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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n W sprawach związanych z działalnością gospodarczą
i zezwoleniami:
nr wew. 211;   e-mail: zezwolenia@wilanow.pl

Ważniejsze numery telefonów

Urząd Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy

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

Faks do wszystkich wydziałów: 22 642 76 43

Wilanowski czerwiec...
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Pod tym adresem m.in.:
z aktualne komunikaty i ogłoszenia ważne 
   dla mieszkańców dzielnicy i stolicy;
z w zakładkach „Urząd Dzielnicy” i „Władze
   Dzielnicy” - skład Rady i Zarządu oraz
   dyżury radnych;
z zapowiedzi wydarzeń kulturalnych
   i sportowych;

z informacje o placówkach oświatowych
   i instytucjach kultury;
z plany zagospodarowania przestrzennego;
z dane teleadresowe dotyczące dzielnicy; 
z interaktywna mapa Wilanowa;
z wszystkie dotychczasowe wydania
   „Informatora Wilanowskiego” (pliki PDF);
z galerie zdjęć.

www.wilanow.pl

Czerwiec budzi w nas same przyjemne skojarzenia za 
sprawą zbliżających się wakacji, a także coraz dłuższych  
i coraz cieplejszych dni, które przybliżają nas do kalenda-
rzowego lata. Liczne atrakcje i ważne wydarzenia w Wila-
nowie sprawiają, że tegoroczny czerwiec jest szczególnie 
ekscytujący.
W tym właśnie miesiącu czeka nas otwarcie placu za-
baw dla dzieci wraz z boiskiem ORLIK 2012 przy  
ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 
Zapoznając się z ofertą kulturalną, bez wątpienia warto 
zaznaczyć kilka dat:
4 - 5 czerwca odbędą się liczne imprezy w sąsiedztwie 
Świątyni Opatrzności Bożej podczas dorocznego Święta 
Dziękczynienia.
6 czerwca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Przyczółkowej 27A odbędzie się kolejne spotkanie  
w ramach programu Decydujmy razem (więcej o tym na 
stronie 4.).
Także tego dnia odbędzie się spotkanie burmistrza  
z mieszkańcami Zawad w ramach programu Bezpieczne 
osiedle (więcej o tym na stronie 10.)
12 czerwca - Piknik Rodzinny organizowany przez Cen-
trum Kultury Wilanów na terenie parafii św. Anny w Wila-
nowie.
28 czerwca Rocznica Koronacji obrazu Matki Boskiej 
Tęskniącej w sanktuarium św. Elżbiety w Powsinie.

Do tego szereg imprez dla dzieci zaplanowanych przez 
wilanowską Bibliotekę Publiczną (program na stronie 13.).

Warto także sprawdzić co dzieje się w wilanowskich pla-
cówkach muzealnych:
do 19 czerwca w Muzeum Plakatu oglądać możemy wy-
stawę Cymelia. Plakaty z kolekcji polskiej i obcej 
Muzeum Plakatu w Wilanowie, z kolei Muzeum  Pałac 
w Wilanowie zaprasza na  wystawę Powab Rokokowej 
Mody  oraz na spektakle  Królewskiego Teatru (o czym 
piszemy na stronie 12.). 
Do końca czerwca pod pergolą wilanowskiego pałacu 
można oglądać wystawę fotograficzną o Gdyni pod tytu-
łem: Gdynia w gościnie u króla Jana.

Wkrótce rozpoczną się także trzy ważne projekty: Plaża 
Miejska Wilanów, Karta Wilanowa oraz kino samo-
chodowe w amerykańskim stylu (od 1 lipca).

Wraz z zakończeniem roku szkolnego rozpocznie się akcja 
Lato w mieście, której program przedstawimy wkrótce 
na stronie: www.wilanow.pl

Piknik rodzinny w Bibliotece przy Radosnej
14 maja br. (szczegóły na stronie 13.)

Wilanowski kwiecień...
   ...wilanowski maj

Sadzenie drzew i krzewów w Miasteczku Wilanów zora-
nizowali mieszkańcy tej części dzielnicy. W akcji wzięło 
udział także kilkoro radnych dzielnicy oraz burmistrz. 
17 kwietnia posadzono blisko 400 krzewów wzdłuż ka-
nału Klimczaka i drzewa w Osi Królewskiej.

3 maja br. w dniu rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja licznie zgromadzona publiczność wzięła udział 
w II Festiwalu Chorągwi, który odbył się na dziedzińcu 
pałacu wilanowskiego w ramach Rodzinnego Pikniku 
Historycznego.
Żonglerka chorągwiami, której pokaz oglądano, wywo-
dzi się z europejskiego obyczaju powiewania flagami, 
datowanego na XII wiek. Wilanowski Festiwal ma na 
celu stworzenie od podstaw wilanowskich grup chorą-
gwiarzy w oparciu o młodzież z lokalnych szkół – aby 
nasi chorągwiarze kultywowali tradycje dworu króla 
Jana III, a Dzień Flagi  miał szansę stać się w przyszłości 
teatrem dla rywalizacji drużyn chorągwiarzy z Polski 
i Europy.

Centrum Kultury Wilanów we współpra-
cy z Muzeum Pałac w Wilanowie i Gim-
nazjum nr 116 zorganizowało już po raz 
dziesiąty Królewski Turniej Tańców Pol-
skich. W dniach 7-8 maja wzięło w nim 
udział 120 par z całej Polski, które zapre-
zentowały choreografie tańców narodo-
wych: oberka, kujawiaka, mazura, polki, 
kara mazurowego i krakowiaka.

W dniach 24-25 maja odbyła się druga 
edycja Dni Designu Miejskiego – imprezy 
poświęconej zagadnieniom efektywnego 
projektowania przestrzeni publicznej.
Na Polach Wilanowskich została zaprezen-
towana wystawa „Kolektura Przyszłości”. 
Uczestnicy seminariów rozmawiali m.in. 
o projekcie Miasteczka Wilanów, nowych 
kierunkach w kreowaniu przestrzeni pu-
blicznej na świecie, a także o nowoczesnym 
designie w przestrzeni zabytkowej miasta 
i europejskich trendach w projektowaniu 
mebli miejskich.

Od 16 kwietnia przy ul. St. K. Potockiego 
w co drugą sobotę działa Targ produktu 
regionalnego i Ekobazar 
(informacja na stronie obok).

19 maja burmistrz dzielnicy Wilanów, 
prezydent miasta Gdynia i dyrektor 
Muzeum Pałac w Wilanowie dokonali 
otwarcia wystawy fotograficznej pod ty-
tułem: „Gdynia w gościnie u króla Jana”, 
którą można oglądać pod pergolą przy 
wejściu do wilanowskiego parku.

Zdjęcia - Jacek Sasin;
zdjęcie z Królewskiego Turnieju Tańców
Polskich - Bernard Branecki (archiwum CKW);
zdjęcie z pikniku w Bibliotece 
przy Radosnej - arch. Biblioteki.

Piknik rodzinny w Bibliotece przy Radosnej
14 maja br. (szczegóły na stronie 13.)

Design 4CityLife

Targ funkcjonuje w godz. 10 - 18 przy
ul. St. Kostki Potockiego (przy poczcie) 
w co drugą sobotę: 4 czerwca, 18 czerwca, 2 lipca
Szczegóły na stronie www.wilanow.pl



Decydujmy razem to projekt wspierający społeczność lokalną dziel-
nicy  Wilanów we współdecydowaniu wraz z władzami dzielnicy  
o istotnych dla Wilanowa sprawach poprzez podejmowanie  decy-
zji dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowe-
go. Realizowany jest od kwietnia br.  Liderem  przedsięwziecia jest 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a jednym z partnerów Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, współpracująca z Urzędem 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
W efekcie podjętych dotychczas działań powstała grupa mieszkań-
ców oraz wilanowskich samorządowców i liderów, która NIE CHCE:
 • wypowiadać się  „po”; 
 • wiecznie narzekać, że brakuje aktywności i usług;  
 • wypominać, że o czymś  „Oni” nie pomyśleli; 
 • konsultować już stworzonych programów dla naszych 
    rodzin i społeczności;
 • być „wujkiem/ciocią Dobra Rada”.

Mamy nadzieję wdrożyć wspólnie dobre dla NAS rozwiązania 
opracowane podczas spotkań warsztatowych (jedno już za nami). 
Wstępne pomysły grupy inicjatywnej to STWORZENIE PROGRA-
MU ROZWOJU RODZINY I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na lata 2011-12 (w nim klub 
dla mam, Uniwersytet III Wieku, żłobek, Centrum Integracji Spo-
łecznej, powołanie nowych organizacji pozarządowych, grupy 
wolontariatu itp.).

Zgodnie z założeniami projektu Decydujmy Razem:  

1. odkrywać będziemy potrzeby społeczności lokalnej;
2. opracujemy założenia programu, cele, wskaźniki realizacji;
3. wskażemy instytucje odpowiedzialne za finansowanie 
    lub sposób pozyskania środków na NASZE potrzeby;
4. przekażemy do konsultacji, uchwalenia i wdrożenia 
    przez Radę Dzielnicy najpóźniej w listopadzie 2011 r. 
    wypracowany program; 
5. uczestniczyć będziemy we wdrożeniu wypracowanych 
    pomysłów. 

 Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu, 
 przyjdź na kolejne spotkanie
 6 czerwca 2011 r.  o godz. 18.00 
 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
 przy ul. Przyczółkowej 27A. 

Tego samego dnia ok. 17.30 odbędzie się spotkanie dotyczące 
zakładania organizacji pozarządowych oraz nowych możliwo-
ści dotyczących prowadzenia żłobków i ośrodków dziennej 
opieki nad dziećmi.
Spotkania prowadzi animator dzielnicy, wspiera go doradca oraz 
pracownik Fundacji. 
         Koordynator  Projektu Decydujmy Razem 
        Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy

Wilanów, ale także dla skomunikowania naszej 
dzielnicy z sąsiednim Ursynowem, przez połącze-
nie z ul. Płaskowickiej. Aktualnie w tym rejonie pro-
wadzone są przez Zakład Remontów i Konserwacji 
Dróg prace nad przedłużeniem al. Rzeczypospoli-
tej od ul. Sejmu Czteroletniego do ul. Adama Brani-
ckiego. Otwarcie skrzyżowania al. Rzeczypospolitej 
z ul. Branickiego nastąpi w drugiej połowie roku.

Wykonawca przebudowy ul. St. Kostki Poto-
ckiego przystąpił w marcu br. do poprawiania 
usterek, które ujawniły się po zimie. Poprawki 
dokonane zostały wiosną w ramach gwarancji, 
na koszt wykonawcy.

Dla obiektu wielofunkcyjnego przy ul. Ko-
legiackiej, który Dzielnica odzyskała w 2010 r. 
obecny zarząd dzielnicy stara się wypracować 
odpowiednią koncepcję, która pozwoli na szyb-
kie podjęcie prac budowlanych i dokończenie 
inwestycji (rozważany jest m.in. powrót do kon-
cepcji partnerstwa publiczno-prywatnego).

Wkrótce zapadną decyzje w sprawie budynku 
ratusza przy ul. Klimczaka. Władzom dzielnicy 
zależy na szybkim zakończeniu tej budowy, o któ-
rej odzyskanie toczyły się boje prawne przez ostat-
nie lata. Wilanów szybko się rozbudowuje; ważne, 
aby termin oddania do użytku nowego ratusza 
nastąpił w czasie, gdy – ze względu na rosnącą 
liczbę mieszkańców – dotychczasowy budynek 
urzędu przy ul. St. Kostki Potockiego (wynajmo-
wany od SGGW) okaże się zbyt mały, aby spraw-
nie obsługiwać wszystkich mieszkańców. 

red.
(Zdjęcia – Jacek Sasin)

Dzielnica jest w trakcie finalizacji jednej 
z najpoważniejszych inwestycji w histo-
rii samorządnego Wilanowa, jaką jest 
budowa hali sportowej wraz pływal-
nią. Powstanie tego kompleksu przy 
ul. Wiertniczej 26, w którym znajdą się 
także m.in. korty do ricocheta, siłownia, 
sauna wpisuje się w proces podnosze-
nia standardu Zespołu Szkół nr 79 im. St. 

Kostki Potockiego, rozpoczęty w 2008 r. 
nadbudową piętra z pełnym wyposaże-
niem, kompleksowym remontem gma-
chu szkolnego i otwarciem oddziału dla 
dzieci sześcioletnich. Obiekt będzie sta-
nowił sportowe zaplecze szkół przy ul. 
Wiertniczej 26. Popołudniami hala spor-
towa i pływalnia wraz z innymi obiek-
tami dostępne będą dla mieszkańców 
dzielnicy w celach rekreacyjnych.

Wiosną br. zakończona została budowa 
drogi dojazdowej do nowo powsta-
łego boiska ORLIK 2012 przy ul. Św. 
Urszuli Ledóchowskiej (wkrótce przy 
drodze powstanie chodnik i dodatko-
we miejsca parkingowe), na którym 

można już rozgrywać mecze koszyków-
ki i piłki nożnej. Od marca br. tuż przy 
Orliku powstaje plac zabaw dla dzieci. 
Oba obiekty zostaną oficjalnie otwarte 
w czerwcu br.
Przypomnijmy, że obiekty te znajdują 
się na 4,5–hektarowej działce przy ul. 
Św. Urszuli Ledóchowskiej, którą Miasto 
kupiło w 2009 r. z przeznaczeniem na 

cele oświatowe. Był to zakup konieczny, 
gdyż koncepcja Miasteczka Wilanów 
nie uwzględniła lokalizacji szkoły pub-
licznej (miała powstać szkoła niemiecka 
w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bo-
żej, ale do dziś nie rozpoczęto budowy). 
Także samorząd ówczesnej gminy Wila-
nów w kadencji 1998-2002 przy zatwier-
dzaniu miejscowego planu zagospoda-
rowania nie zarezerwował, stosownym 
zapisem, gruntu na cele oświatowe. Do-
piero działania władz stolicy i prezydent 
Hanny Gronkiewicz-Waltz doprowadziły 
do tego ważnego zakupu. 

Umowa ze Stowarzyszeniem Archi-
tektów Polskich, którą w kwietniu br. 
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podpisał zarząd dzielnicy to kolejny krok do 
budowy kompleksu oświatowego przy ul.  Św. 
Urszuli Ledóchowskiej (informacja na str. 6.).

Gotowy jest projekt placu zabaw przy ul. Ra-
dosnej w sąsiedztwie Biblioteki. Trwają procedu-
ry przetargowe celem wyłonienia firmy budowla-
nej, która zrealizuje dzielnicową inwestycję. Teren 
placu zabaw, podobnie, jak tego powstającego 
przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej, podzielono 
na dwie strefy zabaw z uwzględnieniem wieku 
dzieci z niego korzystających. Na placu zabaw 
przewiduje się realizację bezpiecznej nawierzch-
ni syntetycznej poliuretanowej wielokolorowej 
wraz z montażem systemowych urządzeń zaba-
wowych. Plac z nawierzchniami utwardzonymi 
z kostki betonowej, elementami małej architektu-
ry oraz nasadzeniami roślinnymi (trawniki, krzewy 
ozdobne) będzie oświetlony i ogrodzony.

Dzielnica Wilanów kontynuuje przebudowę 
ul. Przyczółkowej na odcinku od ul. Łukasza 
Drewny do ul. Przekornej. Prace na wskaza-
nym odcinku polegają na przebudowie jezdni 
i chodników wraz z budową ścieżki rowero-
wej na odcinku od ul. Łukasza Drewny do Ro-
sochatej. Zostanie również wykonany odcinek 
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Czekola-
dowej. Prace zaczęły się w kwietniu, a zakoń-
czą pod koniec sierpnia br. Jest to drugi etap 
kompleksowego remontu ulicy Przyczółko-
wej, rozpoczętego w ubiegłym roku.

W Powsinie wykonane będą prace remon-
towe na rowach V i V-16, zlokalizowanych 
w zlewni Obiektu Powsin V, polegające na: od-
muleniu i udrożnieniu przepustów, usunięciu 
namułu i wywiezieniu go (dotyczy rowu V na 
odcinku od ul. Potułkały do Skarpy Warszaw-
skiej), wyprofilowaniu skarp, ułożeniu geow-
łókniny i płyt ażurowych, umocnieniu krawędzi 
ścieżki pieszo-rowerowej za pomocą palisady, 
odtworzeniu obsuniętych krawężników.

Ulica Adama Branickiego jest nadal wyło-
żonym płytami betonowymi dojazdem wy-
wrotek i betoniarek do niektórych budów 
Miasteczka Wilanów. W 2011 r. Rada Dzielnicy 
podjęła uchwalę skierowaną do władz miasta, 
podkreślając w niej znaczenie tej arterii nie 
tylko dla komunikacji w obrębie Miasteczka Na okładce: budowa placu zabaw i ORLIK 2012 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej

Decydujmy razem
Na początku maja odbyło się spotkanie 
zespołu partycypacyjnego, powołanego do 
prac w projekcie Decydujmy razem. Wzmoc-
nienie mechanizmów partycypacyjnych 
w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych 
oraz podejmowaniu decyzji publicznych. 

INFORMACJE / INWESTYCJE

4

INFORMATOR WILANOWSKI INWESTYCJE

5

INFORMATOR WILANOWSKI

Na zdjęciach kolejno od lewej:

1- 3. Pływalnia i hala sportowa przy ul. Wiertniczej 26

4 - 5. ORLIK 2012 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej

6. Przebudowa ul. Przyczółkowej w Powsinie (II etap) 

7. Chodnik dla pieszych wzdłuż nowego odcinka 
ulicy Oś Królewska (widok od strony al. Rzeczypo-
spolitej.

8. Budowa placu zabaw przy ul. Św. Urszuli Ledó-
chowskiej.

9. Ulica Adama Branickiego, wyłożona betonowymi 
płytami, jest nadal intensywnie wykorzystywana 
jako dojazd ciężkich pojazdów obsługujących 
pobliskie budowy.

10. Budowa al. Rzeczypospolitej, widok od strony 
skrzyżowania z ul. Adama Branickiego.

11. Teren przyszłego placu zabaw dla dzieci
 przy ul. Radosnej

1
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Zgodnie z umową, Oddział War-
szawski SARP przygotuje i przepro-
wadzi konkurs na koncepcję archi-
tektoniczno-budowlaną kompleksu 
przedszkolno-szkolnego przy  ul. 
Św. Urszuli Ledóchowskiej.
– Wyłanianie projektu w drodze 
konkursu jest godnym pochwały 
podejściem do przedsięwzięcia – 
powiedzieli przedstawiciele SARP 
po podpisaniu umowy. Ich zda-
niem konkurs niesie ze sobą szereg 
korzyści. Dla inwestora, gdyż ma 
kilka projektów do wyboru i dla 
jakości i funcjonalności projektu, 
gdyż architekci chcą pokazać się 
z jak najlepszej strony. 

Konkurs na projekt szkoły
8 kwietnia br. Zarząd Dzielnicy 
podpisał umowę ze Stowarzy-
szeniem Architektów Polskich 
na przeprowadzenie konkursu 
na koncepcję architektoniczno-
budowlaną kompleksu przed-
szkolno-szkolnego przy  ul. Św. 
Urszuli Ledóchowskiej (na zdję-
ciu teren przyszłej budowy).

rozmowa z Kasią Woźniak

Katarzyna Woźniak - zawodniczka Warszawskiego 
Towarzystwa Łyżwiarskiego STEGNY, jest brązową 
medalistką Mistrzostw Świata Juniorów, rekordzist-
ką Polski juniorów, wielokrotną złotą medalistką 
Mistrzostw Polski Juniorów. Zdobyła również złoty 
medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski.
27 lutego 2010 r. Katarzyna Woźniak razem z Kata-
rzyną Bachledą-Curuś i Luizą Złotkowską zdobyły 

brązowy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpij-
skich w Vancouver w biegu drużynowym na docho-
dzenie.
Katarzyna Woźniak, mieszkanka Wilanowa, wygra-
ła w zakończonym w styczniu br. plebiscycie  na naj-
lepszego sportowca Warszawy 2010. 
Kasia jest absolwentką wilanowskich szkół przy
ul. Uprawnej (podstawowej i gimnazjum) .

Łyżwy to moja
pasja i radość

Medaliści z Wilanowa

Choć minął rok od Olimpiady w Vancouver, nadal pamięta-
my o naszej medalistce, Kasi Woźniak. Zapytaliśmy sławną 
mieszkankę Wilanowa o podsumowanie niedawno minio-
nego sezonu zimowego i przygotowania do kolejnego.

Uczennice Gimnazjum nr 117 - złote medalistki 
XLIV WOM w piłce ręcznej (luty 2011).

Zdobywcy złotych medali - reprezentacja Gimna-
zjum nr 117 w piłce ręcznej – podczas XLIV WOM
(luty 2011).

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 300 - złote 
medalistki  na XLIV WOM w mini piłce ręcznej 
(styczeń 2011).

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 300 - zdo-
bywcy srebrnego medalu w mini piłce ręcznej 
na XLIV Warszawskiej Olimpadzie Młodzieży 
(styczeń 2011).

Jak minął sezon?
Przede wszystkim, całkowicie wyleczyłam 
kontuzję (śmiech). Jak Pan wie, życie spor-
towca wytyczają treningi i kolejne zawody 
sportowe. Było ich w ostatnim sezonie na 
tyle dużo, że niezbyt wiele czasu spędzaliśmy 
na krytym torze w Berlinie, gdzie trenowały-
śmy przed i po Olimpiadzie. Minionej zimy 
treningi odbywał się zwykle na tych torach, 
gdzie zawody sportowe: mistrzostwa, pu-
chary itp. a te miały miejsce co 2-3 tygodnie. 
Nadal trenuję z tą samą ekipą, z którą byłam 
w Vancouver, jedynie Katarzyna Bachleda-
Curuś zrobiła sobie czasową przerwę.

Czy był to sezon sukcesów?
Jeśli chodzi o wyniki sportowe to był to 
dobry sezon. W marcu 2011 roku na torze 
w Warszawie zdobyłam wicemistrzostwo 

Polski oraz mistrzostwo Polski na dystan-
sach. W grudniu 2010 roku podczas Pucha-
ru Świata w Hamar (Norwegia) zdobyłyśmy 
piąte miejsce w biegu drużynowym. Cieszy 
mnie też uzyskanie tytułu Sportowca Roku 
w moim rodzinnym mieście, Warszawie.

Jak zapowiada się kolejny sezon?
Jeden sezon się zakończył, więc teraz przygo-
towujemy się do następnego. Gdy nie ćwiczę 
na torze, to odbywam treningi lekkoatletycz-
ne, chodzę na siłownię i pływalnię. W sezonie 
letnim dochodzi jeszcze jazda na rowerze, kil-
ka godzin dziennie. W końcu maja rozpoczy-
namy obozy treningowe. Tak to już jest – trze-
ba ćwiczyć dzień w dzień, jeśli chce się mieć 
wyniki i utrzymać w czołówce, a ja nadal chcę. 
Łyżwy to moja pasja i wielka radość.

notował Jacek Sasin

W Dniu Przedszkolaka (12 maja) na boisku ORLIK 2012 
przy ulicy Sytej 123 odbyła się Wilanowska Mini Olimpiada 
Przedszkolaków. W konkurencjach sportowych rywalizo-
wały dzieci w wieku 3 – 5 lat  ze wszystkich wilanowskich 
przedszkoli publicznych. 

Sportowa rywalizacja zakończyła się  potrójnym remisem 
i potrzebna była dogrywka. W slalomie najlepsze okazały 
się dzieci z Przedszkola nr 223, które tym samym zostały 
zwycięzcami Mini Olimpiady, drugie miejsce wywalczyli 
reprezentanci Przedszkola nr 416, a trzecie mali spor-
towcy z Przedszkola nr 56. Przygotowano też specjalne 
konkurencje dla nauczycielek. W tej rywalizacji kluczowe 
okazało się przeciąganie liny, w którym bezkonkurencyjne 
były panie z Przedszkola nr 223. 
Nagrody wręczał burmistrz dzielnicy Wilanów, Ludwik Ra-
kowski, który patronował sportowym zmaganiom.

Mini Olimpiada odbyła się z inicjatywy dyrektora Przed-
szkola nr 416 przy współpracy z Dzielnicą Wilanów m.st. 
Warszawy i Szkołą Futbolu.

przyg. i zdjęcia Beata Komosińska-Ferens

17, 19 i 20 maja br. na boisku ORLIK przy ul. 
Sytej przeprowadzone zostały, we współpracy 
z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej, elimi-
nacje do finału województwa mazowieckiego 
w ramach XI Turnieju „Z podwórka na stadion” 
o Puchar Tymbarku. Zwycięzca tego turnieju na 
szczeblu ogólnopolskim otrzymał tytuł Mistrza 
Polski U-10. W turnieju rywalizowali chłopcy 
i dziewczynki urodzeni w roku 2001 i młodsi. 
Reprezentanci Dzielnicy Wilanów – uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 169 wywalczyli awans 
do finału wojewódzkiego, który odbył się 
30 maja br. na terenie Bemowskiego Ośrodka 

Miasto przejęło grunt w Miasteczku
29 marca br. aktem notarialnym Agencja 
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 
przekazała nieodpłatnie miastu stołecz-
nemu Warszawa ponad 10 hektarów grun-
tów w Miasteczku Wilanów. 

Są to grunty, których Miasto było użytkownikiem 
wieczystym od 2009 r. Znajdują się one przy uli-
cach (i w ulicach): Sarmackiej, Kieślowskiego, 
Klimczaka, Ks. Prymasa Augusta Hlonda, i Herbu 
Szreniawa. Dzięki temu przekazaniu własności 
znacząco zmniejszyła się opłata za użytkowanie 
wieczyste, które Dzielnica Wilanów musiałaby 
zapłacić za rok bieżący.

Przypomnijmy, że właścicielem tego terenu była 
prywatna spółka Polnord, realizująca projekt pn. 
Miasteczko Wilanów. 18 grudnia 2009 r. Miasto 
nabyło od tej spółki prawo użytkowania wieczy-
stego wspomnianych gruntów. Za użytkowanie 
wieczyste od 2010 r. naliczone zostały opłaty, któ-
re w minionym roku wyniosły 784 tys. złotych. Tę 
kwotę, zgodnie z obowiązującym prawem, Dziel-
nica Wilanów musiała wpłacić na rzecz Agencji 
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.

9 września 2010 r. Rada Warszawy podjęła 
uchwałę, która pozwalała na przejęcie tych grun-
tów od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa. Rozpoczęto postępowanie przygoto-
wawcze, które zakończone zostało przygotowa-

niem stosownych dokumentów i podpisaniem 
aktu notarialnego dnia 29 marca br.
Zgodnie z artykułem 71 ust. 6 ustawy o Gospo-
darowaniu Nieruchomościami, jeżeli użytkowa-
nie wieczyste wygasa w ciągu roku, kwota opłat 
ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu 
użytkowania wieczystego. Dzięki temu, zamiast 
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Rozgrywki na ORLIKU 

Mini olimpiada
 przedszkolaków

za cały rok, Dzielnica Wilanów zapłaciła jedynie za nie-
spełna trzy miesiące użytkowania wieczystego tj. do 
28 marca 2011 r., czyli zamiast 870 tys. złotych za cały 
rok, kwota opłaty wyniosła ok. 187 tys. złotych. Zaosz-
czędzone w ten sposób środki Dzielnica Wilanów prze-
znaczy na realizację zadań własnych.

Podobne starania Dzielnica Wilanów czyni względem 
4,5-hektarowej działki przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej, 
którą miasto stołeczne nabyło od spółki Polnord na cele 
oświatowe w 2009 r. Za użytkowanie wieczyste tej działki 
Dzielnica Wilanów musiała w 2010 r. wnieść opłatę w wy-
sokości ok. 900 tys. złotych. Ponieważ samorząd Wilano-
wa rozpoczął na działce budowę obiektów użyteczności 
publicznej (boisko „Orlik 2012” i plac zabaw) udało się wy-
negocjować obniżenie tej stawki na 2011 rok do kwoty 
313 tys. złotych. W lutym br. Rada Dzielnicy stosowną 
uchwałą zwróciła się do Rady Miasta o podjęcie uchwa-
ły umożliwiającej wszczęcie procedur zmierzających do 
przejęcia działki na własność przez Miasto.

red. 

Na zdjęciu: podpisanie aktu notarialnego (fot. J.Sasin)

Piłki Nożnej w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 
Wcześniej (18 maja) na tym samym boisku ORLIK od-
były się eliminacje dzielnicowe do Turnieju 2012 Ta-
lentów. Zwycięzcy eliminacji dzielnicowych rywalizo-
wać będą w kolejnych etapach rozrywek, dochodząc 
do finału warszawskiego.

przyg. i zdjęcia Beata Komosińska–Ferens

Na zdjęciach powyżej: sportowa walka na boisku i drużyna 
piłkarska ze Szkoły Podstawowej nr 169.

Na zdjęciu: drużyna z Międzynarodowej Szkoły Europejskiej.
– Projekt kompleksu szkolno-przedszkolnego 
na działce przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej jest 
niełatwym wyzwaniem. Dodatkowo, specyfika 
obiektu skupiającego w sobie przedszkole, szkołę 
podstawową i gimnazjum jest kolejnym wyzwa-
niem dla projektantów – powiedziała Janina Trep-
czyńska-Grynberg, skarbnik SARP. – Ważne, aby 
w oczekiwanym projekcie te placówki w sposób 
odpowiedni umiejscowić efektywnie wykorzystu-
jąc kształt i powierzchnię działki.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 15 
października br. Na prace związane z przygotowa-
niem budowy nowego obiektu oświatowego na 
terenie Miasteczka Wilanów zaplanowano w bu-
dżecie Dzielnicy 140 tys. złotych (w 2011 r.), a na 
wykonanie projektu 1,5 mln złotych (w 2012 r.).

red.



Przypomnijmy, że Gim-
nazjum nr 116 ma dwie 
uczennice, które za wybit-
ne osiągnięcia w nauce 
wytypowane zostały przez 
dyrektor szkoły i wycho-
wawców do nagrody, jaką 
jest stypendium edukacyj-
ne Prezydenta m.st. War-
szawy. - Jesienią minionego 
roku, takie nagrody zostały 
przyznane i na specjalnej 
uroczystości z rąk prezydent 
Hanny Gronkiewicz-Waltz odebrały je nasze uczennice: Weronika Braun 
i Jagoda Podrucka – wspomina z nieukrywaną radością dyrektor gim-
nazjum, Katarzyna Potrzebowska. – Życzymy im dalszych sukcesów i ko-
lejnych nagród.

Na zdjęciu: 
dyrektor Katarzyna Potrzebowska z Jagodą Podrucką, jedną z nagrodzonych przez 
prezydent m.st. Warszawy stypendystek (fot. archiwum Gimnazjum nr 116).

Pomysłowy scenariusz, świetne ujęcia, 
znakomity montaż - to nasza opinia o tej 
produkcji. Film został zrealizowany przez 
uczniów klasy III B Gimnazjum, a jego 
prezentacja miała formę gali oscarowej, 
podczas której nagrodzono autorów fil-
mu. Konrad Krupiński, Michał Żurawski 
(scenariusz, reżyseria, montaż i główne 
role), Stanisław Konieczny i Szymon Po-
rębski (udział w produkcji) oraz Radosław 
Grochulski (zdjęcia) otrzymali pamiątkowe 
statuetki „Oskarka”.
W premierze filmu oraz przygotowanym 

na tę okoliczność programie artystycz-
nym wziął udział burmistrz dzielnicy, Lu-
dwik Rakowski.
11-minutowy film promocyjny przyjęty 
został owacyjnie przez uczniów gimna-
zjum. Wywołał  także duże zainteresowa-
nie podczas XIV Prezentacji Wilanowskich 
Szkół i Przedszkoli. 
Młodym twórcom życzymy nowych po-
mysłów i dalszych sukcesów.

red.
(zdjęcia - J.Sasin)

Przebudowa Wału Zawadowskiego

19 kwietnia br. w hali sportowej Gimnazjum nr 
116 przy ul. Uprawnej, uczniowie z klas IV – VI 
wilanowskich szkół podstawowych nr 104, 169 
i 261 w liczbie 233 uczestniczyli w konkursie na 
temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Od-
był się także egzamin teoretyczny z zakresu przepi-
sów ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej 
pomocy oraz część praktyczna – przejazd po torze 
rowerowym. 
Dzieci zapoznały się również z filmem edukacyjnym 
„...tak, chcę być bezpieczny”, zawierającym bloki te-
matyczne: droga, obcy, pies, fajerwerki, narkotyki, 
który został omówiony przez zaproszonych na pre-
lekcję policjantów z Sekcji Profilaktyki Społecznej 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej 

Policji, a ratownicy medyczni zaprezentowali dzie-
ciom udzielanie pierwszej pomocy na manekinach 
oraz przedstawili i omówili film „Pierwsza pomoc”. 
Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, m.in. ro-
wery, zestawy zawierające: kask rowerowy, kamizelkę 
odblaskową, oświetlenie do roweru, które na specjal-
nej gali wręczali: marszałek województwa mazowiec-
kiego Adam Struzik i burmistrz Ludwik Rakowski.

red.
Laureaci konkursu:
DZIEWCZęTA:
I miejsce - Jagoda Stokowiec (Szkoła Podst. nr 169),
II miejsce - Karolina Gąsowska (Szkoła Podst. nr 261),
III  miejsce - Karolina Woźniak (Szkoła Podst. nr 261);
CHŁOPCY: 
I miejsce - Adrian Wójcik (Szkoła Podst. nr 104), 

II miejsce - Piotr Zalewski (Szkoła 
Podst. nr 104), III miejsce - Mikołaj 
Rokicki (Szkoła Podst. nr 104).

Organizatorzy: 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego we współ-
pracy z Urzędem Dzielnicy Wila-
nów m.st. Warszawy.

11 marca br. w Gimnazjum nr 116 w podnio-
słej, iście oscarowej atmosferze, odbyła się 
premiera filmu promocyjnego o tej szkole.
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OSCARY w Gimnazjum nr 116

Do egzaminu dojrzałości w wilanowskim 
XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stanisława Kostki Potockiego przystąpiło 
w maju tego roku 102 abiturientów. Wcze-
śniej, w końcu kwietnia odbyło się pożegna-
nie uczniów klas maturalnych. Uroczystość, 
połączona z wręczeniem świadectw, odbyła 
się w Białej Sali wilanowskiego pałacu (na 
zdjęciu poniżej).
W tej samej sali miał miejsce II Międzyszkol-
ny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Pół 
żartem, pół serio – o kobietach” zorganizowa-
ny w marcu br. przez nauczycielki LO: Annę 
Lipińską i Annę Nowak-Łoś. W konkursie pod 

honorowym patronatem burmistrza dzielnicy 
Wilanów wzięło udział 56 uczniów. Jednym 
z laureatów został Patryk Mikulski, uczeń 
XXXVIII LO, zdobywając II miejsce w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych za recytację wier-
sza Adama Mickiewicza „Do M...” (ceremonia 
wręczania nagród na zdjęciu poniżej).

Cennym przedsięwzięciem jest organizowa-
ny przez p. Wojciecha Dąbrowskiego Turniej 
Geografii Polski „Romer”. W pierwszym 
etapie IV edycja wzięło udział 2156 uczniów 
z 15 województw. Wilanowskie LO reprezen-
towało 20 osób, a do drugiego etapu zakwa-

To i owo z wilanowskiego LO
lifikował się uczeń z klasy II a. Finał tegorocznej edycji 
odbył się w kwietniu br. w gmachu XXXVIII LO. Wzięło 
w nim udział 20 zawodników reprezentujących szkoły 
ponadgimnazjalne z siedmiu regionów Polski. Nagrody 
finalistom i laureatom IV edycji wręczono w pałacowej 
Białej Sali. Patronat nad wszystkimi edycjami Turnieju 
objął burmistrz dzielnicy Wilanów.

Młodzież z wilanowskiego LO, już po raz dziesiąty wzię-
ła udział w Olimpiadzie Języka Francuskiego. Uczennica 
klasy pierwszej przeszła pomyślnie przez wszystkie eta-
py aż do finału, który odbył się w tym roku w Poznaniu 
(10-12 marca br.).
Licealiści poszerzali horyzonty intelektualne poprzez 
liczne wycieczki edukacyjne, np. klasy pierwsze odwie-
dziły Pałac Prezydencki, a uczestnicy warsztatów dzien-
nikarskich odbyli wycieczkę po Warszawie „Śladami Ry-
szarda Kapuścińskiego” .

przyg. na podstawie materiału nadesłanego z XXXVIII LO.

Na podstawie danych otrzymanych od Wojewódzkie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) 
przekazujemy informacje dotyczące stanu zaawanso-
wania przygotowań i realizacji przebudowy istniejących 
wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka 
rzeki Wisły na terenie warszawskich dzielnic: Wilanów 
i Mokotów oraz gminy Konstancin-Jeziorna.
8 listopada 2004 r. m.st. Warszawa, Gmina Konstancin-Je-
ziorna, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie zawarły Porozumienie w sprawie realizacji 
przebudowy fragmentów wałów przeciwpowodziowych 
o łącznej długości 16,05 km rzeki Wisły i Jeziorki, która miała-
by na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa powodzio-
wego Oczyszczalni Południe oraz terenów dzielnic Wilanów 
i Mokotów m.st. Warszawy wraz z częścią terenów gminy 
Konstancin-Jeziorna. Tego samego dnia zawarto umowę 
określającą zasady finansowania przebudowy odcinków 
obwałowania rzeki Wisły i Jeziorki.
Z uwagi na zmiany w obowiązującym prawie, długotrwałe 
procedury odwoławcze wydłużające terminy pozyskiwa-
nia decyzji administracyjnych, błędy w postępowaniach 
administracyjnych będące przyczyną zaskarżania poszcze-
gólnych aktów administracyjnych oraz trudności w rozli-
czeniu się z wykonawcą dokumentacji technicznej spo-
wodowały, że niemożliwe było dotrzymanie zakładanych 
pierwotnie terminów ukończenia robót budowlanych dla 
obydwu części przedsięwzięcia.

Sygnatariusze Porozumienia z 08.11.2004 r., uzna-
jąc potrzebę kontynuowania zadania, podpisali 
23.05.2011 r. Aneks nr 2 do Porozumienia, w którym 
określono nowe terminy realizacji:
– projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę dla części „konstancińskiej” do 31.12.2011 r.
– zakończenia robót budowlanych związanych z prze-
budową odcinka wału wiślanego dla części „warszaw-

skiej” do końca 31.12.2013 r.
– zakończenia robót budowlanych dla całego przedsię-
wzięcia do 31.12.2015 r. 
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych 
lewobrzeżnego odcinka rz. Wisły w km – 6,7 km na tere-
nie m.st. Warszawy, Dzielnica Wilanów i Mokotów:
1. WZMiUW w Warszawie uzyskał pozwolenie na bu-
dowę – Decyzja Nr 297/10 Wojewody Mazowieckiego 
z dn. 07.09.2010 r. znak: WIŚ.II.SMS. 7111-D/375/10 (osta-
teczna z dn. 23.09.2010 r.), zmienione w trybie art. 113 § 
1 Kpa Postanowieniem Wojewody Mazowieckiego z dn. 
11.05.2011 r. znak: WIŚ.II.SMS. 7111-D/375/10.
2. WZMiUW w Warszawie czyni starania o uzyskanie ze-
zwolenia na płoszenie ptaków w okresie lęgowym zarów-
no objętych ochroną częściową jak i ścisłą, umożliwiające-
go prowadzenie robót w tymże okresie :
a) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 
dnia 07.03.2011 r. na wniosek WZMiUW wydał stosowną 
decyzję znak WPN-I.6402.54.2011.EB zezwalającą na pło-
szenie ptactwa objętego ochroną gatunkową częściową 
w okresie lęgowym;
b) wniosek na ww. zezwolenie w odniesieniu do ptactwa 
objętego ochroną gatunkową ścisłą złożono 28.02.2011 r. 
w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, 
jednak nie uzyskano jeszcze stosownej decyzji.
3. Na zlecenie i pod nadzorem Zarządu Mienia m.st. War-
szawy prowadzona była w lutym br. wycinka drzew i krze-
wów kolidujących z realizacją inwestycji.
4. W marcu br. WZMiUW w Warszawie pozyskał kompletną 
dokumentację projektową wraz z zaktualizowanym pro-
jektem wykonawczym i kosztorysem inwestorskim (koszt 
realizacji I części zadania według zaktualizowanego kosz-
torysu inwestorskiego wynosi 19 307 944,55 zł).
5. Dnia 29.04.2011 r. WZMiUW złożył wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie o udzielenie dotacji w wysokości
9 735 000 zł na realizację I części zadania.

6. Aktualnie WZMiUW opracowuje specyfika-
cję istotnych warunków zamówienia i projekt 
umowy z wykonawcą. Ze względu na wysoką 
wartość całkowitą zadania istnieje obowiązek 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędo-
wi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 
a termin na składanie ofert nie może być krótszy 
niż 40 dni od przekazania ogłoszenia.
Planuje się przeprowadzenie zakresu robót 
(pozwalających na osiągnięcie wymagań 
I klasy stawianych tego typu budowlom hy-
drotechnicznym) poprzez:
– podwyższenie i rozbudowę korony wału o 0-
35 cm do zaprojektowanej wysokości 1,3 m po-
nad poziom wody miarodajnej;
– uszczelnienie przeciwfiltracyjne korpusu i pod-
łoża wału za pomocą przesłony hydroizolacyjnej 
wbudowywanej w osi wału o grubości 0,4 m na 
głębokość 7,5-11 m metodą DSM (wgłębnego 
mieszania gruntu) oraz dodatkowe, punktowe 
uszczelnienie metodą iniekcji;
– umocnienie skarp i korony wału przez obsiew 
mieszanką traw wraz z humusowaniem;
– remont lub modernizację budowli wałowych;
– wykonanie zabezpieczenia korpusu wału przed 
szkodliwą działalnością bobrów za pomocą siatki 
stalowej ocynkowanej w km 8+230÷8+900 wału 
rzeki Wisły.

Przebudowa istniejących wałów przeciwpo-
wodziowych lewobrzeżnego odcinka Wisły 
od ujścia rzeki Jeziorki, wstecznego lewo-
brzeżnego wału Jeziorki oraz wstecznego 
prawobrzeżnego wału Jeziorki:
1. Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przy-
gotowuje się do przebudowy łącznie 9,35 km 
wałów przeciwpowodziowych. Planowane jest 
wykonanie m.in.:
– rozbudowy i wzniesienia korony wału średnio 
o 0,3 m do zaprojektowanej wysokości 1,3 m 
ponad poziom wody miarodajnej;
– zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu 
i podłoża wału za pomocą przesłony hydroizo-
lacyjnej o grubości 0,6 m oraz w korpusie wału 
za pomocą bentomaty;
– umocnienia skarp i korony wału przez obsiew 
mieszanką traw wraz z humusowaniem;
– zabezpieczenia korpusu wału przed działal-
nością bobrów za pomocą siatki ocynkowanej;
– remontu przepustów wałowych.
2. WZMiUW uzyskał decyzję burmistrza gminy 
Konstancin-Jeziorna z 07.02.2006 r. o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (osta-
teczna z 14.06.2006 r.), natomiast w wyniku 
odwołań wszczynanych przez OTOP, wydana 
w 2006 r. decyzja środowiskowa została uchylo-
na. Koniecznym stało się sporządzenie nowego 
raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowi-
sko w oparciu o restrykcyjne zapisy ustawy Pra-
wo ochrony środowiska związane z występowa-
niem obszarów chronionych, w tym obszarów 
Natura 2000.
3. Na podstawie nowego raportu WZMiUW 
aktualnie przygotowuje kartę informacyjną 
przedsięwzięcia, niezbędną do ubiegania się 
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
dla przebudowy wałów na terenie gminy Kon-
stancin-Jeziorna. Po uzyskaniu ostatecznej de-
cyzji środowiskowej możliwe będzie ubieganie 
się o pozwolenie wodnoprawne oraz decyzję 
ustalającą warunki prowadzenia robót.
4. Do 30.07.2011 r. sporządzona zostanie kom-
pletna dokumentacja projektowa dla II części 
zadania. Po uprzednim uzyskaniu kompletu 
wymaganych przepisami prawa decyzji admini-
stracyjnych i uzgodnień oraz opracowaniu do-
kumentacji projektowej możliwe będzie ubie-
ganie się o wydanie zezwolenia na realizację 
inwestycji. (red)

Bezpiecznie do szkoły i na wakacje

Na zdjęciu: wystąpienie burmi-
strza dzielnicy Wilanów, Ludwika 
Rakowskiego, przed ogłoszeniem 
wyników konkursu i wręczeniem 
nagród (fot.  J. Sasin).

BEZPIECZENSTWO
,
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Do zadań Punktu Informacyjno-
- Konsultacyjnego należy w szcze-
gólności:
1. wstępna diagnoza i ocena sytuacji 
rodzinnej;
2. udzielanie konsultacji/porad psycho-
logicznych, medycznych, prawnych 
i socjalnych;
3. motywowanie do podjęcia leczenia 
oraz kierowanie do specjalistycznych 
placówek;
4. inicjowanie interwencji w przypadku 
diagnozy przemocy domowej;
5. prowadzenie działań edukacyjno-in-
formacyjnych i motywujących w środo-
wisku;
6. udostępnianie materiałów edukacyj-
nych i informacyjnych;
7. stałe aktualizowanie bazy danych 
o wszelkich formach pomocy;
8. prowadzenie informacji telefonicznej;
9. prowadzenie statystyki udzielanych 
porad/konsultacji;
10. prowadzenie wśród mieszkańców 
dzielnicy działalności informacyjno-kon-
sultacyjnej dotyczącej spraw związanych 
z rozwiązywaniem problemów uzależ-
nień i przeciwdziałania przemocy.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie 
prowadzi terapii.

Mieszkańcy Dzielnicy Wilanów potrze-
bujący pomocy w związku z własnym 
uzależnieniem lub uzależnieniem 
swoich bliskich mogą uzyskać po-
moc i wsparcie Dzielnicowego Ze-
społu Realizacji Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Członkowie Zespołu, oprócz 
doradztwa i instruktażu, mogą podjąć 
czynności zmierzające do orzeczenia 
o zastosowaniu wobec osoby uzależ-

nionej od alkoholu obowiązku podda-
nia się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego. W skład Zespołu wcho-
dzą: psycholog, terapeuta uzależnień, 
pracownik socjalny, kurator sądowy 
i policjant.

W 2011 r. posiedzenia odbywają się 
w siedzibie Filii Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Wilanów m.st. War-
szawy – Dziennym Domu dla Osób 
Starszych przy ul. Lentza 35, w godzi-
nach 16.30-18.30 w następujących ter-
minach:

2, 9, 16 czerwca; 
7, 14, 21 lipca;
14, 11, 18 sierpnia; 
8,15, 22 września;
13, 20, 27 października; 
10, 17, 24 listopada; 
8, 15, 22 grudnia

Główne zadania Zespołu to:
prowadzenie rozmów interwencyj-
no–motywujących do podjęcia lecze-
nia przez osoby nadużywające alkohol 
oraz sprawców przemocy domowej 
prowadzenie rozmów wspierająco-
-motywujących z członkami rodzin 
nadużywających alkohol oraz rodzin 
dotkniętych problemem przemocy 
domowej; kontakt z Policją i Strażą 
Miejską; kontakt z Ośrodkami Pomocy 
Społecznej i placówkami oświatowymi 
prowadzenie postępowania przygo-
towawczego w celu wystąpienia do 
sądu z wnioskiem o zobowiązanie do 
leczenia odwykowego prowadzenie 
działań wobec członków rodzin, w któ-
rych dochodzi do przemocy, a także 

wobec sprawców przemocy, 
występowanie do sądu i proku-
ratury w sprawach dotyczących 
przemocy domowej.

Podczas posiedzeń Zespołu jest 
czynny telefon nr 507 564 570.
Dzielnicowy Zespół wszczyna 
postępowanie:
– na wniosek złożony przez 

członka rodziny lub jakąkolwiek 
inną osobę,
– na wniosek złożony przez or-
ganizację lub instytucję z inicja-
tywy własnej.

Dzielnicowy Zespół 
Realizacji Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy

„Głowie, ciału i duchowi – propozycja aktywnego 
spędzania czasu” to program, na który zapraszamy 
wilanowskich seniorów. 
W 2011 r. odbywają się następujące bezpłatne zajęcia:
- gimnastyka pleców  - ul. Radosna 11
- nordic walking - w Parku Kultury w Powsinie

Kolejna edycja tych zajęć w 2011 r. : 
5 września - 24 października (w poniedziałki). 

Zainteresowanych rozwijaniem talentu i pasji malarskich
w scenerii ogrodów i Pałacu w Wilanowie zapraszamy na 
Plener malarski dla wilanowskich seniorów
Kolejne edycje zajęć:
1) od 25 sierpnia do 6 października (w ogrodach)
2) od 3 listopada do 15 grudnia  (we wnętrzach pałacu).
Zapisy na ww. zajęcia w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia 
dla Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11 pok. 202, 
telefon 22 642 60 01 wew. 202.  Liczba miejsc ograniczona.

Punkt konsultacyjny

W związku z przystąpieniem 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
do konkursu „Zdrowa Gmina” or-
ganizowanego przez Polską Unię 
Onkologii, zapraszamy wszystkie 
Panie na bezpłatne badania profi-
laktyczne.

Podstawowym celem wykonania ba-
dań przesiewowych jest obniżenie 
wskaźnika umieralności z powodu 
raka piersi i raka szyjki macicy.

Program profilaktyki raka szyjki 
macicy skierowany jest do kobiet 
w wieku od 25 do 59 lat. 
Rak szyjki macicy jest drugim, co do 
częstości występowania nowotwo-
rem u kobiet w Polsce. Rocznie cho-
roba ta dotyka około 4 tysięcy kobiet, 
blisko 2 tysiące Polek umiera z tego 
powodu. W wyniku przeprowadzenia 
badania cytologicznego można wy-
kryć zmiany przedrakowe i raka we 
wczesnym okresie. Rozwój raka inwa-
zyjnego poprzedza stosunkowo długi 
okres zmian przedrakowych, dlatego 

tak ważne jest wczesne wykrycie zmian 
przedrakowych, które pozwoli na szyb-
kie podjęcie odpowiedniego leczenia, 
powstrzyma dalszy rozwój choroby 
i umożliwi całkowite wyleczenie.
      
Program profilaktyki raka piersi jest 
skierowany do Pań, które ukończyły 
50 lat i nie mają więcej niż 69 lat.

Rak piersi jest najczęściej występują-
cym nowotworem złośliwym u kobiet. 
Stanowi 20  procent wszystkich zacho-
rowań na nowotwory złośliwe u Polek. 
Najważniejszym czynnikiem wpływa-
jącym w istotnym stopniu na wyniki 
leczenia jest jak najwcześniejsze wykry-
cie nowotworu. Głównym założeniem 
jest więc zmniejszenie umieralności 
kobiet z powodu raka piersi.

Panie z określonych grup wiekowych 
mogą zgłaszać się z dowodem ubez-
pieczenia, bez skierowania do jednej 
z wymienionych placówek, dostęp-
nych na stronie internetowej:
www.nfz-warszawa.pl

Zdrowa gmina
	 	

Od grudnia 2010 roku przyjmowanie pacjentów rozpoczę-
ła Poradnia Rehabilitacyjna w Przychodni Rejonowo-Spe-
cjalistycznej przy ul. Przyczółkowej 33. W ramach Poradni 
świadczony będzie szereg usług medycznych. 

Obecnie w przychodni przy ul. Przyczółkowej 33 
pacjentów przyjmują lekarze interniści, pediatrzy, 
a także stomatolodzy i ginekolodzy. 

   FIZYKOTERAPIA (w godz. 8.00 - 18.00)
 - galwanizacja
 - jonoforeza
 - prądy interferencyjne Nemeca
 - prądy diadynamiczne
 - elektrostymulacja
 - prądy Traberta
 - ultradźwięki
 - fonoforeza
 - laser - skaner
 - laser - punktowo
 - pole elektromagnetyczne niskiej 
    i wysokiej częstotliwości
 - curapuls, terapuls, magnetotron

   KINEZYTERAPIA (w godz.  8.00 - 18.00)
 - ćwiczenia czynne z terapeutą
 - ćwiczenia czynne w odciążeniu
 - ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
 - ćwiczenia samowspomagane
 - ćwiczenia izometryczne
 - ćwiczenia czynne wolne
 - pionizacja
 - nauka lokomocji

Lekarze rehabilitacji przyjmują we wtorki i czwartki 
w godz.: 15.45 - 18.00,  w piątki w godz.: 10.25 - 18.00
Nr telefonu do Poradni Rehabilitacyjnej: 22 544 06 93
Nr telefonu do centrali przychodni: 22 641 34 02

Przychodnia przy Przyczółkowej
                          - zakres usług

W marcu br. Klub Honorowych 
Dawców Krwi, działający przy 
Urzędzie Dzielnicy Wilanów zorga-
nizował akcję krwiodawstwa, do 
której przystąpiły 23 osoby (chęt-
nych było zdecydowanie więcej) 
oddano łącznie 10,35 litra krwi.
- Pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim uczestnikom akcji, 
a szczególnie uczniom Zespołu 
Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockie-
go przy ul. Wiertniczej 26 – mówi 

Andrzej Zaremba, prezes klubu. 
– To są bardzo młodzi ludzie, którzy 
bezinteresownie zdecydowali się 
pomagać innym. Chwała im za to.

Akcję przeprowadził Zespół z Woj-
skowego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie 
przy ul. Szaserów 128.

Więcej informacji na stronie:
www.khdk.wilanow.pl

Klub Honorowych Dawców Krwi

Bezpieczne
 osiedle

„Bezpieczne osiedle” to program pre-
wencyjny ukierunkowany na popra-
wę stanu bezpieczeństwa mieszkań-
ców warszawskich osiedli.

Celem programu jest m.in. podniesienie 
aktywności mieszkańców w podejmo-
waniu bezpośrednich działań służących 
wspólnej ochronie mienia, zapewniania 
bezpieczeństwa i porządku w okolicy wła-
snego miejsca zamieszkania, a ponadto:
• uaktywnienie służb w zakresie podej-
mowania działań na rzecz zmniejszenia 
liczby przestępstw i wykroczeń na terenie 
osiedli mieszkaniowych • podniesienie 
poziomu wiedzy mieszkańców i władz 
lokalnych w zakresie rozpoznawania i uni-
kania zagrożeń • dostarczanie informacji 
o sposobach i metodach zapobiegania 
wykroczeniom • współpraca i wspólne 
działanie rad osiedli, policji, straży miej-
skiej oraz przedstawiciela Delegatury Biu-
ra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego w Dzielnicy Wilanów.
Skład Grup Osiedlowych:
policjant dzielnicowy, strażnik miejski, 
przedstawiciel właściwej rady osiedla oraz 
zainteresowani mieszkańcy, przedstawiciel 
Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów.

Zadania Grup Osiedlowych:
• interweniowanie w sprawach zgłasza-
nych przez mieszkańców, a dotyczących 
nieprawidłowości związanych z kwestia-
mi bezpieczeństwa • ocena stanu bez-
pieczeństwa na terenie poszczególnych 

osiedli • ocena stanu infrastruktury osiedla 
wpływającej na powstawanie i rozwój 
przestępczości.
Ponadto działalność grup ma kształtować 
tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach 
i prowadzić do podjęcia działań moder-
nizacyjnych w celu umożliwienia Straży 
Miejskiej i Policji skutecznej realizacji dzia-
łań prewencyjnych.

Spotkania Grup Osiedlowych odbywają 
się z reguły raz w miesiącu na terenie dzia-
łania grupy. W razie konieczności organi-
zowane są spotkania dodatkowe.
Mieszkańcy kolejnych wilanowskich osie-
dli, które chciałyby przystąpić do progra-
mu, powinni nawiązać kontakt z Delega-
turą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów, 
ul. St. Kostki Potockiego 11 
pok. 212,  tel. 22 858 75 12, 
e-mail: bezpieczenstwo@wilanow.pl

SPOTKANIA  GRUP OSIEDLOWYCH
19 maja br. odbyło się spotkanie burmistrza 
dzielnicy Wilanów z mieszkańcami Powsin-
ka, a 30 maja br. z mieszkańcami Powsina.

Miejsce kolejnego spotkania: 

ZAWADY - 6 czerwca br. (poniedziałek)
o godz. 18.00  w Przedszkolu nr 416 
przy ul. Sytej 123
  Zapraszamy!

Zajęcia dla seniorów

W Punkcie czekają na Ciebie profesjonaliści, którzy 
w dyskretny sposób  pomogą w rozwiązaniu problemów:

22 458 27 88,  22 458 26 88,  22 842 26 35Możesz także zadzwonić pod numery tel.: 

l jesteś w kryzysie

l jesteś uzależniony
   od alkoholu lub innych
   środków odurzających

l ktoś Tobie bliski
   jest uzależniony

l doświadczasz przemocy
   lub stosujesz przemoc
   wobec innych

Tu uzyskasz bezpłatną Pomoc

- instruktor ds. uzależnień
  (poniedziałek i piątek
   w godz.  10 - 14)
 - psycholog ds. przemocy 
  w rodzinie  (pon. w godz. 16 - 20)

  - psycholog (wtorek w godz. 16 - 20)
  - pielęgniarka edukator 
    (środa w godz. 16 - 20)
  - prawnik (czwartek w godz. 17 - 21)
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Współorganizatorem pleneru malarskiego
dla seniorów jest Muzeum Pałac w Wilanowie

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie

ZDROWIE / BEZPIECZENSTWO
,
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Muzeum Pałac w Wilanowie 
Obserwujemy intensywne prace w części 
parkowej kompleksu pałacowo-parkowego, 
które trwały także w okresie zimowym. In-
formację o zakresie tych prac, prowadzonych 
na przedpolu otrzymaliśmy z Muzeum Pałac 
w Wilanowie. 

W ramach prac restauratorskich nastąpi odbu-
dowa historycznej kompozycji szaty roślinnej 

oraz uczytelnienie założenia parkowego. Projekt 
przewiduje przebudowę kwater przedpola z za-
chowaniem najbardziej wartościowe-
go drzewostanu mającego wartość 
historyczną i dendrologiczną. Służyć 
temu będzie korekta samosiewów, 
drzew chorych i uszkodzonych, zagra-
żających bezpieczeństwu ludzi i obiek-
tów oraz kolidujących z uczytelnieniem 
historycznych ciągów i układów. Ko-
rekta drzew ze środka poszczególnych 
kwater, poza uczytelnieniem układu 
kompozycyjnego, stworzy właściwe 
warunki rozwoju pozostałemu drze-
wostanowi oraz poprawi doświetlenie 
umożliwiając utrzymanie trawników 
we właściwej kondycji.
Planowane są nasadzenia lip, dogęszczających 
i porządkujących szpalery, które w połączeniu 
z łąkami kwietnymi utworzą wnętrza częściowo 
użytkowe oraz przynajmniej częściowo ochronią 
pozostałą cześć parku wilanowskiego przed ne-
gatywnym oddziaływaniem ruchu kołowego na 
ul. Przyczółkowej. Zakładane jest uczytelnienie 
założenia, zachowanie śladów przebiegu dawne-
go Traktu Czerniakowskiego, podkreślenie głów-
nej osi w kierunku Pałacu, utrzymanie ukośnych 

ścieżek, stanowiących historyczne osie widoko-
we i drogi dojazdowe, a także wyodrębnienie 
kompozycji wokół Mauzoleum Potockich (na 
zdjęciu) z podkreśleniem jego osi symetrii. Bi-
tumiczne nawierzchnie alejek zostaną wymie-
nione na ekologiczne, naturalne nawierzchnie 
gruntowe, nadające się także dla wózków dzie-
cięcych i inwalidzkich.
Wszystkie prace ziemne będą wykonywane pod 
nadzorem archeologicznym. Prowadzone już 
w ramach tego projektu badania archeologiczne 

ujawniły na tym terenie cmentarzysko, prawdo-
podobnie przedchrześcijańskie lub wczesno-
chrześcijańskie, które wstępnie można datować 
na XI w. W ramach projektu zostaną podwyższo-
ne warunki bezpieczeństwa turystów, zabytków 
i przyrody, poprzez zamontowanie odpowiednie-
go systemu monitoringu. 
Projekt obejmuje także przeprowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich oraz robót bu-
dowlanych przy przydrożnej kapliczce Madonny, 

moście przed bramą główną oraz murze wydzie-
lającym kwatery przedpola. Stan charakterystycz-
nego dla Wilanowa ceramicznego ogrodzenia 
jest zły, w niektórych miejscach konstrukcja 
wymaga naprawy, modernizacji i ustabilizowa-
nia posadowienia. Wymienione zostaną meble 
parkowe pochodzące z lat 70-tych minionego 
wieku (latarnie, ławki, kosze na śmieci), na wypo-
sażenie odpowiadające charakterowi pierwotne-
mu – ogrodowemu charakterowi przedpola oraz 
randze Rezydencji Wilanowskiej.

Przewiduje się również instalację systemu 
informacji turystycznej z użyciem fotoko-
dów oraz technologii bluetooth, a także 
zamontowanie oznaczeń obszaru atrakcji 
turystycznej. Natomiast w okolicy Domu 
Lanciego, od strony ul. Przyczółkowej, pla-
nowane jest umieszczenie słupa ogłoszenio-
wego. Umieszczone na nim plakaty i zapo-
wiedzi wydarzeń kulturalnych, znajdujących 
się w ofercie Muzeum, będą przybliżały je 
szerokiej opinii publicznej. Rewitalizacja 
Przedpola dziedzińca Pałacu w Wilanowie 
jest realizowana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2007-2013. Dofinansowanie 85 

procent kosztów kwalifikowanych pochodzi z Eu-
ropejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pra-
ce powinny być przeprowadzone do końca marca 
2012 roku.

Iwona Łopaciuk 
Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego 

Muzeum Pałac w Wilanowie
Zdjęcie - Jacek Sasin

Strona internetowa Muzeum: www.wilanow-palac.pl

Święto
Dziękczynienia
w Wilanowie

4 czerwca g. 11.00 Przygody Alicji w krainie czarów L. Carroll

5 czerwca g. 11.00 Przygody Alicji w krainie czarów L. Carroll

11 czerwca g. 11.00 Kot w butach J. Brzechwa

12 czerwca g. 11.00 Kot w butach J. Brzechwa

18 czerwca g. 11.00 Tuwim dla dzieci

19 czerwca g. 11.00 Tuwim dla dzieci
 Ceny biletów: 20 zł normalny, 15 zł ulgowy;  

 UWAGA: liczba miejsc ograniczona

Rezerwacja:  tel.  801 011 779,  22 842 07 95
Informacja: tel. 22  842 81 12, w dniu spektaklu tel. 22 842 81 01 w. 238, 239

- Konkurs i wystawa -

Po raz pierwszy w historii Muzeum Pa-
łacu w Wilanowie, prezentowane będą 
prace młodych projektantów mody i mi-
strzów sztuki krawieckiej, uczestników 
ogólnopolskiego programu Wilanów 
dla młodych talentów.
Na wystawie zobaczymy:
- w kategorii REKONSTRUKCJE: zachwy-
cające suknie dworskie noszone przez 
najsłynniejszą piękność epoki, markizę 
de Pompadour oraz toaletę dworską kró-
lowej Francji Marii Antoniny;
- ubiory męskie, zarówno francuskie, jak 
i polskie, a wśród nich wykwintny, hafto-
wany szustokor z białą batystową koszulą 
i krótkimi spodniami do kolan, białe poń-

czochy i skórzane trzewiki z kokardami 
na podbiciu.
-  repliki polskich ubiorów narodowych, 
wykonane przez studentów wzornictwa 
Instytutu Architektury Tekstyliów Poli-
techniki Łódzkiej.
Kategoria INSPIRACJE to fajerwerk mło-
dości, kolorów, świeżości pomysłów 
i fantazji.
Wystawie towarzyszyć będzie ilustrowany 
katalog.

Gala finałowa konkursu
nastąpi 31 maja br.

Muzeum Pałac w Wilanowie zaprasza 
na wystawę prac konkursowych 

w dniach: 1 - 26 czerwca br.

Powab Rokokowej Mody

Mauzoleum Potockich

Królewski Teatr
w Pałacu  w Wilanowie

zaprasza

szczegóły na stronie:  www.centrumopatrznosci.pl

Niektóre z czerwcowych spotkań 
w Bibliotece na Radosnej:
6 czerwca (godz. 18.00) - otwarcie autorskiej 
wystawy malarskiej Dariusza Wójcika;
10 czerwca (godz. 9.45) - „Podróż bez biletu” - 
spotkanie z Idą Pierelotkin, autorką książek dla 
nastolatków;
16 czerwca  (godz. 17.00) - teatrzyk dla naj-
młodszych czytelników - „O tym jak wesołe 
słonko leśny kwartet pogodziło” - Agencja Arty-
styczna Dur – Moll.
Niektóre z czerwcowych spotkań
w powsińskiej Filii:
9 czerwca (godz. 9.45) - „Podróż bez biletu” - 
spotkanie z Grzegorzem Kasdepke 
9  czerwca (godz. 18.00) - „Czwartkowe wieczo-
ry” - spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem

17 czerwca (godz. 15.00-19.00) - stoisko Biblio-
teki na festynie w Katolickim Przedszkolu „Dzie-
ciątka Jezus” przy ul. Sobieskiego 15.

Godziny otwarcia:
Biblioteka w Wilanowie, ul. Radosna 11: 
pon. - pt., od 10 - 19 wypożyczalnia] 
i od 12 (w środy od 13) do 19 - czytelnia.

Filia w Powsinie, ul. Przyczółkowa 27 A: 
pon. i śr. 11 - 16; wt., czw. i pt. 11 - 19 
(wypożyczalnia i czytelnia).

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

4 czerwca - Spotkanie Młodych

17.00 – 18.00 plac przed Świątynią Opatrzności 
Bożej.
Młodzieżowy program ewangelizacyjny poświę-
cony Janowi Pawłowi II i prymasowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu – hymn „Czas to miłość”, występ 
grupy tanecznej Izabeli GTI, grupa Sensowni, grupa 
Dziękczynienie.

19.15 – 19.45 Procesja z adoracją.

19.00-21.00 Artystyczne uwielbienie – Misericordia 
Gospel Group, 30 Synów i 40 Wnuków jeżdżących na 
70 oślętach.

5 czerwca - Święto Dziękczynienia
8.00 – 12.00 Procesja dziękczynna od Pl. Piłsudskie-
go do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie

12.00 – 13.00 Msza św. Dziękczynna za beatyfikację 
Jana Pawła II z uroczystym Aktem Dziękczynienia 
– plac przed Świątynią Opatrzności Bożej.

13.30  Otwarcie Miasteczka dla Dzieci.

13.30 – 21.00 Występy artystów: Arka Noego, 
Monika Kuczyńska, Pektus, Skaldowie, Leszcze, Kasia 
Cerekwicka.

15.00 Wypuszczenie baloników „Dziękuję” do nieba.

21.37 Iluminacja świątyni; zakończenie.

Biblioteka zawsze po drodze...

2

3

Wyniki konkursu ogłoszone zostały 14 maja br. podczas 
pikniku rodzinnego. W kategorii 12–18 lat główną nagro-
dę zdobyła Marcjanna Lelek za pracę „Wiatr z Wilka, czyli 
chwila z Iwaszkiewiczem” (fot. nr 1).
Spośród fotografów starszych wiekiem (kat. od 18 lat) na-
grodzony został Konrad Gelert za zdjęcie „Poczytam Ci 
mamo” (fot. nr 4).
W kategorii „Zdjęcie wybrane przez internautów” najwięk-
sze uznanie zdobyła praca Moniki Dąbrowskiej „Najlepsza 
zabawa”  (fot. nr 3).
Jury przyznało trzy wyróżnienia dla: Weroniki Trochimiak za 
„Polowanie na czytających” (fot. nr 2), Natalii Szańca-Gelert 
za „Zamyślona w bibliotece” i Krystyny Dąbrowskiej za pracę 
„Beksa-Lala”.

1

„Przyłapani na czytaniu” to nazwa kon-
kursu fotograficznego zorganizowanego 
przez wilanowską Bibliotekę wiosną br. 3

2

4

Piknik odbył się przede wszystkim pod znakiem 
występów najmłodszych czytelników – dzieci do 
lat 3, uczestników zajęć w bibliotecznym Klubie 
Małego Czytelnika, przedszkolaków z „Wesołych 
Kubusiów” i Przedszkola „Dzieciątka Jezus”. Dziew-
czynki z bibliotecznej grupy teatralnej wystawiły 
sztukę pt.: „Czarownice są wśród nas”. Na pikniko-
wej scenie zaprezentowało się również Wilanow-
skie Koło Seniora. Impreza była znakomitą okazją, 
by uhonorować najlepszych, młodych i dorosłych 
czytelników naszej Biblioteki.

Wystawa prezentuje najcenniejsze druki 
w kolekcji Muzeum Plakatu, bardzo rzadko 
pokazywane publicznie (niektóre prezen-
towane są zwiedzającym po raz pierwszy).
Cymelia to najstarsze i najrzadsze obiekty, 
z których wszystkie należą do kanonu plaka-

tu światowego. Dzieła te, udostępniane za-
zwyczaj w postaci kopii, tym razem będzie 
można obejrzeć w oryginale. Na ekspozycji 
zgromadzono plakaty powstałe w latach 
1892–1945. Wśród nich są prace A. Muchy, 
J. Chereta, T. Steinlena, H. de Toulouse-
Lautrec’a, czy L. Benharda oraz plakaty pol-
skich twórców: S. Wyspiańskiego, L. Gottlieba,  
H. Gramatyki-Ostrowskiej, K. Sichulskiego,  

W. Kossaka, H. Berlewiego, J. Mehoffera,  
S. Norblina, T. Gronowskiego i innych.
Wystawa otwarta do 19 czerwca
Komisarz wystawy - Maria Kurpik
Asystent komisarza - Monika Lebiedzińska

Wiecej informacji: 
www.postermuseum.pl

Cymelia. Plakaty z kolekcji polskiej i obcej 
Muzeum Plakatu w Wilanowie

Portret beatyfikacyjny
Jana Pawła II

na Świątyni
Opatrzności Bożej

1 maja 2011 r. 
(fot. J.Sasin)

Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę 
to hasło tegorocznego pikniku rodzinnego, który 
miał miejsce 14 maja br. przy ul. Radosnej.



W 1929 roku podjęto decyzję lokalizacji 
nowej szkoły w Wilanowie. Pomysł 

jej wybudowania spotkał się z poparciem 
mieszkańców, a Braniccy, ówcześni wła-
ściciele, ofiarowali działkę na jej budowę 
(w miejscu dzisiejszego Zespołu Szkół nr 
79 przy ul. Wiertniczej).  Już w 1934 r. od-
dano do użytku budynek z dziesięcioma 
salami lekcyjnymi. W kronikach tamtych 
lat, obok Adama Worobczuka, inicjatora 
budowy szkoły i jej kierownika, pojawia 
się nazwisko Władysława Lercha.

W 1934 r. Władysław Lerch został kierowni-
kiem szkoły na Zawadach, która funkcjono-
wała w miejscu, gdzie w minionym roku sa-
morząd Wilanowa wybudował przedszkole 
i boisko Orlik 2012 (ul. Syta 123). 
We wspomnieniach mieszkańców, zamiesz-
czanych w prasie lokalnej, czytamy o tym, że 
„nasz nauczyciel był bardzo uczynny, intere-
sował się sprawami gromady, pomagał bez-

interesownie ludziom, nawet za lekarstwa 
płacił z własnych funduszy.”
Pani Jadwiga Wiśniewska tak wspominała 
jeden z epizodów międzywojennych: jed-
na z koleżanek, Stasia Piasecka, zachoro-
wała na zapalenie płuc. Przywieziono le-
karza – a wizyta kosztowała sporo – który 
przepisał leki. Co parę godzin trzeba było 
dawać zastrzyk, wiec nasz Pan po okrop-
nym błocie, z którego trudno było nogi 
wyciągnąć, przychodził go robić i jeszcze 
od siebie przynosił leki. Stasia została ura-
towana dzięki niemu.”

Władysław Lerch był niezwykłą postacią. 
Lekarz, nauczyciel, pielęgniarz aptekarz, 
animator kultury, humanista.

Ratował też zwierzęta i organizował apte-
kę wyposażoną w instrumenty pomocne 
w leczeniu ludzi i zwierząt.
Ówczesna 7-klasowa szkoła na Zawadach 
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lic ul. Władysława Lercha

składała się z dwóch drewnianych budynków. W jednym 
z nich mieszkał nauczyciel z rodziną. To właśnie tam, w miesz-
kaniu Lerchów w jesienne popołudnia, po zakończeniu lekcji 
zbierali się uczniowie, aby ćwiczyć swoje role w przedstawie-
niach jasełkowych i w teatrze kukiełkowym.

Pan Władysław Lepianka tak wspominał swego nauczyciela 
w lokalnym miesięczniku: „Władysław Lerch pomagał organi-
zować przedstawienia, uczył piosenek ludowych. Nie mieli-
śmy domu ludowego, wiec sceną teatralną była stodoła[…]. 
Za radą Władysława Lercha organizowaliśmy obrzędy dożyn-
kowe, a potem z zarobionych pieniędzy zbudowaliśmy scenę 
z desek, która służyła nam nie tylko na przedstawiania, ale 
urządzaliśmy też zabawy ludowe[…] Za zarobione pieniądze 
kupiliśmy cement, z którego młodzież szkolna zrobiła chod-
niki i ułożyła na drodze prowadzącej do szkoły. Z inicjatywy 
pana Lercha kupiliśmy książki i taki był początek biblioteki 
gromadzkiej. Władysław Lerch uczył nas gry w siatkówkę 
i gdy przyszło nam grać z Powsinem, Powsinkiem, czy Wila-
nowem, to prawie zawsze nasza szkoła zdobywała pierwsze 
miejsce. Pan Lerch rozbudzał zainteresowania sportem, pio-
senką, teatrem, muzyką, aby przybliżyć nam kulturalne oby-
czaje i odzwyczaić młodzież od picia wódki”.
Po klęsce wrześniowej (1939) Władysław Lerch był jednym 
z inicjatorów tajnego nauczania wraz z Adamem Worob-
czukiem i Franciszkiem Pieniakiem. Z pewnością należeli 
do struktur Państwa podziemnego (wówczas Związek Walki 
Zbrojnej, przekształcony później w Armię Krajową). Wszyscy 
trzej zostali aresztowani w styczniu 1940 r. i przewiezieni do 
siedziby gestapo w al. Szucha, a potem na Pawiak. 2 kwietnia 
1940 r. wszyscy zostali rozstrzelani w Palmirach. Tego same-
go dnia, w tym samym miejscu zginał proboszcz parafii św. 
Anny, ksiądz Jan Krawczyk.

red.
Źródło: Wojciech Fijałkowski i Jacek Krawczyk „Wilanów dawny 
i współczesny” (Wyd. PAGINA, Warszawa 2002); miesięcznik „Dla Ciebie 
– Wilanów i Okolice”.
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Dziękujemy za ofiarną służbę

Jan Świstak urodził się 27 października 1937 r.  
w Skowronkach (parafia Belsk koło Grójca) w rodzinie 
Stanisława i Anny. Po zdaniu matury (1954) wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Warszawie (praca 
magisterska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; 
doktorat w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie). 
W 1969 r. odznaczony przywilejem noszenia rokiety, 
mantoletu oraz pierścienia kanonickiego. Od paździer-
nika 1998 r. prałat-dziekan Kapituły w Wilanowie, a od 
stycznia 2000 r. – także penitencjarz Kapituły Wilanow-
skiej. Dziekan dekanatu mokotowskiego, a następnie 
ursynowskiego  (1985-2002). Wikariusz w parafiach: Ka-
łuszyn, Krzemienica, Żychlin, Warszawa – Nawrócenia 
św. Pawła Apostoła na Grochowie i św. Jana Kantego 
na Żoliborzu; kapelan sióstr dominikanek w Zielonce; 
proboszcz w parafii Żelechlinek, a od 1993 do 2008 r. 
w parafii Powsin. Obecnie rezydent w parafii św. Elżbie-
ty w Powsinie.

Jubileusz ks. Świstaka
Ksiądz Jan Świstak, dusz-
pasterz zasłużony dla po-
wsińskiej parafii obcho-
dzi swój ważny jubileusz. 
50 lat temu, 25 czerwca 
1961 r., wyświęcony zo-
stał na kapłana przez ks. 
kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, ówczesnego 
prymasa Polski. 

Brygadier Piotr Skrzyński, dowódca Jednostki 
Ratowniczo Gaśniczej nr 14 w Wilanowie, z koń-
cem maja br. odchodzi na emeryturę. Za służbę 
na rzecz bezpieczeństwa Wilanowa, żyjących tu 
ludzi i ich mienia Panu Brygadierowi serdecz-
nie DZIĘKUJEMY!
Piotr Skrzyński po skończeniu studiów w Szko-
le Głównej Służby Pożarniczej (1990) pracował 
w jednostkach straży pożarnej w Warszawie. 
Do wilanowskiej Jednostki trafił w listopadzie 

1992 r. Dał się poznać jako sprawny dowód-
ca akcji gaśniczych. Jego postawa zawodowa 
i wyniki osiągane w służbie dawały gwarancję 
właściwego funkcjonowania wilanowskiej JRG 
jako niezawodnego elementu całego systemu 
przeciwpożarowego stolicy. Sprawnie współ-
pracował z lokalnymi władzami, także w zakresie 
pozyskiwania wyposażenia jednostki w sprzęt 
ratowniczy.
red.

Brygadier 
Piotr Skrzyński

ks. Jan Świstak

Strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 14 w Wilanowie (fot. J.Sasin)

Ostatni weekend maja obfito-
wał w imprezy przygotowane 
dla najmłodszych mieszkańców 
dzielnicy. Występy uczniów, 
przedszkolaków i zespołów tanecznych, 
konkursy, zabawy, loterie, spotkania ze 
zwierzętami, smakołyki domowej kuchni 
i pyszne ciasta, mecz piłkarski Urząd Dzielni-
cy – Gimnazjum nr 117 (3:6), powitanie ulicy 
Ulubionej, a także pokazowa akcja wila-
nowskich strażaków – to tylko niektóre ele-
menty pikników rodzinnych, które odbyły 
się w trzech miejscach: l Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej, 
27 maja l Zespole Szkół nr 2 i Przedszkolu 
nr 56 przy ul. Gubinowskiej, 28 maja l przy 
ul. Klimczaka, 29 maja (miejsca wykonania 
zdjęć oznaczone kolorami, jak wyżej).

Radosny weekend

Zdjęcia - 
- Jacek Sasin



 

Rocznica koronacji

Wilanowski piknik rodzinny

28 czerwca (wtorek)
Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Tęskniącej oraz 120-ta rocznica 
konsekracji kościoła w Powsinie.
Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa 
Piotra Jareckiego rozpocznie się o godz. 18. Współorganizatorem części 
artystycznej tej uroczystości jest Centrum Kultury Wilanów. Wcześniej (26 
czerwca) CKW weźmie udział w uroczystości 50-lecia kapłaństwa ks. Jana 
Świstaka, związanego od lat z powsińską parafią. 
CKW przygotowało także swój program i liczne atrakcje dla dzieci na Świę-
to Dziękczynienia 5 czerwca br. (przy Świątyni Opatrzności Bożej).

Dni Wilanowa 2011

12 czerwca (niedziela)
przy kościele św. Anny w Wilanowie w godz.12.00 – 19.00
W programie: przedstawienie dla dzieci „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, 
występ zespołu Kuźnia Artystyczna, występ chóru parafialnego z Po-
wsina, występ zespołu Radosna, biesiadowanie z zespołem Powsinia-
nie, pokazy zapasów, występ Pedro Guevara, pokazy i nauka żongler-
ki, nauka chodzenia na szczudłach, przejażdżki bryczkami, zabawa 
z kucykami, zajęcia z ceramiki, zabawa klockami LEGO, malowanie 
twarzy i wiele innych atrakcji. Gościem wieczoru będzie zespół Julia 
Vikman Band, który wykona znane szlagiery z lat 60. i 70. (m.in. pieśni, 
ballady i romanse rosyjskie w nowatorskiej aranżacji).

28 sierpnia (niedziela) 
Centrum Kultury Wilanów, jak co roku, zaprasza w ostatnią niedzie-
lę sierpnia na święto plonów, rozpoczęte uroczystą Mszą świętą, 
ubarwione ciekawym programem artystycznym, rozrywkowym 
i kulinarnym.

Centrum Kultury Wilanów zaprasza na akcję „Lato w mieście” w dniach 
4 - 29 lipca br. Tegoroczna edycja oferuje dzieciom atrakcje i zajęcia 
artystyczne oraz zabawy w plenerze, prowadzone przez doświadczo-
nych animatorów. 

 

10 - 11 września (sobota i niedziela)
Centrum Kultury Wilanów przedstawi szereg atrakcji na corocznej 
imprezie kulturalnej, przygotowywanej wspólnie z Dzielnicą Wila-
nów m.st. Warszawy.

Szczegóły na stronie:
www.kulturawilanow.pl


