rzecz jasna – ważnych wydarzeń
dnia codziennego. Należy do nich z pewnością uroczyste otwarcie
boisk szkolnych w Powsinku, o którym piszemy na stronie obok
(i poniżej) Już wkrótce, po kapitalnym remoncie, oddana zostanie
do użytku pływalnia w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej.
Zakończono prace na dachu Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej, a prace wykończeniowe i remontowe wewnątrz budynku
przebiegają zgodnie z harmonogramem. Szkoła ponownie zatętni
życiem po wakacjach, wraz z pierwszym dzwonkiem roku szkolnego 2009/2010. Kilka informacji o zajęciach pozalekcyjnych w wilanowskich szkołach przedstawiamy wewnątrz numeru.

CENTRALA tel. 022 642 60 01
022 858 75 18, 022 858 75 19

numery
wewnętrzne

Dowody osobiste i ewidencja ludn.

wew. 109,
110, 111
wew. 112
wew. 113
wew. 114
wew. 114
wew. 115
wew. 115
wew. 116
wew. 001
wew. 104

Rejestracja pojazdów
Prawo jazdy
Działalność gospodarcza
Geodezja i nieruchomości
Infrastruktura i drogownictwo
Ochrona środowiska
Architektura
Zasoby lokalowe
Urząd stanu cywilnego

w Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 103; e-mail: e-wom@wilanow.pl
w Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 011, 012, 013
e-mail: architektura@wilanow.pl
w Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów
nr wew.: 402, 403;
e-mail: infrastruktura@wilanow.pl
w Wydział Kultury dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 203; e-mail: kultura@wilanow.pl
w Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 407, 457; e-mail: wos@wilanow.pl
w Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu,
dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 209, 324
e-mail: sport@wilanow.pl
oswiata@wilanow.pl
w Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 202; e-mail: wsz@wilanow.pl

Mieszkańców Wilanowa Zachodniego ucieszą z pewnością dobre
wieści związane z tworzeniem dogodnych połączeń sieci ulic Miasteczka Wilanów z głównymi arteriami tej części Warszawy: al. Wilanowską, ul. Sobieskiego. Część prac jest w toku, inne rozpoczną
się wkrótce. Piszemy o tym wewnątrz numeru.
Zbliżają się święta, które w swej doniosłości i głębokiej reﬂeksji nad życiem wiecznym niosą ze sobą radość, ufność i nadzieję. W tym duchu oraz duchu wspaniałych tradycji wielkanocnego
świętowania, tak pieczołowicie pielęgnowanych wśród Polaków,
życzymy Państwu pięknych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy.
Mamy nadzieję, że nasze wspólne spotkania przy święceniu pokarmów, przy Grobie Pańskim utrwalą nie tylko świąteczne tradycje,
ale także wzmocnią (zapoczątkują) więzi między nami – członkami
wilanowskiej społeczności.
Zespół redakcyjny

w Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 201, 251; e-mail: przetargi@wilanow.pl
W ydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 001, 051; e-mail: wzl@wilanow.pl
w Wydział Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 211; e-mail: zezwolenia@wilanow.pl
Faks do wszystkich wydziałów: 022 642 76 43

Dziękujemy za pochlebne słowa skierowane pod naszym adresem,
związane m.in. z wkładką informacyjną Informator Podręczny, która znalazła się na rozkładówce lutowego wydania naszego czasopisma. Przygotowaliśmy ją w taki sposób, aby można było ją wyjąć ze
środka czasopisma i umieścić w odpowiednim miejscu mieszkania,
biura lub sklepu, i – jak wynika z naszych obserwacji – tak właśnie
się stało.

Krótka relacja z otwarcia
20 marca br., w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny nastąpiło
otwarcie nowoczesnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 116
im. Husarii Rzeczypospolitej.
roczystość rozpoczęła część oficjalna w hali sportowej gimnazjum
z udziałem przedstawicieli Rady i Zarządu Dzielnicy Wilanów, wicemarszałka województwa mazowieckiego – Ludwika Rakowskiego,
oraz dyrektorów wilanowskich placówek oświatowych i kulturalnych,
komendanta wilanowskiej policji, dowódcy wilanowskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej i wielu innych.
Przybyłych powitała Katarzyna Potrzebowska – dyrektor Gimnazjum nr
116, wręczając krawaty z logo szkoły osobom, które szczególnie przyczyniły się do powstania nowych boisk. Byli wśród nich wilanowscy
burmistrzowie i przewodniczący Rady, wicemarszałek Ludwik Rakowski, który jeszcze jako burmistrz Wilanowa rozpoczął procedury zmierzające do powstania nowych boisk w Powsinku.
Panie dyrektor Porzebowska i Sudzińska (Szkoła Podstawowa nr 169)
oraz wspomniani wyżej panowie otrzymali pamiątkowe koszulki pił-

U

karskie z wilanowskim herbem na piersi i własnym nazwiskiem na plecach. Koszulkę taką, sygnowaną numerem „1”, otrzymał prałat parafii św. Anny, ksiądz
Waldemar Macko, który wziął udział w uroczystości, a później poświęcił noweboiska.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się występy uczniów gimnazjum,
m.in. piłkarski skecz, pokazy taneczne i akrobacje. Po części artystycznej, wszyscy opuścili szkolne mury, aby wziąć udział w momencie kulminacyjnym uroczystości: przecięciu wstęgi. W blasku fleszy przecięli ją wspólnie: burmistrz
dzielnicy – Rafał Miastowski i wicemarszałek województwa – Ludwik Rakowski,
a ks. Waldemar Macko poświęcił nowe boiska. Zaraz po tej ceremonii, na nowym
boisku rozegrany został mecz piłki nożej. W tym czasie, na boisku obok, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 169 wzięli udział w konkursie rzutów do kosza.
Trzy boiska: do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki są ogrodzone, oświetlone
i pokryte syntetyczną nawierzchnią. Zamontowane zostały piłkochwyty i siedziska stadionowe. Przed meczami zawodnicy mogą rozgrzewać się na specjalnej
ścieżce siłowej. Koszt budowy to 1 515 475 PLN.
Dodatkowo, ze środków zaoszczędzonych na przetargach wykonano nowe
ogrodzenie całego terenu szkoły na podmurówce (ok. 470 mb. z bramami i furtkami) za 594 000 PLN.
red.

Informator Wilanowski

nr 2 (7) - kwiecień 2009

3

INWESTYCJE
ul. Sarmacka
fot. J.Sasin

Wokół Miasteczka Wilanów

Wygląda na to, że odwlecze
się zapowiadana w roku 2008,
przez Polnord SA, budowa
centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego pn. Śródmieście Miasteczka Wilanów.
Wzajemne relacje firmy Polnord SA i holenderskiej firmy
Multi Development, dotyczące
wspólnej realizacji inwestycji,
nie wyszły dotychczas poza
sferę wstępnego porozumienia. Cieszy zatem każdy nowy
obiekt handlowy i usługowy
w tej części Wilanowa. Ostatnio
zauważyliśmy cukiernię przy ul.

Sarmackiej 10a, klub rozwoju
dziecka Funny-Bunny przy ul.
Sarmackiej 17. Przy Sarmackiej
5 rozpoczął funkcjonowanie
Urząd Pocztowy, w sąsiedztwie
Minidelikatesów,
gabinetu
kosmetyki estetycznej i klubu
fitness. W budynku obok jest
kwiaciarnia. Przy ul. Sarmackiej
16 (od strony Klimczaka) otworzyły swoje palcówki banki:
Nordea i Lukas, w sąsiedztwie
sklepu spożywczego „1 Minute”. Trochę dalej, przy Sarmackiej 9 trafimy na Bank PKO BP.
Przy ul. Klimczaka 5 odnaj-

NA NASZEJ OKŁADCE

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. Poczta Polska SA
uruchomiła Urząd Pocztowy
na terenie Miasteczka Wilanów przy ul. Sarmackiej 5
placówka czynna w dni robocze w godz. 8.00 - 20.00
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dziemy pierwszą w Miasteczku
kawiarnię „Mała Czarna”, pierwszą restaurację „Sushi Zume”
oraz delikatesy.
W Miasteczku przybywa osiedli, pojawiają się nowe ulice lub
wydłużają już istniejące. Ich właściwe oznakowanie opracowuje
Wydział Programowy Miejskiego
Systemu Informacji (MSI). Wkrótce, zobaczymy tu oznakowanie
uliczne oraz dwa podświetlane
punkty informacyjne, takie jakie
znamy z innych części miasta.
Systematycznie usuwane są
ubytki w nawierzchni ulicy
Klimczaka. To działania tymczasowe. Dlaczego? Ulica ta
wymaga gruntownej przebudowy. To, co cieszy (martwi)
nasze oczy, zostanie w niedalekiej przyszłości całkowicie usunięte, a po wielowarstwowym
utwardzeniu podłoża (obliczonego także na ruch ciężkich

Informator Wilanowski
Nakład 5000 egz.
Wydawca: Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. St.K. Potockiego 11, 02-958 Warszawa
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Przyg. redakcyjne i graﬁczne - Jacek Sasin
Redakcja: tel. 022 642 60 01 wew. 319, faks 022 642 76 43
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Dyrektor, nauczycielki
i uczniowie Gimnazjum nr 116
na nowym boisku szkolnym
przy ul. Uprawnej.
Projekt okładki i zdjecie - Jacek Sasin

pojazdów) pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia. Przypomnijmy, że
do 1999 r. była to najzwyklejsza droga
żwirowa, wijąca się wśród pól i zarośli.
Nawierzchnię asfaltową, na doraźnie
i słabo utwardzonym podłożu, zyskała 10 lat temu, gdy przygotowywano
się do uroczystego ustawienia krzyża
na terenie przyszłej budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Właśnie tędy
szła uroczysta procesja niosąca krzyż
w asyście kościelnych hierarchów,
wiernych i kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Nikt wtedy nie
przewidział, że będzie to główny ciąg
komunikacyjny dla zmotoryzowanych
mieszkańców nowych osiedli i ciężarówek obsługujących prowadzone tu
budowy.
Trwa budowa al. Rzeczypospolitej
na odcinku od planowanej ul. Płaskowickiej-bis do ul. Klimczaka. To

PRZYPOMINAMY!!
Do końca kwietnia br. rozliczamy się
z fiskusem za rok 2008.
W dniach 23-24 kwietnia br.
w godzinach 9.00-15.00
na terenie Urzędu Dzielnicy Wilanów
pracownicy Urzędu Skarbowego
Warszawa-Ursynów będą udzielali
informacji w zakresie zasad rocznego
rozliczenia podatku.

PITOMAT 24 h

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

Informator Wilanowski

nr 2 (7) - kwiecień 2009

PITOMAT
czynny 24 h

Druki PIT, CIT, VAT można
złożyć w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Przyjmie je
od Państwa automat tzw.
PITOMAT i wystawi
stosowne pokwitowanie.
Zapraszamy!

INWESTYCJE
Powiększenie obok
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pierwszy etap, który zakończy
się w tym roku. Wkrótce powinno
być wydanie zezwolenie na realizację drugiego etapu inwestycji
drogowej dla al. Rzeczypospolitej od ul. Klimczaka do al. Wilanowskiej. Budowa będzie trwała
rok. W tym roku rozpocznie się
budowa ul. Płaskowickiej-bis na
odcinku od al. Rzeczypospolitej
do ul. Przyczółkowej i potrwa ok.
12 miesięcy.

Tak będzie wyglądało wkrótce skrzyżowanie
al. Wilanowskiej i al. Rzeczypospolitej
z ulicą Sobieskiego (plan ogólny).
al. Rzeczypospolitej. Prace są jednym z etapów rozpoczętej jesienią rozbudowy al. Wilanowskiej
(do ul. Sikorskiego).
Informujemy, że droga łacząca
ul. Nowoursynowską z ul. Gąsek nie będzie zamknięta. Dzielnica prowadzi procedury prawne,
zapewniające przejezdność tego
połączenia z Ursynowem. W marcu br. Zarząd Dzielnicy Wilanów
złożył skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego do decy-

Trwaja prace związane z przebudową skrzyżowania al. Wilanowskiej z ul. Sobieskiego
i przyszłą al. Rzeczypospolitej. Ilustracja powyżej pokazuje, jak skrzyżowanie będzie
wyglądało po przebudowie.
Prace mają dużą dynamikę; sporym wyzwaniem dla
firm budowlanych jest wy- Przebudowa skrzyżowakonanie tunelu dla potoku nia al. Wilanowskiej
z ul. Sobieskiego
Służewieckiego pod przyszłą

zji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nakazującej rozbiórkę
nawierzchni asfaltowej.
Ze względu na duże znaczenie inwestycji drogowych dla przyszłości Wilanowa, tematowi budowy
i przebudowy ulic poświęcać bę-

Miasteczko
Wilanów
dziemy nadal dużo uwagi. W następnym numerze przestawimy
m.in. informacje o przygotowaniach do budowy ul. Nowokabackiej, która połączy Wilanów
z Ursynowem.
red.

Koniec problemów z wodą
na Zawadach
To co w ostatnich latach wydawało się niemożliwe (niewykonalne) stanie się faktem – niebawem skończą się
problemy mieszkańców Zawad z brakiem wody w kranach.
Wzdłuż ul. Vogla widać prace ziemne - to budowa sieci wodociągowej (na zdjęciu poniżej). Dzięki jej uruchomieniu zniknie odwieczny
problem mieszkańców wilanowskich Zawad. Woda dotrze do tych,
którzy tu mieszkają i od lat borykają się z problemem spadającego
ciśnienia wody z ujęć oligoceńskich oraz do tych, którzy nie mogli zamieszkać w swoich nowo wybudowanych domach i mieszkaniach, ze
względu na zupełny brak wody w kranach. Budowa sieci wodociągowej jest tak zaplanowana, aby mogła zabezpieczyć zapotrzebowanie
na wodę „miejską” także te domy i osiedla, które w tej części dzielnicy
powstaną w bliższej lub dalszej przyszłości.
red.

UWAGA !
Wybory do Parlamentu Europejskiego
odbędą się w niedzielę 7 czerwca 2009 r.
O szczegółach dotyczących wyborów, m.in. obwodach
głosowania i siedzibach komisji wyborczych
informować będziemy Państwa na bieżąco
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wilanów:
www.wilanow.pl
Budowa wodociągu przy ul. Vogla
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RADA DZIELNICY

Sesje Rady Dzielnicy
5 marca odbyła się XXVI Sesja Rady
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Sesję rozpoczęło sprawozdanie burmistrza
dzielnicy na temat realizacji zadań budżetowych w roku 2008. Przypomnijmy – budżet
zrealizowany został w 92,2 procentach, co
jest jednym z najlepszych wyników w stolicy i najlepszym w historii Wilanowa.
z Radni przyjęli sprawozdania poszczególnych komisji Rady Dzielnicy za 2008 rok
i zaakceptowali plany pracy tychże na rok
2009.
z Rada Dzielnicy zaakceptowała nowe obwody dla wilanowskich szkół podstawowych (ich granice przedstawiamy na stronie
obok).
z Radni wyrazili negatywnią opinię wobec
projektu zwiększania powierzchni terenów
objętych programem Natura 2000 na terenie dzielnicy, gdyż planowanie nowych ob-

O poprawę
bezpieczeństwa

szarów objętych tym programem odbywa
się bez konsultacji z samorządem. Może to
zakłócać przygotowywane inwestycje i plany rozwojowe dzielnicy. Przypomnijmy, że
dotychczas programem Natura 2000 objęte
jest (w granicach dzielnicy Wilanów) – tzw.
międzywale, czyli tereny nad Wisłą, od jej
brzegu do wału przeciwpowodziowego.
z Radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia hejnału Wilanowa, którym został
utwór muzyczny, skomponowany jako hejnał na 325. rocznicę odsieczy wiedeńskiej,
obchodzoną w 2008 r. Pierwszy raz hejnał
odegrany został podczas zeszłorocznych
Dni Wilanowa.
z Rada Dzielnicy wyraziła negatywną opinię
w sprawie zamiaru utworzenia ośrodka seksuologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
przy ul. Sobieskiego.
Kolejna, XXVII Sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy odbyła się 2 kwietnia br. gdy „Informator” był w druku. Zasad-

niczą cześcią debaty było poparcie Rady dla
nowego zadania budżetowego, jakim jest
budowa boiska „Orlik” przy ul. Sytej 123 oraz
rozważenie rezygnacji przewodniczącego
Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki
z pełnionej funkcji.
red.

Pełne teksty uchwał Rady Dzielnicy
uzyskać można
w Wydziale Obsługi Rady
dla Dzielnicy Wilanów
ul. St. Kostki Potockiego 11, pok. 108
tel. 022 642 60 01 wew. 008, 009,
faks 022 642 82 14
e-mail: wor@wilanow.pl
Grafik dyżurów radnych dostępny
w Wydziale Obsługi Rady oraz na stronie:
www.wilanow.pl

Radni z Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
debatowali nad poprawą bezpieczeństwa w dzielnicy Wilanów. W stanowisku komisji z dnia 4 marca br. czytamy m.in. ze względu na szybką urbanizację, rozwój demograficzny dzielnicy i rosnące w związku z tym zagrożenia dla
mieszkańców dzielnicy – wskazujemy na celowość i konieczność powołania
Referatu ds. Dzielnicy Wilanów w ramach II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

O uzasadnienie tego stanowiska
poprosiliśmy radną Bożenę Laskowską,
przewodniczącą komisji.
– Choć Dzielnica Wilanów jest czwartą co do
wielkości dzielnicą Warszawy, na jej terenie nie
mamy do dziś ani placówek policji, ani straży
miejskiej – mówi radna. – Mimo dobrej współpracy z policjantami, stacjonującymi na Mokotowie i strażnikami miejskimi z II Oddziału Terenowego na Ursynowie, widzimy konieczność stworzenia wilanowskich placówek dla tych służb. Powód jest oczywisty:
Wilanów nieustannie się rozbudowuje, przybywa nowych osiedli
i ulic, rośnie liczba mieszkańców. Taka perspektywa skłania do

zdecydowanych działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w dzielnicy w nadchodzącej przyszłości, a także poprawę
stanu obecnego. – Zdaniem Komisji należy przyjąć, że powołanie
w ramach II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Referatu ds. Dzielnicy Wilanów może mieć realny wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, a w przyszłości może
stać się zalążkiem nowej jednostki straży miejskiej.
Podczas weekendów do Wilanowa przybywa wielu warszawiaków
i turystów spoza Warszawy. W te dni wzmożony jest ruch rowerzystów w naszej dzielnicy. Chcielibyśmy zapewnić im i sobie (mieszkańcom dzielnicy) większe bezpieczeństwo, dlatego czynimy starania o dodatkowe patrole prewencyjne podczas weekendów.
red.

Konni policjanci w Wilanowie
Wilanów to rozległe tereny zielone.
Właśnie z myślą o ich patrolowaniu
w marcu br. na terenie dzielnicy
pojawili się policjanci na koniach.
Konna policja patroluje różne części Warszawy. Od marca 2009r.
ich patrol objął swoim działaniem rozległe, zielone tereny Wilanowa. Jak zapewnia Grzegorz Wojda, komendant wilanowskiego
komisariatu, patrol ten jest stałym elementem prewencyjnego
działania policji na terenie dzielnicy. Policjanci będą pojawiali się
systematycznie przez kilka dni w tygodniu w różnych miejscach,
do których trudno dotrzeć patrolom zmotoryzowanym.
red.
Fot. J.Sasin
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Przyg. - Jacek Sasin

Spacerkiem po wilanowskich szkołach
Zdjęcia: Jacek Sasin i Beata Komosińska-Ferens

Za sprawą otwarcia boisk, o którym piszemy
na pierwszych stronach „Informatora”, Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej
i Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego
znalazły się w centrum uwagi. Dlatego w naszej
miniprezentacji poświęcamy im nieco więcej
miejsca, skupiając się – podobnie jak w przypadku pozostałych szkół – na wybranych zajęciach pozalekcyjnych.

Gimnazjum nr 116
S

Granice obwodów
publicznych szkół podstawowych
w Dzielnicy Wilanów
(szczegóły na stronie: www.wilanow.pl)

Szkoły podstawowe na terenie Dzielnicy Wilanów prowadzące oddziały
dla dzieci sześcioletnich
w roku szkolnym 2009/2010:
1. Szkoła Podstawowa nr 104
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
ul. Przyczółkowa 27 (2 oddziały)
2. Szkoła Podstawowa nr 169
ul. Uprawna 9/17 (2 oddziały)
3. Szkoła Podstawowa nr 261, w Zespole
Szkół nr 79, ul. Wiertnicza 26 (1 oddział)
4. Szkoła Podstawowa nr 300 w Zespole
Szkół nr 2, ul. Gubinowska 28/30 (2 oddz.)

koro na wstępie pojawił się temat nowych boisk, rozpocznijmy od zajęć sportowych w Gimnazjum nr 116.
Szkoła uczestniczy w programie „Otwarte obiekty sportowe” oraz Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży (w której odnotowujemy sukcesy drużyny
dziewcząt). W każdą sobotę odbywają się treningi Szkolnych Klubów Sportowych, cieszące się
dużym zainteresowaniem uczniów. Przy szkole
działa także Uczniowski Klub Sportowy. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzą, z dużym zaangażowaniem, nauczyciele wychowania fizycznego.
Pozostając przy szkolnych klubach koniecznie
trzeba wymienić prace Klubu Podróżnika i Klubu
Literata. Ten ostatni, prowadzony przez p. Katarzynę Marczak, odnotowuje nawet własne wydawnictwa – tomiki wierszy pisanych przez uczniów.
W Gimnazjum działają koła zainteresowań: teatralne, muzyczne, plastyczne, informatyczne
oraz koła przedmiotowe: chemiczne, biologiczne,
polonistyczne i koło języka hiszpańskiego. Zabawne skecze i występy na szkolnych uroczystościach to m.in. efekt pracy koła teatralnego, dekoracje na te imprezy przygotowują uczniowie koła
plastycznego. Koło informatyczne zyskało lepszy
standard zajęć, po zakupieniu (w grudniu 2008)
piętnastu nowych komputerów.

Szkoła Podstawowa nr 104

Gimnazjaliści - zdobywcy nagród
w szkolnym konkursie fotograﬁcznym.
Szkoła Podstawowa nr 300

Szkoła Podstawowa nr 169

Szkoła Podstawowa nr 300

Szkoła Podstawowa nr 169

– Uczniowie klas trzecich uczestniczą w zajęciach
fakultatywnych – mówi Katarzyna Potrzebowska,
dyrektor gimnazjum. – M.in. dzięki tym dodatkowym godzinom lekcyjnym podniosły się w ostatnich latach oceny z egzaminów końcowych. Zajęcia odbywają się w zakresie: 1 godzina lekcyjna
tygodniowo (matematyka, jęz. polski) i 1 godzina
lekcyjna na dwa tygodnie (geografia, fizyka, biologia). Dobre wyniki Gimnazjum w wielu dziedzinach to efekt codziennej pracy i zaangażowania
naszych nauczycieli, za co – korzystając z okazji
– serdecznie im dziękuję.

Zespół Szkół nr 2
G

Wielka Orkiestra zebrała łącznie
40 458 625,09 zł, a uczniowie wilanowskiego Gimnazjum zebrali
(w centrach handlowych, pod kościołami, w autobusach, tramwajach i w metrze) 38 070,42 zł (rekordowa suma w 5-letnim udziale
szkoły w akcjach WOŚP) do tego
kilka wiaderek 1-, 2-, 5-groszówek i wiaderko obcej waluty,
której nie sposób było przeliczyć. Rekordzistą okazał się
Kuba Kazubek z klasy II D, który

dy oddawaliśmy do druku
niniejszy numer „Informatora”, uczniowie i pedagodzy Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz przygotowywali się do
zbiórki świeżych jajek na święta
Wielkiej Nocy dla osób potrzebujących. Zbiórki takie odbywają się w ramach „Akcji Jajo” prowadzonej przez Fundację Bank
Żywności SOS.

Fot. Marek Śledziński, uczeń Gimnazjum nr 117

Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami często biorą udział
w wielu akcjach charytatywnych i dobroczynnych. 11 stycznia br. wyszli na ulice Warszawy, aby kwestować na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, na cel tegorocznego
grania (kwestowania) – wczesne wykrywanie nowotworów
u dzieci. Były to kwoty znaczne.

zebrał 1628,30 zł – mówi pedagog,Marta Bogusławska,
szef sztabu. – Niezłą niespodziankę zrobili nam też Mateusz Gądek (także klasa II
D) i jego koledzy, których do
szkoły (sztabu) przywiozła
policja, gdyż mieli tak ciężki
plecak i wiaderka z bilonem,
że sami nie byli w stanie ich
udźwignąć.
Następnego dnia miała miejsce aukcja gadżetów Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie z podstawówki,
gimnazjaliści i nauczyciele

szybko zlicytowali koszulkę,
kalendarze i kubeczek. Dużym
wzięciem cieszyły się też miniaturki puszki .
– Wszystkie zebrane pieniądze
zawieźliśmy z p. Przemysławem Kowalczykiem do banku.
Było ich tyle, że musieliśmy
pożyczyć od kasjerki wózek
do ich przetransportowania
– wspomina z uśmiechem pani
Marta.
Przyg. na podstawie materiałów Gimnazjum nr 117

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 300 z paedagog Ireną Sokolską
podczas zajęć Koła teatralnego

U

czniowie Szkoły Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz na zimowy przegląd szkół przygotowali spektakl
„Odlotowe Kapcie - baśń o Kapciuszku”, który znalazł uznanie w oczach widzów i recenzentów. Gratulujemy!
Obecnie, na zajęciach Koła teatralnego, młodzi aktorzy przygotowują spektakl o tematyce ekologicznej. Próby odbywają się raz w tygodniu pod okiem pedagog Ireny Sokolskiej,
osoby oddanej teatrowi i pracy z dziećmi. - Materiał z pozoru
wydaje się prosty, ale to nie jest łatwa sztuka – mówi pani Irena. – Na razie pracujemy z tekstem. Wkrótce zaczniemy przygotowywać rekwizyty i kostiumy. Dzieci są bardzo zaangażowane i przejęte tematem przedstawienia, który uwrażliwia
młodych ludzi na sprawy ochrony środowiska naturalnego.
Tytułu sztuki na razie nie zdradzamy, na premierze będziemy
i recenzję przygotujemy.

Uczniowie Gimnazjum nr 116
w spektaklu „Miłość niejedno ma imię”

P

odczas zimowych Prezentacji
Szkół młodzi aktorzy ze Szkoły
Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja przedstawili spektakl „Walentynkowa znajomość”, przygotowany
na zajęciach koła teatralnego działającego w tej placówce po kierunkiem
p. Iwony Pieńkowskej.
W szkole są także inne koła zainteresowań: matematyczne, informatyczne, plastyczne oraz Szkolny Klub
Sportowy. Uczniowie biorą udział
w zajęciach sportowego programu
„Od zabawy do sportu”.
Wczesnym popołudniem zaglądamy
do pracowni plastycznej. Właśnie zaczęły się dodatkowe zajęcia z uczniami, szczególnie zafascynowanymi
rysowaniem i malowaniem. Na ich
rysunkach i akwarelach widzieliśmy
strażaków w akcji i policję pędzącą
na sygnale, piękno przyrody i kolorowe pejzaże miejskie, także wilanowskie. Tematy ilustracji są nieprzy-

Żmudne liczenie monet

Wilanowski Sztab WOŚP; uczniowie Gimnazjum nr 117
przeliczają pieniądze zebrane w XVII Finale

Szkoła Podstawowa nr 104
padkowe, wynikają z planu zajęć
związanego m.in. z porami roku,
obyczajami i kalendarzem świąt.
Zajęcia prowadzi p. Dorota DraganBojarska. Choć omawia z dziećmi temat pracy i technikę wykonania, zostawia młodym grafikom dowolność
interpretacji i artystycznej ekspresji.
Ilość chętnych, zgłaszających się na
zajęcia jest imponująca. Pokazuje
zamiłowanie dzieci do zobrazowania na kartce papieru znanego sobie
(lub wymyślonego) świata. Kto wie,
może wielu z nich sięgnie kiedyś po
płótno i farby malarskie.

Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 104

Pani Dorota Dragan-Bojarska uczy
w Szkole Podstawowej nr 104 od 11
lat, lubi pracę z dziećmi i jest jej bardzo oddana. Czas wolny poświęca
artystycznej pasji – tkaniu gobelinów. Kilka lat temu jej prace mogliśmy oglądać w oranżerii wilanowskiego pałacu.

Publiczne placówki oświatowe w Wilanowie
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3
• Szkoła Podstawowa nr 104 i
m. 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
www.zespolszkol.it.pl
Gimnazjum nr 116
im. Husarii Rzeczypospolitej
ul. Uprawna 9/17, tel. 022 842 99 89

Zespół Szkół nr 79
im. Stanisława Kostki Potockiego
• Szkoła Podstawowa nr 261
• XXXVIII Liceum Ogólnokształcące
Sekretariat: ul. Wiertnicza 26
tel. 022 842 24 33
www.kostka-potocki.org.pl
Szkoła Podstawowa nr 169
im. Orła Białego
ul. Uprawna 9/17
tel. 022 842 37 84
Przedszkole nr 56 „Wesołe Kubusie”
ul. Gubinowska 28/30,
tel. 022 842 48 41, 022 842 56 33

Uwaga:
30 maja br. na terenie Zespołu
Szkolno Przedszkolnego nr 3
w Powsinie odbędą się
XI Prezentacje
Wilanowskich Szkół
na które już teraz
serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji na ten temat
już na początku maja br.
na stronie:
www.wilanow.pl

Zimowe prezentacje szkół

Remont pływalni

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 300 w spektaklu
„Odlotowe kapcie - baśń o Kapciuszku”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 261
w spektaklu „Upominek”

Uczniowie XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
w spektaklu „Zakochany Shrek”

Przedszkolaki z Przedszkola nr 223 przed
spektaklem „Walentynka dla babci i dziadka”

Uczniowie Gimnazjum nr 117
w spektaklu „Ławka w parku”

Szkoła Podstawowa nr 169

Zespół Szkół nr 79

A jak jest w Szkole Podstawowej
nr 169 im. Orła Białego?
Szkoła stwarza wiele możliwości
rozwoju - mówi Marianna Sudzińska, dyrektor szkoły. - Mamy
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań:
informatycznym, ekologicznym,
matematycznym, polonistycznym,
teatralnym, plastycznym, europejskim i w klubie dziennikarzy.
Wykorzystujemy wysoki poten-

cjał nauczycieli, motywując ich do
kreatywnego prowadzenia zajęć,
co przynosi rezultaty w postaci
osiągnięć naszych uczniów w konkursach i zawodach.
- Wielu uczniów wyróżnia się zdolnościami humanistycznymi i chętnie angażuje się w prace Szkolnego koła dziennikarzy – mówi
opiekunka koła, Karolina Klech.
– Nasze zajęcia trwają dopiero
pół roku, ale dzięki aktywnemu

Uczniowie Zespołu Szkół nr 79 odbywają swoje zajęcia
w placówkach zastępczych na Mokotowie i Ursynowie.
Trwają prace adaptacyjne i wykończeniowe w nadbudowanej kondygnacji oraz remont na niższych piętrach ich
szkoły przy ul. Wiertniczej 26. Poza tym, jako dodatkową inwestycję rozpoczęto adaptację pomieszczeń na oddział dla
sześciolatków. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, więc już całkiem niedługo, 1 września br. nauczyciele
i uczniowie spotkają się w salach macierzystego budynku,
który będzie zupełnie odmieniony, co już widać gdzieniegdzie, np. na korytarzu szkolnym w nadbudowanym piętrze
(zdjęcie powyżej).

Dnia 3 marca br. zespół taneczny The Cube z XXXVIII
Liceum Ogólnokształcącego im. St. Kostki Potockiego
wziął udział w VIII Warszawskim Festiwalu Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA,
który odbył się w Okęckiej Sali Widowiskowej DKW. Festiwal miał na celu animację artystyczną dzieci i młodzieży, propagowanie wiedzy o sztuce, wymianę pomysłów
i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi
i młodzieżą.
Festiwal podzielony był na konkurs zespołów teatralnych
i tanecznych, konkurs piosenki oraz konkurs plastyczny.
Zespół z naszego liceum (Agata Morawska, Kamila Cyranowicz, Paulina Kurek, Anna Kacprzak, Weronika Młotkiewicz i Joanna Sobota) wziął udział w kategorii tańca
nowoczesnego. Opiekunem zespołu jest nauczycielka
wychowania fizycznego, p. Ewa Urbaniak.
14 marca na stronie internetowej Asteriady ukazały się
wyniki, z których dowiedzieliśmy się, że nasz zespół został zakwalifikowany do Gali wręczenia nagród (24 marca br.) i poproszony o finałowy występ.
Dziękujemy dyrektor Małgorzacie Świeściak-Winiarskiej
i naszej szkole za pomoc finansową, za którą zakupiliśmy stroje na występ, a naszej opiekunce p. Ewie Urbaniak za cierpliwość, wsparcie, i za to, że jest nie tylko
naszą nauczycielką,
ale także pomaga nam i wspiera
w sprawach prywatnych. Dziękujemy
także naszej klasie
za sugestie podczas
przygotowywania
choreografii.
Roztańczone
The Cube
(skróty w tekście
pochodzą od redakcji)

The Cube - zespół taneczny
z wilanowskiego Liceum z opiekunką

Zajęcia edukacyjne w świetlicy prowadzi pani Marta
Fot. - archiwum Szczepu

Licealistki w finale

Harcerze i zuchy ze Szczepu 60 i 148 WDHiZ
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

P

isząc o zajęciach pozalekcyjnych w szkołach nie sposób pominąć harcerstwa. ZHP to nie tylko
organizacja dzieci i młodzieży, to
przede wszystkim ruch społeczny
kształtujący postawy i charaktery.
ZHP wspiera wychowanie dzieci
i młodzieży zgodnie z tradycyjnymi harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo,
przyjaźń, służba, wiara, praca,
sprawiedliwość, wolność i pokój.
Działania wychowawcze odbywają
się w gromadach zuchowych oraz
drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych – podczas zbiórek, rajdów, wycieczek,
biwaków, zimowisk i obozów. Harcerskie działanie obejmuje wiele
bardzo różnorodnych obszarów
programowych. Tradycyjne i uniwersalne wartości uwzględniamy
w aktualnych i nowoczesnych programach działania gromad i dru-

żyn, w zadaniach wynikających
z potrzeb, zainteresowań oraz pragnień dzieci i młodzieży.
Szczep 60 i 148 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im.
Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”
działa nieprzerwanie od 1956 r. na
terenie Sadyby i Wilanowa (przy
Zespole Szkół nr 79). Na czas remontu budynku szkolnego przy
ul. Wiertniczej 26, Szczep przeniósł
się na Mokotów. Obecnie w naszym
środowisku pracują dwie drużyny
harcerskie oraz gromada zuchowa.
Tych, którzy chcieliby do nas dołączyć i przeżyć wspaniałą harcerską (zuchową) przygodę, prosimy
o kontakt z Komendantką Szczepu
- Julią Baron, tel. 0-693 542 982.
Harcerze ze Szczepu 60 i 148 WDHiZ

EDUKACJA
dokończenie z poprzedniej strony

uczestnictwu dzieciaków udało się wydać już cztery numery „Rzeczpospolitej
Szkolnej”.
Pani dyrektor zadbała, aby w bibliotece
szkolnej zainstalowano telewizję satelitarną. Dzięki temu uczniowie mają możliwość oglądania programów edukacyjnych. Nad biblioteką, księgozbiorem
i „molami książkowymi” (czyli uczniami
lubiącymi czytać książki) czuwa pani
Jola. – Staram się różnymi sposobami
zachęcać dzieci do częstego kontaktu
z literaturą – mówi Jolanta Czekaj, bibliotekarka. – W ramach spotkań bibliotecznych czytam fragmenty wybranych
utworów, by w ten sposób rozbudzić
ciekawość i chęć ich przeczytania. Nauczycielom i uczniom prezentuję nowości książkowe, trafiające do naszych
zbiorów. Dla dzieci przebywających
w świetlicy prowadzę zajęcia biblioterapeutyczne, których celem jest kształtowanie właściwego postępowania,
rozwijanie refleksu i twórczej wyobraźni
– dodaje pani Jola.
Warto wspomnieć o zakupie nowych
komputerów. Dzięki ich połączeniu
z tymi, które już znajdowały się w pracowni komputerowej (współfinansowanej przez Unię Europejską), udało się
stworzyć nowoczesną salę informatyczną, a wyposażenie kilku klas w sprzęt
telewizyjny podniosło poziom zajęć dydaktycznych w nich prowadzonych.
Wystarczy pojawić się w szkole podczas przerwy, by przekonać się
o dobrej atmosferze i ciekawych rozwiązaniach zagospodarowania czasu
wolnego. Uczniowie w trakcie krótkiej
pauzy mogą m.in. zagrać w ping-ponga, w „klasy”, w „Niebo, piekło”, bawią się
i relaksują.
– Część zajęć szkolnych odbywa się na
świeżym powietrzu, na przyszkolnym

placu zabaw, który został w grudniu
doposażony w sprzęty, dostosowane
do potrzeb maluchów i nieco starszych
dzieci – dodaje pani dyrektor.
Nie bez znaczenia jest działalność na
terenie szkoły nauczycieli wspomagających: Agnieszki Gmaj – reedukatora,
Ewy Markiewicz – psychologa i Elwiry
Juszczak – logopedy. – W pracy logopedy stosuję różnorodne metody, tak
aby zajęcia były atrakcyjne i ciekawe
dla uczniów – mówi Elwira Juszczak.
– Wykorzystuję pracę z komputerem,
a także różnorodne gry, książki i pomoce
dydaktyczne. Wszystko po to, aby dzieci
chętnie uczestniczyły w zajęciach, które
wydają się im uciążliwe, gdyż są żmudne
i zmuszają do wysiłku.
– Mnie, dyrektora, cieszy to, że nauczyciele naszej szkoły są zaangażowani,
otwarci i ambitni. Przystępują do nowych projektów, zachęcają dzieci do
ustawicznego rozwoju m.in. poprzez
pozytywną motywację, zwracanie uwagi na zainteresowania, prezentowanie
prac uczniów na forum szkoły, współpracę z rodzicami – mówi z dumą Marianna Sudzińska.
Szkoła Podstawowa nr 169 bierze udział
w programach: „Od zabawy do sportu”
i „Otwarte obiekty sportowe”, a podczas
ferii i wakacji: „Zima w mieście” i „Lato
w mieście”; uczestniczy w programach
profilaktycznych: „Wiem, co jem” i „Szkoła bez przemocy”.
Przy szkole działa Rada Rodziców, która
aktywnie wspiera wiele działań podejmowanych przez pedagogów i dyrektora szkoły. W roku 2008 szkoła obchodziła 50-lecie istnienia.

Spotkanie licealistów
z Panią Szpilman

W

grudniu zeszłego roku uczniowie klas: 2d
i 3c wilanowskiego XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego zaprosili na spotkanie panią
Halinę Szpilman, żonę Władysława Szpilmana, wybitnego polskiego kompozytora, którego znamy m.in. z jego pamiętników oraz
filmu „Pianista” (w reż. Romana Polańskiego).
Podczas spotkania, uczniowie zadawali swojemu gościowi pytania, dotyczące zarówno
życia osobistego jak i twórczości kompozytora. Pani Szpilman, opowiadała o losach
własnych i męża z okresu minionej wojny,
o tym jakie odcisnęły piętno na ich życiu,
o niechęci pianisty do wspominania tamtych

Aleksandra Wróbel
Autorka jest pracownikiem szkoły
(skróty w tekście pochodzą od redakcji)

Uczniowskie Kluby Sportowe
W Wilanowie działają dwa uczniowskie kluby sportowe: UKS Powsinek i UKS Wilanowia.

S

iedziba UKS Powsinek znajduje się na terenie Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17.
Klub specjalizuje się w piłce siatkowej. Męska drużyna UKS Powsinek aktualnie gra w rozrywkach IV ligi
siatkarskiej o awans do ligi III. Prezesem klubu jest
Mariusz Balasz.
W ramach treningów systematycznie odbywają się
sparingi drużyny klubowej z siatkarską reprezentacją Szkoły Amerykańskiej. Drużyna ta reprezentuje
Warszawę w rozgrywkach „europejskich”, w których
uczestniczą drużyny ze wszystkich europejskich stolic, w których działają szkoły amerykańskie.

Trening UKS Powsinek

Na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej
28/30 ma swoją siedzibę UKS Wilanowia. Zawodnicy klubu trenują pływanie oraz piłkę ręczną i w tych
dyscyplinach odnoszą sukcesy. Prezesem klubu jest
Andrzej Łopat.
Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem
UKS Wilanowia (terminarz rozgrywek, wyniki, informacje bieżące itd.) znaleźć można na stronie internetowej: www.wilanowia.pl
Działalność statutowa obu organizacji wspierana jest
przez Urząd Dzielnicy Wilanów.
red.
Fot. Beata Komosińska-Ferens

lat. Padały także pytania o film Romana Po- kimi brawami oraz bukietem kwiatów, wręlańskiego, m.in. o to, jak bardzo Adrian Bro- czonym pani Szpilman.
dy – odtwórca głównej roli, był podobny do
Relację nadesłała
Władysława Szpilmana.
Agnieszka Czerbniak (klasa 2d)
Pani Halina odpowiadała, z uśmiechem, że
(Skróty w tekście pochodzą od redakcji)
jej mąż był dużo przystojniejszy, a także bardziej zawzięty
i niespokojny, miał charakter
buntownika.
Spotkanie było niezwykle
Urząd Dzielnicy Wilanów
ciekawe. Każdy, kto zadał pym.st. Warszawy
tanie, otrzymał wyczerpującą
dziękuje ﬁrmie GLM Sp. z o.o.
i barwną odpowiedź, dzięki
za pomoc
temu uczniowie poznali wiele istotnych faktów z życia
w kolportażu „Informatora Wilanowskiego”
kompozytora, a także z czana terenie dzielnicy.
sów wojny i okupacji.
Spotkanie zakończyło podziękowanie wyrażone grom-

Informator Wilanowski
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KULTURA / OPIEKA SPOŁECZNA

CENTRUM KULTURY WILANÓW
zaprasza
od 18. kwietnia 2009 r.
Kurs fotografii
Rusza druga edycja kursu fotografii pod kierunkiem Bernarda
Braneckiego. Trwa nabór do grup: początkującej i średnio zaawansowanej. Kurs będzie trwał około 3 miesięcy (18 spotkań).
Koszt: 180,00 zł. Pierwsze spotkanie odbędzie się 18 kwietnia
br. Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o zgłoszenia
mailowe: foto@kulturawilanow.pl
bądź telefoniczne na nr 022 894 43 69
Centrum Kultury Wilanów
Filia w Powsinie, ul. Ptysiowa 3
25. kwietnia 2009 r.
Kameralnie Alternatywnie
Nosferatu + koncert zespołu Snowman
Arcydzieło kina niemego z muzyką na żywo
Centrum Kultury Wilanów
Filia w Powsinie, ul. Ptysiowa 3
początek o godz. 19.00
Zaproszenia: www.kulturawilanow.pl
Polskie Radio PR 3, TVN Warszawa

U wilanowskich Seniorów

W

Wilanowie przy ul. Lentza 35 działa Dzienny Dom dla
Osób Starszych. Placówka jest ośrodkiem wsparcia
dla osób starszych, działającym w strukturze Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Głównym zadaniem „Domu” jest podtrzymywanie
kondycji fizycznej i psychicznej naszych seniorów oraz
zwalczanie poczucia osamotnienia osób w okresie jesieni życia. Dzienny Dom dla Osób Starszych w Wilanowie
rozpoczął swoją działalność 20 czerwca 2005 roku. Seniorzy w trakcie pobytu w „Domu” mają możliwość skorzystania z różnorodnych form aktywnego spędzania
czasu takich jak m.in.: zajęcia plastyczne (wykorzystywanie różnych technik plastycznych, np. kredek, farb, wełny, bibuły, krepiny, decoupage, malowanie na szkle itp.),
muzyczne (śpiewanie piosenek przy akompaniamencie,
słuchanie muzyki z kaset i CD, zabawy ruchowe przy
muzyce, zajęcia muzyczne z wykorzystaniem prostych

28. kwietnia 2009 r.

ILANÓW

NTRUM
E
C

W

LTURY
U
K

New Forms – kreatywne warsztaty prze-twórcze
godz. 15.00; CKW Filia w Powsinie, ul. Ptysiowa 3
9 - 10 maja 2009 r.
Królewski Turniej Tańców Polskich
Jest to ósma edycja imprezy organizowanej
przez Centrum Kultury Wilanów
Całkiem niedawno odbyły się:

4. kwietnia
New Forms (Kreatywne warsztaty przetwarzania rzeczy wszelkich) oraz Rodzinne warsztaty pisankarskie
1. kwietnia
Obserwator – Cykl warsztatów dla młodzieży (gimnazjum, liceum) dotyczących obserwacji rzeczywistości, jej przetwarzania
i kreacji. Uczestnicy mając do dyspozycji narzędzia teatralne,
malarskie i fotograficzne przedstawią własną koncepcję rozumienia otaczającego ich świata oraz Podróże po Etiopii – otwarcie wystawy fotograficznej podróżnika Bogumiła Rzucidło.
CKW zaprasza na warsztaty: Grafika komputerowa,
Ilustracje, New Forms, Warsztat z montażu,
Nauka gry na perkusji

Więcej informacji: tel. 022 651 98 20, 022 894 43 69
www.kulturawilanow.pl
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Sala wypoczynku

instrumentów muzycznych, takich jak trójkąty, grzechotki, tamburyna; taniec), ruchowe (zajęcia nastawione
na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i sprawności ruchowej, w tym zabawy ruchowe, ćwiczenia oddechowe,
ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego,
spacery połączone z poznawaniem okolicy i zbieraniem
materiałów wykorzystywanych w pracowni terapii zajęciowej). Uczestnicy zajęć w Dziennym Domu biorą udział
w wycieczkach, wyjściach do kina i teatru, spotykają się
z ciekawymi ludźmi. Chętnie uczestniczą w imprezach
okolicznościowych i plenerowych. Na terenie placówki
wydawany jest jeden gorący posiłek – obiad. Pobyt jest
odpłatny. Wysokość odpłat jest uzależniona od wysokości dochodu uczestnika.
Dzienny Dom dla Osób Starszych jest czynny codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 022 651 79 92.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
seniorów. Przyjdź i zostań z nami !
Wilanowscy Seniorzy

Redakcja „Informatora Wilanowskiego”
dziękuje ﬁrmie KLIMEX
za pomoc
przy wykonywaniu zdjęcia
na okładkę niniejszego numeru czasopisma
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Woda – najcenniejszy dar natury

Strażacy ostrzegają

Z

apowiadając w poprzednim numerze Woda pokrywa ponad 70 procent po„Godzinę dla Ziemi” (28 marca) prze- wierzchni kuli ziemskiej, a tylko 1 procent
oczyliśmy inny, zupełnie wyjątkowy dzień jej zasobów nadaje się do picia. Tak, jak
– Dzień Wody (22 marca). Stało się tak być bez tlenu, również bez wody nie może istmoże dlatego, że jak wielu naszych roda- nieć życie. Dzień Wody ma przypomnieć
ków nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak o kluczowej roli „błękitnego złota”. Naukowcennym dobrem jest woda pitna.
cy stwierdzili, że bez jedzenia można przeCoraz częściej mówi się o tym na świecie. żyć dwa tygodnie, bez wody tylko dwa dni.
Naukowcy i politycy czołowych państw Przypominają, że ponad dwa miliardy ludzi
świata zdają sobie sprawę, że przyszłe kon- na świecie cierpi, bo nie ma do niej stałego
flikty globalne nie będą konfliktami o pali- dostępu. Problem braku wody nie dotyczy
wa, ale walką o wodę pitną. Czy w podob- tylko krajów Trzeciego Świata, gdzie woda
ny sposób myśli się
kosztuje tyle co panad Wisłą? Nie nam to
liwo, to także polski
oceniać. Praktyka dnia
problem. Zasoby wody
codziennego
pokaw Polsce są porównyzuje, że oszczędzanie
walne do zasobów Liwody nie jest u nas
bii, czy Tunezji.
zbyt popularne. Widać
Naukowcy przypomito choćby w wilanow- W zdrojach olicoceńskich oszczędzamy nają, że od tego, jak
skich zdrojach wody wodę nie marnujac jej na płukanie pojem- będziemy gospodarooligoceńskiej. Często ników.
wać wodą, zależą naspotkać tu można osoby, które przed nabra- sze losy i losy przyszłych pokoleń.
niem wody do plastikowych pojemników
i butelek płuczą je wodą oligoceńską, którą Inicjatywa obchodów Światowego Dnia
beztrosko wylewają, a nabierając wodę na- Wody narodziła się w 1992 r. podczas konfewet nie zakręcają kranu (w trakcie zmienia- rencji ONZ w Rio de Janeiro, dotyczącej Śronia pełnego pojemnika na pusty). Na zwró- dowiska i Rozwoju. Tegoroczny Dzień Wody
coną uwagę reagują wzruszeniem ramion, przebiegał pod hasłem „Wspólna Woda
obojętnym spojrzeniem lub zdziwieniem. – Wspólne Szanse”.
red.
Nawet nie przypuszczają, że przyczyniają się
Na zdjęciu – zdrój przy ul. Lentza (fot. J.Sasin)
do marnotrawstwa cennego dobra, za które
ich wnuki – być może – będą słono płacić.

Temat nadal wstydliwy
Plaga psich kup dotarła do Wilanowa.
Śnieg stopniał, gdzieniegdzie z trawników
wyrastają krokusy i... kopczyki psich kup,
tych „zimowych” i tych z niedawnych
wiosennych spacerów.

K

ochamy psy, ale tak się nieszczęśliwie składa, że nasi czworonożni przyjaciele nie
potrafią załatwiać „swoich spraw” tak, jak my
ludzie – w toalecie. O to, kto powinien sprzątać po pieskach toczy się od lat debata, a jej
uczestnicy podają różne argumenty. Pamiętajmy, że przestrzeń publiczna jest naszym
wspólnym dobrem i nikomu nie jest obojętne,
jak wyglada. Jej estetyka oddziałowuje tak
samo na wrażliowść posiadaczy psów jak tych,
którzy psów nie mają. Ileż razy, po powrocie
do domu zaskoczyła nas niemiła niespodzianka w postaci psiej kupy przylepionej do buta?
Czas powiedzieć: dość! Apelujemy: Nie wstydź
się sprzątać po swoim psie, dawaj przykład
innym! Czy chęć przebywania w przyjaznym
dla siebie środowisku przezwycięży kiedyś
niechęć do sprzątania. Przecież każdy chciałby
spacerować po czystym chodniku, a w letnie
dni usiąść na zielonym, czystym trawniku. Zabranie torebki na odchody i posprzątanie po
piesku nie powinno być zbyt kłopotliwe.
W kwestii formalnej: utrzymanie zwierząt do-

mowych należy do obowiązku właścicieli.
O obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta
domowe na terenie stolicy mówi rozdział VII
par. 28 – 34 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr LXXVII/2427/2006
Rady m.st. Warszawy z dnia 22.06.2006 r.
Pamiętajmy, iż zgodnie z par. 32 ww. regulaminu
właściciele zwierząt domowych są zobowiązani
do bezzwłocznego usuwania odchodów tych
zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Zgodnie z ww. regulaminem
odchody należy umieszczać w oznakowanych
pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne.
Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów-przewodników
oraz osób niepełnosprawnych, korzystających
z psów–opiekunów.
W przypadku niesprzątania odchodów zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego
użytkowania narażamy się na karę w wysokości od 20 do 500 zł, a co gorsze – na wdepnięcie w kupę swojego psa na kolejnym spacerze.
Karę pieniężna na właścicieli czworonogów
nakłada Straż Miejska.
Wydz. Ochrony Środowiska dla Dz. Wilanów

Informator Wilanowski
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alendarzowa wiosna zaczęła się deszczowo, ale mogą przyjść takie dni – jak się to
często zdarzało – gdy nagle zrobi się ciepło,
a przy nawet lekkim wietrze woda szybko zniknie z ulic i chodników, potem wyschną trawy
i pędy zeszłorocznych roślin na rozległych terenach zielonych i nieużytkach. Wtedy wystarczy
nieroztropnie rzucony niedopałek papierosa
i pożar gotowy. – Nasza jednostka ma w swojej historii wiele wyjazdów do akcji gaśniczych
związanych z takimi pożarami – mówi Piotr
Skrzyński, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 14 w Wilanowie. – Akcje takie są
kosztowne i – wbrew pozorom – trudne, szcze-

Piotr Skrzyński

gólnie przy silnych i zmiennych powiewach
wiatru. Zdarzało się, że na rozległym terenie
akcja trwała wiele godzin, a po jej zakończeniu trzeba było jeszcze pilnować pogorzeliska,
aby ogień nie pojawił się ponownie. Taki pożar
czyni totalne spustoszenie wśród zwierząt żyjących w wierzchniej warstwie gleby (dżdżownice, owady, krety itp.) i w trawach (m.in. gniazda ptaków z młodymi pisklętami). Zniszczeniu
poprzez zmineralizowanie ulega najcenniejsza
warstwa gleby – próchnica.
Kiedyś wypalano rżysko na polach oraz trawy
w rowach i na miedzach, aby usunąć pozostałości roślin i chwasty. Działanie takie uznajemy
dziś za objaw prymitywnego gospodarowania
i zacofania. Często przy takim wypalaniu ogień
okazywał się nieposłuszny – przenosił się z wiatrem na pobliskie zagrody, sąsiednie pola i lasy,
stając się źródłem strat materialnych i ludzkich
tragedii – dodaje komendant Skrzyński.
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 14 apelują do mieszkańców Wilanowa
i przybywających tu warszawiaków z innych
dzielnic o zachowanie ostrożności podczas
wiosennych wycieczek, szczególnie w terenie pokrytym zeschniętą trawą i suchymi
pędami obumarłych roślin. W przypadku
pojawienia się ognia lub zagrożenia pożarowego, wynikającego z nieodpowiedzialnego zachowania innych osób napotkanych na
trasie wycieczki lub dojazdu do pracy (szkoły), prosimy o niezwłocznie powiadomienie
straży pożarnej pod numerem tel. 998.
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Patroni wilanowskich ulic
pod Chocimiem (1673). Wyrażał niezadowolenie
ze sposobu sprawowania władzy przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i po jego śmierci,
podczas wolnej elekcji poparł kandydaturę Sobieskiego. Jako zaufany króla Jana III otrzymał buławę
hetmana polnego (1676). Mimo, iż Jabłonowski
Na terenie Wilanowa Wysokiego, przy sklepie
był znakomitym dowódca wojskowym, wplątał
MarcPol znajduje się ulica Jana S. Jabłonowsię w intrygi polityczne i znalazł się w opozycji
skiego. Przypominamy dziś tę postać, a przy
do Sobieskiego, a potem w spisku skierowanym
okazji postać jego syna – Stanisława Jana Japrzeciwko swemu monarsze. Oskarżony na sejmie
błonowskiego, hetmana wielkiego koronnego.
w 1683 r. o zamiary zagarnięcia korony dla siebie,
Jan Stanisław Jabłonowski urodził się w 1600 r. wyparł się wszelkich związków ze spiskiem. Kolejw majątku rodzinnym (w niektórych źródłach poda- ne bitwy i kampanie pokazały jego oddanie królowana jest data 1607 r.) Po ukończeniu lwowskiego wi i Rzeczypospolitej. Walczył przeciw Turkom pod
kolegium jezuickiego towarzyszył królewiczowi Wiedniem i Parkanami (1683). Jako samodzielny
Władysławowi Wazie w podróży zagranicznej po wódz nie miał zbyt wiele możliwości, by zademoneuropie zachodniej (1624-1625). Brał udział w woj- strować swój talent. Okazał się świetnym organinach ze Szwedami, Tatarami i Rosjanami uzysku- zatorem i reformatorem armii. Wprowadzał nowe
jąc stopień rotmistrza (1634). Początkowo pełnił rozwiązania strukturalne usprawniające działania
funkcję dworzanina królewskiego; od 1638 r. był oddziałów na polu bitwy. Dążył do ujednolicenia
podczaszym królowej Cecylii Renaty, a w 1641 r. uzbrojenia i wprowadzał nowinki, np. na wzór zaotrzymał godność miecznika koronnego. Ceniony chodnioeuropejski zaczął przydzielać piechocie
flinty skałkowe z bagnetami, wyza zdolności oratorskie i oddanie
posażał jeźdźców w strzelby i piparze królewskiej, aktywnie dziastolety. Bardzo dbał o oficerów,
łał jako poseł, marszałek poselnadając im szlachectwo i dodatski, reformator. Należał do tych
kowe wynagrodzenie za służbę
stronnictw szlacheckich, które
na pograniczu. Usprawnił dziastawiały interes publiczny ponad
łania urzędu hetmańskiego. Od
sprawy prywatne. Na majowym
1686 r. był naczelnym dowódcą
sejmie 1647 r. Jabłonowski zgłowojsk koronnych. W 1695 r. wziął
sił postulat konkretnych zmian
udział w rozgromieniu ostatniew pracach sejmu. Proponował
go najazdu Tatarów w bitwie
m.in. ograniczenie zasady jedpod Lwowem. W 1699 r. odenomyślności w podejmowaniu
brał z rąk tureckich twierdzę
uchwał. Ten postulat odebrany
kamieniecką, straconą jeszcze
został przez dużą część szlachty
za panowania Michała Korybuta
jako atak na „złotą wolności” i jej
zasadniczy element – zasadę Hetman Stanisław Jan Jabłonowski Wiśniowieckiego.
Zdawał sobie sprawę z regresu
liberum veto. Odrzucenie proponowanych reform wywołało u Jabłonowskiego polskiej wojskowości i pogłębiającego się kryzysu
silne emocje i rychłą śmierć (w czerwcu 1647 r.). państwa, toteż był przeciwny wojennym planom
Ciało Jana Stanisława przewieziono z Warszawy do króla Augusta II (1697-1733).
Jabłonowski prawie przez całe życie był związany
Lwowa i pochowano w kościele jezuitów.
ze Lwowem. To jemu miasto zawdzięczało rozkwit
W dniu śmierci ojca Stanisław Jan Jabłonowski gospodarczy i polityczny, a także artystyczny. Namiał 13 lat (urodził się 3 kwietnia 1634 r. w Łuczy jeźdźcy, Turcy i Tatarzy, zwali go „hetmanem lwowna Pokuciu). Wtedy matka, Anna z Ostrorogów, skim”. Hetman zmarł we Lwowie 3 kwietnia 1702 r.
wysłała syna do Akademii Krakowskiej, a potem za w dniu swoich 68. urodzin. Przyczyną śmierci była
granicę. We Francji Stanisław poznawał sztukę wo- odnowiona rana, którą odniósł w czasie walk ze
jenną, rodzaje broni, fortyfikacje. Po powrocie do Szwedami na początku służby wojskowej. Mieszojczyzny, nie mając jeszcze dwudziestu lat, wstąpił kańcy grodu uczcili hojnego gospodarza i medo wojska. Karierę wojskową rozpoczął w 1655 r. cenasa złoconym pomnikiem, postawionym na
gdy trwały walki z Moskwą i Kozakami. Jego talen- Wałach Hetmańskich. Jak oceniają historycy, Staty dowódcze sprawiły, że został pułkownikiem jaz- nisław Jabłonowski był ostatnim z wielkich hetdy, potem strażnikiem wielkim koronnym (1660) manów Rzeczypospolitej, który do śmierci wiernie
i oboźnym wielkim koronnym (1661), zasiadał służył ojczyźnie, walczył dla jej chwały i dobra.
także w senacie jako wojewoda ruski (od 1664). Wiek XVIII przyniósł dowódców, dla których inteW czasie wojny ze Szwedami służył pod znakomi- res własny był ważniejszy od dobra publicznego,
jak np. hetman wielki koronny Franciszek Ksawery
tym wodzem – Stefanem Czarnieckim.
W Wielkanoc 1658 r. poślubił wojewodziankę bra- Branicki, zdrajca ojczyzny, współtwórca konfedecławską, Annę M. Kazanowską (miał z nią potem racji targowickiej.
red.
sześcioro dzieci). W tym samym roku został ciężko
ranny w Koldyndze w Danii, w czasie walk ze Szwe- P.S. Hetman Stanisław Jan Jabłonowski był ojcem
dami. W 1659 r. walczył na Ukrainie. Zaprzyjaźnił Jana Stanisława Jabłonowskiego (1669-1731) wosię z hetmanem Janem Sobieskim i razem z nim jewody ruskiego i kanclerza wielkiego koronnego,
walczył przeciwko Kozakom, Tatarom i Turkom. a jego córka Anna, która wyszła za Rafała LeszczyńZasłużył się w bitwie pod Podhajcami (1667); po- skiego, była matką króla Stanisława Leszczyńskiego
prowadził jazdę w zwycięskiej bitwie z Turkami (1705-09 i 1733-36).
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W kolejnych numerach:

HISTORIA / ZAPOWIEDZI

Pływalnia przy Gubinowskiej

W kwietniu br. otwarta zostanie
pływalnia przy Zespole Szkół
im. Wandy Rutkiewicz. Otwarcie nastapi po kilkumiesięcznym
remoncie kapitalnym. Obiekt zyskał nowe, docieplone pokrycie
dachowe, docieplono także ściany budynku. A wewnątrz? Zupełnie nowe: szatnie, natryski, system
wentylacji. Ściany pływalni i nieckę
basenu wraz z dojściami do niego
pokryły nowe płytki ceramiczne.
Nowe jest wszystko, stara została
tylko konstrukcja pływalni.
Budowa przedszkola przy
ul. Sytej na Zawadach.
Jest pozwolenie na budowę
i trwają czynności zmierzające do
wyłonienia generalnego wykonawcy obiektu. Poprzeczka podniesiona została wysoko. Aby zagwarantować inwestycji najlepszą
jakość wykonania, każdy zgłaszający się do przetargu wykonawca musiał udokumentować swój
dorobek przy realizacji obiektów
tego typu. Gdy zamykaliśmy do
druku niniejszy numer, procedury
przetargowe jeszcze trwały. O ich
wyniku napiszemy w kolejnym
„Informatorze”.
Przedszkole przy ul. Sytej
(projekt)

Boisko ORLIK przy ul. Sytej
Zarząd Wojewdztwa Mazowieckiego udzielił dotacji na to przedsięwzięcie. Jest pozwolenie na
budowę, więc prace rozpoczną
się w najbliższym czasie. Projekt
inwestycji przedstawimy w kolejnym numerze „Informatora”.
Ul. Nowokabacka
Do finiszu zbliżają się procedury
zwiazane z przygotowaniami do
budowy ul. Nowokabackiej - wytęsknionego połączenia Wilanowa z Ursynowem (na wysokości
Powsina) Szczegóły w kolejnym
numerze „Informatora”.

Imprezy kulturalne i sportowe

Maja Komorowska

Fot. B. Komosińska-Ferens

Sportowy uścisk dłoni reprezentantów Gimnazjum nr 117 z rywalami po wygranym meczu
ﬁnałowym w piłce ręcznej chłopców w ramach
ﬁnałów warszawskich XLII WOM.

Wieczór poezji z udziałem znakomitej
polskiej aktorki - Maji Komorowskiej

Reprezentacja Szkoły Podst. nr 169, zwyciężczynie w rywalizacji dzielnicowej w mini
piłce siatkowej dziewcząt, rozegranej
w ramach XLII WOM.
Finał dzielnicowy chłopców w mini piłce
siatkowej w ramach XLII WOM

Zajęcia „Klara i Ja” w CKW zapoznawały uczniów klas drugich szkół podstawowych z możliwościami tworzenia
na bazie literatury, zachęcając dzieci
do czytania oraz kreatywnej zabawy
Uczestnicy eliminacji dzielnicowych XXXII Konkursu
z tekstem.
Zdjęcia - archiwum CKW Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

Tablice
adresowe MSI
w Wilanowie
Uchwałą Rady Dzielnicy Wilanów
nr 152 z dn. 26.09.2006 r. został
wprowadzony na terenie Dzielnicy Miejski System Informacji
(MSI). Jednym z elementów systemu są tablice adresowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia
28.10.2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
(DZ.U. nr 243, poz. 2432), obowiązek oznakowania budynku
tablicą adresową spoczywa na
jego właścicielu lub administratorze. Oznakowanie należy wykonać w ciągu dwóch tygodni od
daty otrzymywania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, zgodnie z Pouczeniem
w zawiadomieniu. Dokumentację techniczną potrzebną do
prawidłowego wykonania tablic
adresowych przygotuje bezpłatnie Wydział Programowania MSI.

W celu jej otrzymania należy dostarczyć podanie do siedziby Wydziału Programowania MSI przy
ul. Mokotowskiej 55 lok. 56 wraz
z zawiadomieniem o nadaniu numeru porządkowego wydanym
przez Biuro Geodezji i Katastru.
Dokumenty te można składać
osobiście, przesyłać faksem,
pocztą lub pocztą elektroniczną
(e-mailem).
Wszystkie informacje dotyczące
trybu otrzymywania dokumentacji technicznej znajdują się na
stronie internetowej ZDM:
www.zdm.waw.pl/msi.
W razie wątpliwości bądź pytań
prosimy kontaktować się z Wydziałem Programowania MSI pod
numerem tel. 022 629 06 67 od
poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
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W imieniu
Rady i Zarządu
Dzielnicy Wilanów
życzymy Państwu radosnych
i przepełnionych nadzieją
Świąt Wielkiej Nocy

Hubert Królak

Rafał Miastowski

Przewodniczący Rady

Burmistrz Dzielnicy

