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Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia!

www.wilanow.pl

Urząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy

Grudzień w Wilanowie

Zdjęcia – Grzegorz Królikowski (CKW);
zdjęcia z sadzenia drzew – Paweł Radzikowski

Ważniejsze numery telefonów

4 grudnia mieszkańcy Miasteczka Wilanów, wykorzystując dogodne warunki
pogodowe, zorganizowali kolejną akcję
sadzenia drzew. Tym razem, na rondzie
łączącym ulice: ks. prymasa A. Hlonda
i św. Urszuli Ledóchowskiej posadzony
został grab pospolity (Carpinus betulus L.)
o wysokości pięciu metrów oraz 65 krzewów róż i 32 lawendy. Grab udekorowany
został wielkimi świątecznymi bombkami.
11 grudnia w powsińskim Domu Pracy
Twórczej odbył się Jarmark Adwentowy,
organizowany już po raz szósty przez
Centrum Kultury Wilanów (CKW) i Caritas
parafii św. Elżbiety w Powsinie.
Tego samego dnia na rozświetlonym
iluminacją placu miejskim w Miasteczku Wilanów i w gościnnych progach
pobliskiej kawiarni najmłodsi mieszkańcy dzielnicy spotkali się ze świętym
Mikołajem. Choć brakowało śnieżnego
puchu to dla wszystkich starczyło radości
i uśmiechów podczas konkursów, animacji
artystycznych i wspólnej zabawy, zorganizowanej przez Dzielnicę Wilanów
i CKW. Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy
oraz CKW są współorganizatorami kolejnego przedświątecznego wydarzenia
– Jarmarku bożonarodzeniowego (ogłoszenie na stronie obok).
Informacje o innych, grudniowych imprezach wilanowskich znajdują się na dalszych stronach „Informatora”.
redakcja

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

Centrala tel.: 22 642 60 01
22 858 75 18, 22 858 75 19

Sadzenie drzew w Miasteczku Wilanów

Dowody osobiste i ewidencja ludn.
				
Rejestracja pojazdów		
Prawo jazdy		
Działalność gospodarcza
Geodezja i nieruchomości
Infrastruktura i drogownictwo
Ochrona środowiska
Architektura		
Zasoby lokalowe		

numery
wewnętrzne

wew.: 109,
110, 111
wew. 113
wew. 113
wew. 114
wew. 114
wew. 115
wew. 115
wew. 116
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

Jarmark Adwentowy w Powsinie

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

Mikołaj w Wilanowie

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2012 Roku
życzą
Rada i Zarząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy

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

Faks do wszystkich wydziałów: 22 642 76 43

Na co Warszawa przeznacza pieniądze

ków?
podatków?
z podatk

PIT

to zrobić.
o (PIT) w Warszawie, dowiedz się, jak
Jeśli jeszcze nie rozliczasz podatku dochodoweg osobiście w urzędzie skarbowym w Warszawie.
pocztą lub złóż
Wypełnij prosty formularz NIP-3 i wyślij
Wiecej informacji: www.um.warszawa.pl

Ciebie wróci!
To do
CZAJ PIT W WARSZAWIE
ROZLI

Wilanów, grudzień 2011 r.

Dlaczego warto
płacić podatki w stolicy?
Obecnie w Warszawie zameldowanych jest
ponad 1,7 mln osób, jednak mieszka tu i pracuje znacznie więcej ludzi. Większość z nas
codziennie korzysta z warszawskich dróg, komunikacji miejskiej, infrastruktury oraz usług
zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych
i sportowych, nie zawsze dorzucając się do
kosztów ich utrzymania. Dlatego m.st. War-

szawa zachęca osoby mieszkające i pracujące w stolicy a odprowadzające podatki poza
Warszawą, do przyłączenia się do grona podatników warszawskich.
Cały proces zmiany miejsca płacenia podatków jest prosty, nie wymaga specjalistycznej
wiedzy i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy
wypełnić dwustronny formularz aktualizujący NIP-3 (osoby fizyczne).
Więcej informacji: www.um.warszawa.pl

Zarząd i Rada Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Wilanowa
na

Wilanowski Jarmark Bożonarodzeniowy
w niedzielę, 18 grudnia 2011 roku (od godz. 10.00)
na parkingu przy ul. St. Kostki Potockiego (obok poczty)
Do Wilanowa zjadą wystawcy regionalni, w tym wystawcy skupieni wokół Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
Dzięki uprzejmości Karkonoskiego Parku Narodowego i władz Jeleniej Góry
w Miasteczku Wilanów oraz na Skwerze Prymasowskim staną
dwie żywe choinki, jedne z piękniejszych w Warszawie.
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Spotkania z burmistrzem
W sprawie Rowu Wolica i Potoku Służewieckiego
Spotkanie odbyło się 12 października br.
w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Na zaproszenie burmistrza dzielnicy, Ludwika Rakowskiego, przybyli między innymi przedstawiciele biur: Architektury i Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska,
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego stołecznego ratusza, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
Zarządu Dróg Miejskich, Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Muzeum Pałac w Wilanowie i sąsiednich dzielnic: Ursynowa i Mokotowa, oraz mieszkańcy
dzielnicy Wilanów, w tym osiedli: Arbuzowa
i Arbuzowa-Bis. W spotkaniu wziął udział zarząd dzielnicy Wilanów oraz przewodniczący
Rady Dzielnicy, Hubert Królak.
Zaproszeni goście przedstawili informacje
o prowadzonych pracach w zakresie konserwacji Potoku Służewieckiego i Rowu
Wolica, tworzenia zbiorników retencyjnych, także powiększania i modernizacji

już istniejących na terenie Mokotowa i Ursynowa.
Specjaliści stwierdzili, że ilość wody spływającej do Potoku Służewieckiego będzie
się zwiększać głównie z powodu intensyfikacji zabudowy w jego sąsiedztwie (nowe
drogi, osiedla, parkingi, obiekty biurowe
itp.). Ważne jest w tym kontekście rejestrowanie i monitorowanie ścieków odprowadzanych (zrzucanych) do Potoku oraz
zatrzymanie wody w zbiornikach retencyjnych na terenach dzielnic, gdzie zrzut
wody do Potoku jest największy.
Dr Krzysztof Wawer z Politechniki Warszawskiej przedstawił prezentację opartą
o pomiary dotyczące wód płynących Potokiem Służewieckim, ich ilości i jakości
(zanieczyszczenia) w różnych latach i różnych porach roku.
Celem spotkania była wymiana informacji o działaniach zmierzających do zabezpieczenia Potoku Służewieckiego i Rowu
Wolica przed wylewaniem podczas intensywnych opadów deszczu i ustalenie konkretnych sposobów wspólnego działania
w tym zakresie w oparciu o uwagi, postulaty i inicjatywy wszystkich zainteresowanych stron.

Przebudowa wału
przeciwpowodziowego

Oficjalne przekazanie działki
przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

Warbud SA przebuduje wały przeciwpowodziowe lewobrzeżnego odcinka Wisły na terenie warszawskich dzielnic Wilanów i Mokotów.
26 października br. firma Warbud SA podpisała kontrakt
z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka Wisły.
Zakres prac obejmuje:
– podwyższenie rzędnej korony wału o 0-35 cm do zaprojektowanej wysokości;
– umocnienie i uszczelnienie korpusu nasypu i jego podłoża poprzez wykonanie pionowo w osi wału na długości
6,7 km przesłony przeciwfiltracyjnej na głębokość 7,5-11 m
z mieszanki cementowo-bentonitowej w technologii DSM
(wgłębne mieszanie gruntu z zawiesiną wiążącą) o powierzchni 61 236 mkw.;
– ubezpieczenie na długości 670 m siatką skarpy odwodnej
przed bobrami o powierzchni 4 198 mkw.;
– wykonanie drogi eksploatacyjnej po koronie wału szerokości 2 m z kostki betonowej na długości 4 480 m;
– zakup i montaż 600 budek lęgowych dla ptaków.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Termin realizacji: listopad 2011 – październik 2013 r.

Pierwsze spotkanie burmistrza z mieszkańcami w sprawie Potoku Służewieckiego
i Rowu Wolica odbyło się 19 lipca br., następne odbędzie się w styczniu 2012 r.

W sprawie poszanowania przestrzeni publicznej
25 października br. odbyło się pierwsze
robocze spotkanie zorganizowane przez
burmistrza dzielnicy Wilanów oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów (SMMW) poświęcone zagadnieniom
funkcjonowania reklam w miejskiej przestrzeni publicznej naszej dzielnicy.
Debatę zapoczątkował wykład Elżbiety
Dymnej ze Stowarzyszenia MiastoMojeAwNim.pl o skali dewastacji krajobrazu
przez reklamę oraz zagadnieniach administracyjnych i uwarunkowaniach prawnych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:
Urzędu Dzielnicy Wilanów, Zarządu Dróg
Miejskich, Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego oraz straży miejskiej. Stronę użytkowników publicznego terenu re-
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prezentowali zarządcy nieruchomości
z Wilanowa, mieszkańcy-wolontariusze
oraz radni i członkowie SMMW.
Rozmowa służyła wypracowaniu głównych kierunków, celów i propozycji działań
we wspólnym programie społecznym na
terenie Wilanowa, którego celem będzie
usystematyzowanie współpracy samorządu i mieszkańców, a w szczególności
zarządców dróg publicznych oraz zarządców nieruchomości, na rzecz uporządkowania przestrzeni publicznej.
Ideą projektu jest wypracowanie trwałych
i dobrych mechanizmów walki z nielegalnymi reklamami oraz stworzenie uporządkowanej alternatywy dla informacji
komercyjnej, zwłaszcza w sytuacji „przeładowania” obecnych przepisów prawa
i anachronizmów systemowych. Wilanów,
z uwagi na swoje dziedzictwo, łączenie
tradycji i nowoczesności oraz wysoką
świadomość obywatelską swoich mieszkańców, winien promować rozwiązania
prekursorskie w materii ładu przestrzennego.

W lutym br. wycięte zostały drzewa i krzewy, rosnące u podstawy wału;
przeciwpowodziowego; był to wstęp do rozpoczętej przebudowy.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o tym, jak zwiększyć efektywność współpracy mieszkańców, urzędników i Straży
Miejskiej przy usuwaniu nielegalnych reklam w naszej dzielnicy. Wątek ten będzie poruszany na kolejnych spotkaniach.
Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich obiecali zająć się
omówionymi na spotkaniu kilkoma przypadkami nielegalnych reklam wielkoformatowych na przyczepach i postumentach przy al. Rzeczypospolitej i ul. Przyczółkowej.
red.

(zdjęcia - arch. Dz. Wilanów)
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26 października br. została podpisana umowa nieodpłatnego przekazania na własność przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz miasta
stołecznego Warszawy działki zlokalizowanej przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w Wilanowie Zachodnim.
Akt notarialny przekazania działki w imieniu
prezydenta Warszawy podpisali przedstawiciele zarządu dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Artur Buczyński i Tomasz Ciorgoń.
Od grudnia 2009 r. działka była w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy. Przejęcie
jej na własność pozwoli na zaoszczędzenie

w budżecie Dzielnicy Wilanów kwoty ok.
313 tys. zł z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste.
Teren ten jest przeznaczony na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi
służącymi wykonaniu zadań własnych miasta w zakresie edukacji publicznej i kultury.
W przyszłości powstanie na niej przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum (o rozstrzygnięciu konkursu na projekt obiektu
- obok). Obecnie działają tu otwarte w tym
roku: boisko Orlik 2012 oraz plac zabaw dla
dzieci.
red.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów
Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów odbyło
się w środę, 26 października 2011 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy ul. St. Kostki Potockiego
11 (w stałym miejscu spotkań Rady
Dzielnicy).
W składzie Rady znaleźli się uczniowie
wilanowskich szkół: Gimnazjum nr 117
im. Wandy Rutkiewicz: Łukasz Czarnecki,
Maja Koszewska i Aleksandra Pałka, Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej: Agnieszka Janczewska i Agnieszka
Perko; z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki Potockiego:
Łukasz Stawicki i Aleksandra Bielecka.

W spotkaniu młodych radnych wraz z
przewodniczącym Rady Dzielnicy, Hubertem Królakiem - wziął udział burmistrz dzielnicy, Ludwik Rakowski.
O pracach młodych Radnych oraz działaniach, sesjach, także „dorosłej” Rady
Dzielnicy, można przeczytać na stronie:
www.wilanow.pl.
Uchwały, podjęte przez wilanowską Radę
Dzielnicy znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy:
www.bip.warszawa.pl
red.

(zdjęcia - arch. Dz. Wilanów)

Na pierwszym posiedzeniu młodzi radni
wybrali swoje Prezydium w składzie:
Łukasz Stawicki – przewodniczący, Aleksandra Bielecka – wiceprzewodnicząca,
Agnieszka Janczewska – wiceprzewodnicząca i sekretarz Rady, którym została
Agnieszka Perko.

Projekt szkoły
i przedszkola
wybrany
4 października br. przy ul. Foksal w Warszawie
w siedzibie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich zostały ogłoszone
wyniki konkursu na koncepcję architektonicznobudowlaną kompleksu szkolno-przedszkolnego
przy ulicy św. Urszuli Ledóchowskiej w Wilanowie.
Do konkursu zgłosiły się 43 pracownie architektoniczne, projekty złożyło 14, z których Sąd konkursowy wyłonił laureatów:
I NAGRODA
Pracownia Architektoniczna BNS z Warszawy, znana m.in. z projektu nowej siedziby Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy
ul. Oboźnej. Dla Wilanowa architekci zaproponowali proste w formie, praktyczne budynki. Pogrupowali je tak, że łatwo można podzielić budowę
kompleksu (żłobka, przedszkola, podstawówki,
gimnazjum i dwóch sali sportowych) na etapy.
II NAGRODA to praca zespołu z Wrocławia:
Archika Agnieszka Ksycka, Buga Projektowanie
Staniszewska Joanna, Piotr Żuraw.
Trzeciej nagrody nie przyznano.
WYRÓŻNIENIA HONOROWE:
1. FUNKCIONA Architekci Sp. p. Munoz i Partnerzy
Spółka Partnerska z Warszawy
wraz z NORIEGA Y GAMEZ ARQUITECTOS S.L.P.
z Madrytu (Hiszpania)
2. WXCA Sp. z o.o. z Warszawy
3. XYSTUDIO F.DOMASZCZYŃSKI, M.NOWOSIELSKA, D.SIBIŃSKA s.c. z Warszawy
Podczas ogłaszania wyników konkursu obecni
byli: Jacek Wojciechowicz, zastępca prezydenta
m.st. Warszawy oraz Ludwik Rakowski, burmistrz
dzielnicy Wilanów.
Organizatorami konkursu byli: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich i Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
informuje
o możliwości wynajmowania obiektów sportowych
w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Wilanowie
przez grupy (stowarzyszenia kultury fizycznej,
kluby sportowe, firmy).
Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wynajęcia
hali i pływalni udziela p. Agnieszka Borowa
tel. 510 332 706, e-mail: borowaaga@o2.pl

Nagrodzony projekt pracowni BNS.
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To i owo z naszego LO
Młodzież XXXVIII LO wzięła rudział w Programie Aktywności Lokalnej, organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilanowie. W ramach projektu
odbyło się spotkanie z brockerem oraz cykl warsztatów z zakresu komunikacji,
skupiających się na aktywizacji młodych ludzi i umacnianiu ich mocnych stron
tak, aby w przyszłości poradzili sobie m.in. na rynku pracy. W ramach
programu odbył się również wyjazd integracyjny do miejscowości Wilkasy na Mazurach, w czasie
którego uczniowie rozwijali swoje
zdolności na warsztatach: reżysersko-filmowych, fotograficznych
i DJ’skich. Podsumowanie projektu
nastąpiło 7 grudnia br.
W minionych miesiącach roku
szkolnego, licealiści uczestniczyli
w konkursach: literackim o Laur
Wierzbaka, on-line z matematyki,
informatycznym BÓBR i ogólnopolskim konkursie Drugie Życie Elektrośmieci.
Wrzesień obfitował w szereg wydarzeń: młodzież z klas pierwszych, wraz
z wychowawcami, udała się na wyjazd integracyjny do miejscowości
Sudół, zwiedziła Park Jurajski w Bałtowie, Sandomierz i Krzemionki Opatowskie. Niedługo po tym, w jesiennej aurze odbyły się uroczystości: ślubowanie klas pierwszych oraz akademia z okazji Święta Niepodległości,
przygotowania w ramach projektu międzyklasowego. Z okazji Zaduszek
uczniowie zaprezentowali program muzyczno–poetycki w oparciu o teksty: H. Poświatowskiej, Jana Pawła II, W. Szymborskiej, ks. J. Twardowskiego.
W ramach projektu pn. Młodzi głosują uczniowie wzięli udział w prawyborach do Sejmu.
Licealiści poszerzali horyzonty intelektualne również za sprawą wycieczek
edukacyjnych – odwiedzili Pałac Prezydencki, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej, obejrzeli w kinie film Bitwa Warszawska oraz
spektakle w Teatrze Kwadrat. Klasy humanistyczne wzięły udział w projekcie pn. Edukacja Filmowa w Kinie Muranów oraz w Stołecznym Centrum
Kultury.
W dniach 22–24 listopada br. w gmachu szkolnym dało się wyczuć lekki wzrost
napięcia i emocji wśród uczniów klas III, a to za sprawą próbnych matur z języka polskiego, matematyki i języków obcych.

45-lecie szkoły w Powsinie
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Ślubowanie pierwszaków w Szkole Podstawowej nr 104
(fot. - archiwum szkoły)

Liceum przygotowuje się do V Edycji Turnieju Geografii Polski ROMER.
Twórcą turnieju i przewodniczącym Jury jest Wojciech Dąbrowski, nauczyciel geografii. Turniej odbywa się pod patronatem burmistrza dzielnicy Wilanów, a jego finał, w kwietniu 2012 r. odbędzie się pod hasłem przewodnim „Wisła”. Wcześniej, w marcu 2012 r., w Sali Białej wilanowskiego pałacu
odbędzie się III Edycja Konkursu Recytatorskiego „Pół żartem, pół serio –
o mężczyznach”. Konkurs odbywa się pod patronatem burmistrza dzielnicy
i Muzeum Pałac w Wilanowie, a nad jego przygotowaniem i przebiegiem
czuwa Anna Nowak-Łoś, nauczycielka jęz. polskiego.
Od września br. uczniowie LO
(wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 261) na zajęciach wychowania fizycznego korzystają
z nowo wybudowanych obiektów: pływalni i hali sportowej.
Małgorzata Choromańska
nauczycielka w XXXVIII LO
Zespół Szkół nr 79
przy ul. Wiertniczej 26
(fot. J.Sasin)

CEILIDH DANCING
w POTOCKIM

Od kilku lat trwa współpraca naszej szkoły z NaukąBezGranic. Uczniowie uczestniczyli w licznych
warsztatach i przedstawieniach
teatralnych w różnych częściach
miasta, aż w końcu postanowiliśmy zorganizować warsztaty u siebie w szkole, co nastąpiło w zeszłym roku. Poprowadził je David
Vivanco, dzięki któremu uczniom
spodobały się szkockie tańce.
Zachęceni taką formą edukacji,
w tym roku szkolnym zaprosiliśmy
do nas rodowitego Irlandczyka, Richie Mullaneya, który mimo młodego wieku (21 lat) ma na swoim
koncie mnóstwo osiągnięć, takich
jak: Youth and Community Work,
Rescue Emergency Care First Aid
Training – Level 3, 3rd Place in International Small Shis Race oraz
różnego rodzaju wolontariaty.

Richie przez półtorej godziny próbował nauczyć uczniów klas drugich kilku tańców irlandzkich, co
nie było łatwe. Niektórzy z oporami, inni z ogromnym entuzjazmem
powtarzali wielokrotnie kroki, aby
w końcu wspólnie zatańczyć. Było
to ciekawe doświadczenie.
Nauka jęz. angielskiego nie musi
ograniczać się tylko do wkuwania
słówek i zasad gramatycznych, ale
może też być fajną zabawą, jak to
pokazał Richie, wieczny optymista. Udało mu się też wciągnąć
do wspólnej zabawy i nauczycieli
i licealistów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze zmagań z tańcem
irlandzkim zamieszczonych na stronie: www.kostka-potocki.edu.pl

Tradycyjnie w październiku obchodzimy Święto Szkoły. Tym razem przedszkolaki, uczniowie oraz
ich rodziny, pracownicy i wszyscy
przyjaciele spotkali się w sobotę
– 15 października, uczestnicząc
w obchodach 45-lecia szkoły
i 25. rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 104 imienia Macieja
Rataja.
W trakcie uroczystości do grona
uczniów dołączyli kolejni pierwszoklasiści, którzy złożyli ślubowanie, a pani dyrektor dokonała
uroczystego pasowania.
Uczniowie przypomnieli historię szkoły w Powsinie oraz złożyli
kwiaty pod popiersiem patrona.

W trakcie uroczystości Tomasz
Ciorgoń, zastępca burmistrza dzielnicy Wilanów, wręczył zasłużonym
nauczycielom nagrody burmistrza
przyznane z okazji Dnia Edukacji.
W trakcie uroczystego spotkania
wiele osób oglądało zdjęcia „ze
szkolnych czasów” w zachowanych z dawnych lat oraz obecnych
kronikach, a także na specjalnej
wystawie zdjęć.
Po części oficjalnej wszyscy udali
się w kulinarną podróż przygotowaną z okazji Święta przez rodziców. Tradycyjne „Stoły na Święto
Szkoły” pokazały w tym roku smaki
całego świata.

Małgorzata Świeściak-Winiarska
nauczycielka w XXXVIII LO

Gimnazjum nr 116 - „Łowcy talentów”
14 listopada br. był dla uczniów i wszystkich pracowników
Gimnazjum nr 116 dniem niezwykle uroczystym. Stało się
to za sprawą kilku wydarzeń, z których najważniejszym było
ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku szkolnym
naukę w czterech klasach rozpoczęło aż 121 uczniów.
Wszyscy bardzo chętnie włączyli się w program artystyczny
przygotowany pod kierunkiem
wychowawczyń: Marzeny Piekuś
i Marzeny Sobczyńskiej.
Dyrektor gimnazjum, Katarzyna
Potrzebowska, kierując ciepłe słowa w stronę uczniów, nawiązała
do patrona szkoły – Husarii Rzeczypospolitej. Życzyła młodzieży
takiej skuteczności w działaniu,
odwagi w pokonywaniu trudności, jaką charakteryzowała się
znana ze zwycięstw na polach
bitew, formacja kawaleryjska Rzeczypospolitej – husaria. Słowa ślubowania, wypowiadane w bardzo
podniosłej atmosferze, mają stać
się drogowskazem dla naszych
uczniów w życiu szkolnym, społecznym i rodzinnym.

w roku szkolnym 2010/2011 tytuł
Szkoły Odkrywców Talentów.
Tytuł, przyznawany przez Ministra
Edukacji Narodowej, świadczy
o tym, że szkoła przyczynia się do
odkrywania, promocji i wspierania
uzdolnień młodzieży. Wyróżnienie
to bardzo cieszy dyrekcję, gdyż
wszyscy nauczyciele, pracujący
w naszej szkole, są zdania, że znaleźć
trzeba klucz do sukcesu na miarę
każdego młodego człowieka.

SPORT w WILANOWIE

l

SPORT w WILANOWIE

l

4 listopada br. w Szkole Podstawowej
nr 300 odbyły się dzielnicowe finały
programu „Od zabawy do sportu”,
w których udział wzięli uczniowie klas
II–IV wszystkich szkół podstawowych
z dzielnicy. w dwunastu konkurencjach zwyciężyli uczniowie ze SP nr
300 i to oni reprentowali Wilanów
w półfinałach warszawskich.

i Niemiec (m.in. Antonio Fritsch, Arthur
Ledain). Organizatorami mistrzostw byli:
Warszawskie Stowarzyszenie Footbagu
oraz Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy.

W dniach 26-27 listopada w hali sportowej przy Gimnazjum nr 116, odbyły się
8. Otwarte Mistrzostwa Wilanowa
w Zośkę o puchar Burmistrza Wilanowa. Rywalizowali m.in. Damian Gielnicki
– aktualny mistrz Polski we Freestyle’u,
Wiktor Dębski aktualny mistrz Polski
w Singles Netz, a także goście z Francji

Lwem Lechistanu nazywany był
niegdyś król Polski Jan III Sobieski.
Turniej to impreza dla trenujących
chłopców, którzy w danym roku kończą szkołę podstawową. Turniej odbywać się będzie każdego roku w listopadzie i ma być rozpoczęciem zimowych
zmagań halowych w kraju. (red.)

W Szkole Podstawowej nr 169 odbył się
Szkolny Festiwal Nauki „Orły w laboratorium”.

m.in. Piotr Szrek – kierownik Muzeum Geologicznego, Katarzyna
Bosacka – dziennikarka, studenci,
a także uczennice kl. V b: Maja Tomiak, Zuzia Nowosielską, Sandra
Rojek i Julia Sekrecką.

oraz konkursy: „Orły na tropie” i „Bliżej Sztuki”. Uczniowie pozytywnie
oceniają te wydarzenia, aktywnie
uczestniczą w programie, a bawiąc
się, poszerzają wiedzę w dziedzinie
nauki i sztuki.

27 października br. uczniowie
szkoły wzięli udział w wykładach,
projekcjach multimedialnych
oraz warsztatach naukowych.
Sale szkolne przeobraziły się
w laboratoria ze specjalistycznymi akcesoriami oraz ekspozycjami dokonań naukowych
uczniów. W organizację i prowadzenie zajęć zaangażowani byli

Festiwal Nauki był jednym z wydarzeń zaplanowanych w programie
„Tworzę, doświadczam, jestem”, na
który szkoła uzyskała dofinansowanie Biura Edukacji m.st. Warszawy
w ramach Warszawskich Inicjatyw
Edukacyjnych.
Wydarzenia te, realizowane przez
szkołę, to m.in. Festiwal Sztuki„Sztuka jest blisko/a”, Maraton Teatralny

Informacje i zdjęcia nadesłała
dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 169

Na uroczystość przybyli rodzice,
radni dzielnicy: Danuta Zygańska,
Anna Drewniak, Artur Paprocki
i Krzysztof Kanabus, a także zastępca burmistrza Wilanowa, Tomasz
Ciorgoń, który wspólnie z uczennicami dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy. Tablica informuje, że Gimnazjum nr 116 uzyskało

Miłym akcentem, kończącym
uroczystość, były podziękowania
i kwiaty dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, gdyż 14
października to przecież Święto
Edukacji Narodowej.
Ukoronowaniem dnia był olbrzymi
tort ufundowany przez Radę Rodziców oraz dyskoteka, w czasie której
uczniowie tańczyli i bawili się do
późnych godzin wieczornych.
Informację na temat uroczystości
i zdjęcie ze ślubowania
nadesłała Dyrekcja Gimnazjum nr 116

Orły w Laboratorium nr 169
nauczyciele, uczniowie, rodzice,
a także zaproszeni goście. Tematyka zajęć była różnorodna:
„Archeologia: milion lat temu” ,
„Dlaczego wielbłądy żyją na pustyni”, „Magia papieru”, „Wiem, co
jem”, „Najstarsze ślady czterech
łap”, „Przyjrzyjmy się powietrzu”,
„Kącik małego twórcy”. Wśród
prowadzących wykłady byli

26-27 listopada br. w hali sportowej
przy ul. Wiertniczej odbył się Turniej
o Puchar Lwa Lechistanu.
Zwyciężyła drużyna Znicza Pruszków.

Rozstrzygnięty został także konkurs na propozycję nazwy i logo dla naszego przedszkola. Największą liczbę głosów otrzymał
projekt „Skarb Powsina” (zdjęcie obok).
Informacje i zdjęcie nadesłane przez dyrekcję Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3
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Inwestycje 2011
Dzielnicy Wilanów

1

Dzielnica wykupiła działkę pod ulicą Sarmacką, co
umożliwiło zainstalowanie oświetlenia na odcinku
od al. Wilanowskiej do Osi Królewskiej. Oświetlenie
wykonano także w Osi Królewskiej od ul. Rycerstwa Polskiego do Sarmackiej. Trwają nadal prace
nad budową oświetlenia w ul. Starodawnej.

1

Hala sportowa w Zespole Szkół nr 79
przy ul. Wiertniczej 26.

Stołeczny ZMID wybudował kolejny odcinek al.
Rzeczypospolitej umożliwiający dojazd do ul.

Pływalnia w Zespole Szkół nr 79
przy ul. Wiertniczej 26.

2

W 2011 roku w dzielnicy Wilanów zrealizowano inwestycje za kwotę przekraczającą
23 mln złotych (spodziewany stan wykonania budżetu inwestycyjnego na 2011 rok
– 99 procent).

14

9

9

4
Wznowiona budowa obiektu
wielofunkcyjnego przy ul. Kolegiackiej.

1
2

W mijającym roku Dzielnica wykonała szereg inwestycji drogowych, m.in. zakończony został II
etap przebudowy ul. Przyczółkowej przebiegającej przez Powsin. Przebudowano także skwer
przy ul. Czekoladowej (Powsin) wraz z odwodnieniem - dzięki temu poprawiony został komfort mieszkańców, których posesje były wcześniej zalewane podczas większych opadów
deszczu. W Osi Królewskiej (Wilanów Zachodni)
na odcinku Sarmacka – al. Rzeczypospolitej, wykonana została część jezdni południowej, chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki parkingowe.

8

Na Zawadach przebudowana została ulica
Jara; na 203-metrowym odcinku między
ulicami: Sytą i Bruzdową wykonano zatokę
postojową na 18 samochodów osobowych,
chodniki o szerokości 2 metrów i dwa progi
zwalniające. W Powsinie 120-metrowy odcinek ul. Ponczowej przebudowano w taki
sposób (sączki z tłucznia), aby wyeliminować rozlewisko powstające tu wcześniej po
każdym większym deszczu.
Przebudowany został chodnik przy ul. Gubinowskiej w sąsiedztwie Przedszkola nr 56
i ciągi piesze na jego terenie. Przed końcem
2011 r. zakończy się budowa chodnika po
zachodniej stronie ul. St. Kostki Potockiego
na odcinku od ul. Vogla do siedziby Urzędu
Dzielnicy.
Ważną inwestycją czekającą na realizację
jest budowa ul. Nowokabackiej. W 2011 r.
nastąpił częściowy wykup gruntu na obszarze przyszłej ulicy, która połączy Wila-

13

W bieżącym roku zakończono budowę oraz
wyposażanie hali sportowej i pływalni przy ul.
Wiertniczej 26. Obiekt, który stanowi zaplecze
sportowe Zespołu Szkół nr 79 oddany został
do użytku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego
2011/12.
W sierpniu br. uroczyście (m.in. z udziałem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz) zostało oddane do użytku boisko „Orlik 2012” przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej z placem zabaw. W ramach
tej inwestycji wykonano także drogę dojazdową
wraz z oświetleniem.
Kolejny plac zabaw, w sąsiedztwie biblioteki
publicznej przy ul. Radosnej, oddany został do
użytku we wrześniu br., stając się od razu ulubionym miejscem najmłodszych mieszkańców
Wilanowa Wysokiego, a także przedszkolaków
z pobliskiego przedszkola „Wesołe Kubusie”
i uczniów Szkoły Podstawowej nr 300, którzy zaglądają tu chętnie wraz ze swoimi wychowawcami.
Budowa obiektu wielofunkcyjnego przy ul. Kolegiackiej doczekała się kontynuacji (budowę
rozpoczął samorząd ówczesnej Gminy Wilanów
w 2001 r.). Na mocy umowy podpisanej z Dzielnicą Wilanów, wykonawca prac budowlanych
planuje oddać budynek w stanie surowym zamkniętym do końca 2011 roku.

Branickiego, gdzie Zarząd Transportu Miejskiego ulokował przystanek autobusowy,
przedłużając trasy autobusów 422 i 217.

nów z sąsiednim Ursynowem. Wkrótce, na
istniejącym już skrzyżowaniu, uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna i stworzona możliwość zawracania w kierunku
Konstancina.
W bieżącym roku został przeprowadzony
konkurs na projekt kompleksu szkolnoprzedszkolnego w Wilanowie Zachodnim.
Zawarto umowę z firmą, której koncepcja
zwyciężyła w konkursie, na wykonanie
szczegółowego projektu inwestycji (więcej
informacji na stronie 5.).
W ramach dostępnych środków finansowych Dzielnica przeprowadziła szereg remontów w szkołach i przedszkolach, m.in.
remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 169, remont szatni w Gimnazjum
nr 116. Dzięki przeprowadzonym przebudowom i remontom w trzech publicznych
placówkach przedszkolnych udało się wygospodarować, przygotować i wyposażyć
dodatkowe pomieszczenia, co umożliwiło
przyjęcie do tych placówek 75 dzieci więcej niż w zeszłym roku przedszkolnym.

3
3
11
10

4

12

Budowa chodnika po zachodniej stronie
ul. St. Kostki Potockiego.

5

14

Przebudowany skwer przy ul. Czekoladowej.

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Radosnej.

13
6

Oś Królewska - połączenie z al. Rzeczypospolitej,
budowa jezdni i zatok postojowych.

7

5

Wybudowana ul. Jara z zatokami postojowymi
i garbami spowalniającymi.

6

Skrzyżowanie ul. Drewny z ul. Nowokabacką.

8

7
Przygotowanie - Wydział Infrastruktury
dla Dzielnicy Wilanów
zdjęcia - J.Sasin

8

Przebudowana ul. Przyczółkowa, II etap.

Odwodnienie ul. Ponczowej.

9
12

Przedłużona al. Rzeczypospolitej z nowym
przystankiem autobusów: 217 i 422.

11

Plac zabaw dla dzieci przy
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej.

10

Zespół Boisk „Orlik 2012” przy
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej.

9

Wyremontowane i wyposażone sale
w przedszkolach publicznych.

9

Dorota ARtysta z Wilanowa
Dragan-Bojarska

Muzeum Pałac w Wilanowie

Na zdjęciu poniżej - wnętrze Pawilonu Rzeźb.

Przez blisko 40 lat od ostatniego remontu,
który był przeprowadzony w latach sześćdziesiątych XX wieku, unikalne barokowe
elewacje pałacu w Wilanowie wraz z ich dekoracją architektoniczno–rzeźbiarską były
zagrożone stopniową destrukcją i erozją
w wyniku szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych i cywilizacyjnych.
W wyniku badań architektury brył i elewacji
pałacowych, powstał plan zakładający przywrócenie cech barokowej rezydencji z okresu
po 1720 r., o pełnym spektrum barw. W 2006 r.
odsłonięto po konserwacji elewację frontową
pałacu, a prowadzone w latach następnych
prace przywróciły blask dawnej rezydencji
króla Jana III, odsłaniając jej nowe barwy i odrestaurowane rzeźby, płaskorzeźby i malowidła ścienne wykonane w technice al-fresco.
W ramach projektu odrestaurowano łącznie
9993 m kw. powierzchni zabytkowych i utworzono 35 kopii zabytkowych rzeźb pochodzących z fasady pałacu.

Podczas konferencji dyrektor Muzeum, Paweł
Jaskanis, przekazał słowa wdzięczności i uznania dla państw-darczyńców (Norwegii, Islandii
i Liechtensteinu) za stworzenie instrumentu
finansowego wspierającego sektor kultury
w Polsce. Ponadto, podkreślił dobrą i partnerską współpracę z instytucjami nadzorującymi
wdrażanie i rozliczanie projektu: Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jego Ekscelencja Enok Nygaard, przyznał, że
choć Norwegia nie należy do Unii Europejskiej,
jest jej solidarnym i wiarygodnym partnerem,
a Mechanizm Finansowy EOG i Norweski
Mechanizm Finansowy pozwoliły na rozwi-

Informacja i zdjęcia – Muzeum Pałac w Wilanowie

Pałac w Wilanowie zaprasza
W Oranżerii „Wśród Nocnej Ciszy - W wigilijnym kręgu” - wystawa bożonarodzeniowa do18 grudnia br.
otwarta codziennie oprócz wtorków w g. 10.00-16.00
wstęp bezpłatny.
Królewski Teatr w Pałacu w Wilanowie zaprasza na
spektakl „Dziadek do orzechów” E.T.A. Hoffmana
w dniach: 17 i 18 grudnia br. o godz. 11.00
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 i 239

Lubomirscy w Wilanowie. Polityka i prywatność
Mecenat artystyczny rodu Lubomirskich Lubomirskiej i jej najbliższych przeznaczone
kształtował rezydencję Wilanowską przez do prywatnych pokojów; reprezentacyjne
niemal cały XVIII wiek. Do dziś w zbiorach portrety najwybitniejszych przedstawicieli
muzeum zachowała się kolekcja portretów rodu Lubomirskich zaprezentowane w Sali
członków rodu Lubomirskich licząca 62 ob- Białej pałacu w Wilanowie.
razy. Zbiór ten jest nie tylko bogaty, ale i róż- Wystawa czynna do 18 grudnia br. w godz.
norodny. Należą do niego reprezentacyjne, otwarcia pałacu; Łazienka Lubomirskiej
bardzo oficjalne portrety całopostaciowe, z otwarta w każdy piątek.
XVII i XVIII wieku, które musiały należeć do
galerii rodowej w jednej z rezydencji Lubo- Więcej informacji na stronie:
mirskich oraz portrety Izabelli z Czartoryskich www.wilanow-palac.pl

UWAGA: w dniach 19.12.2011 r. - 31. 01.2012 r. pałac będzie zamknięty dla zwiedzających; w dniach 01.12.2011 r. - 31.01.2012 r. wstęp do parku jest bezpłatny.
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fot. J.Sasin

Honorowymi gośćmi konferencji byli: Jego Ekscelencja
Enok Nygaard - ambasador Królestwa Norwegii (na zdjęciu
powyżej w środku), pan Stein Inge Nesvåg - Radca Ambasady Królestwa Norwegi, Karolina Tylus–Sowa - dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. W konferencji wzięli udział partnerzy naukowi, wykonawcy prac i współpracownicy, którzy
przyczynili się do sukcesu projektu: Krajowy Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków, Wydział Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego, Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i
Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Zespół Archeologiczno-Konserwatorski
Andrzej Gołembnik, Biuro Architektoniczne Nonkanon Rafał
Szczepański. Honory gospodarza spotkania pełnił Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie (na zdjęciu powyżej - pierwszy od prawej).

Podczas drugiej część konferencji, która odbyła
się w Sali Białej Muzeum, zaproszeni prelegenci przedstawili swoje prezentacje, które spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem
ze strony publiczności. Jeden z prelegentów,
prof. Andrzej Koss - dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki ASP w Warszawie, przedstawił efekty
prac konserwatorsko-restauratorskich elewacji
pałacowych, podkreślając m.in. ugruntowanie
się w świadomości konserwatorów określenia
„żółcień wilanowska” dla barwy o charakterystycznym odcieniu.

Dorota Dragan-Bojarska
w pracowni

Strój wilanowski - strój warszawski

– Haft jest przepiękny i może stać się jednym
z symboli stolicy – powiedziała o elementach
stroju wilanowskiego Anna Czyżewska ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, które zorganizowało w listopadzie br. prezentację finałową
akcji Ethno Trends Show (prezentacja projektów
młodych designerów zainspirowanych sztuką ludową Polski i Białorusi). – Chcemy zachęcić projektantów, by sięgali po jego motyw. Można go
wykorzystywać jako nadruk na koszulki albo np.
podkładki pod butelki – dodała.*
Zachęceni tą i innymi opiniami oraz powodzeniem stroju wilanowskiego na pokazach przytaczamy kilka fragmentów z opisu stroju wilanowskiego:
„Okrycie wierzchnie stanowiła sukmana w kolorze
granatowym, ciemnoniebieskim, sporadycznie
ciemnozielonym, z podszewką z płótna lnianego
lub bawełnianego w drobne czerwono – białe
paski, z dwurzędowym zapięciem i dwudzielnym
czerwonym kołnierzem, złotymi guzikami. Wykładane klapki przy szyi oraz klapki osłaniające
wpuszczane kieszenie obszyte były czerwonym
lub amarantowym suknem i ozdobione dodatkowo poprzez naszycie jasnego sznureczka (białego
lub niebieskiego) oraz rzędu haftu w kolorze niebieskim wykonanego ściegiem zakopiańskim [...]
Mężczyźni nosili tkane pasy wełniane szerokości
około 20 cm i długości 350 cm, oba krótsze brzegi
zawsze wykończone były frędzlami z nitek osnowy. Mogły być one gładkie lub w paski poziome
(biegnące przez całą długość pasa). Gładkie miały
najczęściej kolor czerwony lub bordowy, w pasia-

stych pojawiała się barwa zielona, biała, brązowa, ale dominująca była zawsze czerwień. Pas
wywiązywano przede wszystkim na sukmanie,
chociaż przyjęte było także przepasanie nim
wypuszczonej na spodnie koszuli i dopiero wtedy przywdzianie sukmany. Pasem mężczyzna
okręcał się kilkakrotnie, związywał go z przodu
w węzeł, a dwa jego luźne końce opadały swobodnie na brzuch[...]
Kobiety nosiły spódnice długie, szerokie sięgające
nad kostkę, niekiedy nawet ją przysłaniające. W talii spódnica była mocno przymarszczona i ułożona w bardzo drobne zakładki. Spódnice szyte były
z gładkich tkanin wełnianych, wzorzystych jedwabi, brokatów, tybetów, perkali, dominujące kolory
to: czerwień, róż, niebieski, zieleń [...]
Nakryciem głowy głównie mężatek była chusta czepcowa z białego płótna bawełnianego, jej
brzegi wykańczano bawełnianą koronką, a jeden
z rogów chustki zdobił rozbudowany haft, który
zawsze przedstawiał duży składający się z kwiatów,
gałązek i listków motyw drzewka życia, w kolorze
czarnym, wykonany wyłącznie łańcuszkiem[...]
Istniała pewna wyraźna różnica w wyglądzie wywiązanej chustki w zależności od stanu cywilnego
kobiety. Panny zakładały chustkę bezpośrednio
na splecione włosy, tak, że warkocze były zawsze
widoczne. Często do jej przedniej części przypinano żywe kwiaty, najczęściej w kolorach ognistych:
żółtym, pomarańczowym, zwykle były to stokrotki, goździki, nagietki. Natomiast mężatka zawiązywał chustę na czepku, był on prawie całkowicie
nią przysłonięty, jedyny widoczny jego element
to koronka okalająca twarz[...].”
Pełny opis na stronie: www.wilanow.pl
źródło „Polskie stroje ludowe”, El. Piskorz-Branekova (Wyd. MUZA, Warszawa 2007).
Wybór fragmentów - Beata Jurasz (CKW) i redakcja.

autorskiej wystawy w Oranżerii Muzeum Pałacu
w Wilanowie (na którą zjechały z całej Polski, wypożyczone od prywatnych właścicieli). Tu powstają
tkane reprodukcje prac słynnych malarzy XVII i XIX
wieku, których twórczość zachwyca panią Dorotę.
Gdy pytamy o pierwszy ważny gobelin w jej życiu,
artystka odpowiada po chwili zastanowienia, że
był on niewielki i stanowił prezent dla znajomego
rodziny (lata 70.). Jego powstanie nie było jeszcze wiadomym znakiem, o którym artyści piszą
w swych biografiach: „ten moment”. Oczarowanie
gobelinem przyszło później, gdyż mama Doroty
Dragan-Bojarskiej wolała, aby córka malowała.
Pierwsze farby dostała od taty, gdy skończyła 5
lat. Pachnąca farbami pracownia ojca, znanego
malarza, była ulubionym miejscem spędzania
czasu i stąd wzięła się po części ciekawość sztuki,
zafascynowanie procesem twórczym; „po części”,
bowiem rodzina pani Doroty jest od pokoleń rodziną ludzi artystycznie uzdolnionych, od słynnego pradziadka, Józefa Brandta poczynając.
Fascynacja gobelinem zaczęła się od momentu
pierwszej wizyty w pracowni Andrzeja Mierzejewskiego. Od tej pory dla Doroty Dragan-Bojarskiej każdy wykonany gobelin to wielka przygoda, która rozpoczyna się od pierwszego węzełka
i bynajmniej nie kończy po zdjęciu pracy z krosna.
Gobeliny nadal żyją emocjami nowych właścicieli, stając się niekiedy motorem napędzającym
ich wyobraźnię i... styl życia. Pani Dorota pamięta dziesiątki takich historii, tyle ile wykonanych
gobelinów.
Wrażliwość i emocje wywołane chwilą, nastrojem,
kontaktem z dziełami znanych malarzy czy pięknym krajobrazem – to źródła, z których artystka
czerpie natchnienie. Są one dla niej tak samo
ważne, jak praca z dziećmi w szkole czy domu
kultury. – Trudno podzielić czas sprawiedliwie
między obie pasje, ale staram się być dobra we
wszystkim, co robię – dodaje z uśmiechem.
Notował Jacek Sasin

*źródło: gazeta.pl
fot. Archiwum CKW

Przedsięwzięcie było zrealizowane dzięki inicjatywie trzech państw: Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii, zaś muzeum wilanowskie było jednym z pierwszych polskich beneficjentów sektora kultury, które otrzymało wsparcie finansowe ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
w ramach Priorytetu „Ochrona kulturowego
dziedzictwa europejskiego, w tym transport
publiczny i odnowa miast”. Projekt wilanowski
zajął pierwsze miejsce w rankingu projektów
rekomendowanych do realizacji, co zaowocowało dofinansowaniem w kwocie ok. 3,5 mln
euro. W ramach z lat 2007-2009 odnowiono
elewacje ogrodowe pałacu wilanowskiego,
wybudowano Pawilon Rzeźb o charakterze ekspozycyjno-edukacyjnym, który ocali
przed destrukcyjnym działaniem miejskich
czynników atmosferycznych m.in. cenne
XVII– i XVIII-wieczne rzeźby z pałacowych
attyk; 79 sal i komnat królewskich zostało
objętych rozpoznaniem mikrobiologicznym,
a 1896 mkw. powierzchni terenów rezydencji wilanowskiej przebadano pod względem
archeologicznym.

Znana jest uczniom Szkoły Podstawowej nr 104,
a także dzieciom z Centrum Kultury Wilanów.
Panią Dorotę Dragan-Bojarską odwiedziliśmy
w jej domowej pracowni w Powsinie, gdzie akurat przygotowywała się do zajęć z dziećmi w CKW.
To tu powstały gobeliny, które stanowiły treść

nięcie kontaktów pomiędzy Norwegią a Polską. Wyraził radość, że dzięki tym grantom
Norwegia przyczyniła się do renowacji królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego
w Wilanowie. Dyrektor Karolina Tylus–Sowa
w swoim wystąpieniu podkreśliła niezwykły
charakter przedsięwzięcia i jego znaczenie
dla odnowy dziedzictwa wilanowskiego,
a także sprawne zarządzanie projektem
i profesjonalizm zespołu wdrażającego założenia projektowe.

fot. J.Sasin

19 września 2011 r. w Muzeum Pałacu w Wilanowie odbyła się konferencja „Udział środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w odnowie
wilanowskiego dziedzictwa narodowego”.
Konferencja była podsumowaniem projektu
„Renowacja królewskiego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie – etap II.”

Na zdjęciach:
zespół Kuźnia Artystyczna z Centrum Kultury Wilanów: grupa dorosłych (powyżej),
zespół dziecięco-młodzieżowy (obok).

Gobelin wykonanych przez
Dorotę Dragan-Bojarską (wg A.Stecha)
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KONKURS

PLASTYCZNY

dla

przedszkolaków
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy

Tradycyjne Kiszenie Kapusty
w Powsinie

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-5 lat z wilanowskich przedszkoli publicznych oraz dla chętnych dzieci z przedszkoli niepublicznych
i punktów przedszkolnych z terenu dzielnicy Wilanów.

24 października br. w Domu Pracy Twórczej
odbył się staropolski obrzęd kiszenia kapusty
przygotowany przez pracownię etnograficzną
„Powsinianie” działającą przy Centrum Kultury
Wilanów.

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
informuje, że od 4 grudnia 2011 roku
czynne jest

znajdujące się na terenie
Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Celem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności dziecka,
a także kształtowanie umiejętności plastycznych.
Praca konkursowa polega na zaprojektowaniu maskotki, która w przyszłości mogłaby stać się symbolem dzielnicy Wilanów.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji wydarzenia była Katarzyna Bosacka z programu
“Wiem co jem” emitowanego w TVN Style.

Organizatorem jest Przedszkole nr 56 „Wesołe Kubusie”
Konkursowi patronuje burmistrz dzielnicy Wilanów.
Prace należy dostarczyć do 31 marca 2012 r.
do sekretariatu Przedszkola nr 56,
ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa

Informacje szczegółowe na temat godzin otwarcia lodowiska
znajdują się na stronie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:
www.wilanow.pl

Wilanowskie Dni Seniora
27 października br. w Filii Centrum Kultury Wilanów w Powsinie odbyły się
uroczyste obchody Dnia Seniora. Program artystyczny obejmował recital
operetkowy Aleksandry Okrasy.

Biblioteka ul. Radosna 11 od poniedziałku

Powsińskie Święto Dyni
Cykl koncertów muzyki klasycznej
W październiku i listopadzie w Fili Centrum
Kultury Wilanów w Powsinie odbył się cykl koncertów muzyki klasycznej przygotowany przez
Radę oraz Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów oraz Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Katedra Kameralistyki Fortepianowej
UMFC). Opiekę organizacyjną nad koncertami
sprawowała dr Beata Szebesczyk.
Podczas cyklu koncertów usłyszeliśmy (i zobaczyliśmy) m.in. Mumuki Quintet oraz Trio Fortepianowe.

23 października w Domu Pracy Twórczej
w Powsinie odbyło się Pierwsze Powsińskie Święto Dyni. Główną ideą festynu
było promowanie zasad prawidłowego
żywienia, a zwłaszcza walorów zarówno
smakowych, odżywczych jak i estetycznych dyni. Do programu Powsińskiego Święta Dyni włączony był również
aspekt ekologiczny. Każdy, kto przyniósł ze sobą zepsutą pralkę, telewizor,
żelazko (tzw. elektrośmieci) otrzymał
w zamian dynię.
Podczas spotkania można było także
sprawdzić, jak sprawnie można dynie

zamarynować i skosztować dyniowych wypieków. Niewątpliwą atrakcją był pokaz mistrzów
carvingu wykonywania rzeźb w... warzywach.
Dzieci miały sporo uciechy uczestnicząc w warsztatach ekologicznych, florystycznych, plastycznych, językowych oraz konkursach. Podczas
tego spotkania miała miejsce promocja mało
znanych potraw z dyni oraz pokaz rękodzieła
z różnych stron Polski.

Zespół Kuźnia Artystyczna,

Spotkanie z bajką

działający przy CKW, wziął udział
w I Międzynarodowym Turnieju Tańców Polskich w Sokołowie Podlaskim
(22-23 października br.) oraz w Festivalu Tradice w Czechach (7 listopada).

Patriotyczny Śpiewnik Domowy

CKW wznowiło cykl spotkań z bajką. 4 grudnia
br. w sali Instytutu Papieża Jana Pawła II przy
ul. Hlonda odbyło się spotkanie pt. „Pomocnik
Świętego Mikołaja” .
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Zdjęcia - Archiwum CKW

kulturawilanow.pl

9 listopada CKW zorganizowało koncert z okazji
Święta Niepodległości. Usłyszeliśmy pieśni patriotyczne, zaśpiewane przez Wilanowskie Towarzystwo Chóralne pod dyr. Andrzeja Kocika.
Po zakończeniu części artystycznej odbył się
przemarsz na powsiński cmentarz Powstańców
Warszawskich, gdzie złożono wiązanki kwiatów
i zapalono znicze.

Filia w Powsinie (ul. Przyczółkowa 27 A)
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fot. J.Sasin

Bezpiecznych
Świąt!

Program
Streetworking
dla Wilanowa
st. kpt. Michał Płachta

Święta Bożego Narodzenia to okazja do
rodzinnych spotkań przy świątecznym
stole i choince. Wszystkim nam zależy,
aby te dni, podobnie jak czas zabaw sylwestrowych, przebiegały radośnie i były
zapamiętane jako wyjątkowe. Aby tak
właśnie było, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy z zakresu bezpieczeństwa, z których przytoczę najistotniejsze.
Pamiętajmy, żeby w sąsiedztwie choinki,
a także firan i zasłon nie zapalać otwartego
ognia i pilnujmy, aby nie robiły tego pełne
„niezwykłych” pomysłów dzieci. Zapalenie
świec w sąsiedztwie świątecznego drzewka
czy sianka na stole może stać się przyczyną
pożaru, np. gdy świeczkę ktoś potrąci lub
sama się przewróci. W przypadku pojawienia
się ognia na skutek zwarcia instalacji elektrycznej (np. lampki na choince pochodzące
od niewiadomego producenta) warto pamiętać, aby nie gasić instalacji elektrycznej
wodą. Radzę, aby kupić do domu gaśnicę,
której należy użyć w przypadku pojawienia
się ognia. W takiej sytuacji należy powiadomić straż pożarną, wyłączyć prąd, zakręcić
zawory gazowe. Trzeba unikać wdychania
dymu, przez zasłonięcie ust i nosa wilgotną
szmatką i opuścić pomieszczenie poruszając się w pozycji schylonej lub na czworaka,
bowiem trujące gazy unoszą się w górnych
partiach pomieszczeń. Trzeba także pamiętać
o zawiadomieniu sąsiadów o takim zajściu.
Podczas intensywnych opadów śniegu
pamiętajmy o usuwaniu śnieżnej pokrywy
z dachów. Najlepiej już dziś przygotować sobie stosowne narzędzia. Ostatnie zimy przypomniały nam czym jest „duży” śnieg i jak
bardzo potrafi komplikować życie. Jeden
metr sześcienny puchu śniegowego waży
do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg,
a lodu ok. 900 kg, więc jest z czym walczyć.
W okresie lekkiej odwilży zwróćmy uwagę

na sople lodowe zwisające z dachów, rynien
i parapetów. Należy je w sposób kontrolowany strącać, bacząc, czy nie spadają na
czyjąś głowę lub samochód.
Warto pamiętać, czy to we własnym domu
czy w wynajętej na czas świątecznego (noworocznego) wyjazdu kwaterze, o zwróceniu uwagi na wentylację pomieszczeń,
w których znajduje się kominek, piec gazowy czy kuchnia węglowa. Brak odpowiedniego systemu nawiewu powietrza utrudnia proces spalania, a to może prowadzić
do powstawania tlenku węgla (czadu). Jest
to gaz bezzapachowy, przez co szczególnie
groźny. Gdy nie jesteśmy pewni systemu
wentylacji, po prostu lekko uchylmy lub rozszczelnijmy jedno z okien, najlepiej najbliżej
wspomnianego kominka, pieca czy kuchni.
Odpalając fajerwerki podczas zabaw noworocznych i karnawałowych, pamiętajmy, aby
wcześniej dokładnie przeczytać załączone
do nich ulotki i postępować wg instrukcji
ich użycia. Nie wolno odpalać fajerwerków
w domu i innych pomieszczeniach zamkniętych (salach balowych itp.). Zwróćmy
baczną uwagę, aby – ze względów bezpieczeństwa – tylko dorośli mieli dostęp do fajerwerków. Oczywiście nie chodzi o to, aby
zakładać najgorsze. Raczej o to, aby umiejętnie połączyć spontaniczną radość świętowania z dojrzałą roztropnością.
Wraz z załogą wilanowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 14 życzę Państwu bezpiecznych świąt.
st. kapitan Michał Płachta

Więcej informacji na temat przedstawionych
zagrożeń znajdą czytelnicy na stronie internetowej: www.straz.gov.pl
St. kpt. Michał Płachta jest od sierpnia br. dowódcą
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 14 przy
ul. Obornickiej 21 w Wilanowie.

Uczniowie i nauczyciele XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Kostki Potockiego, dziękują wszystkim, którzy włączyli
się w akcję charytatywną MIŚ, przygotowując paczki dla dzieci
z ubogich rodzin z Warszawy i okolic.
Tegoroczna zbiórka darów, zakończona 16 grudnia br.,
przeprowadzana była w Wilanowie już po raz czwarty.
O jej przebiegu i rezultatach
przeczytać będzie można już wkrótce
na stronie internetowej XXXVIII LO:
www.kostka-potocki.edu.pl
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Kościół św. Anny w Wilanowie

Od sierpnia br. w Wilanowie prowadzony jest program profilaktyczny – Streetworking dla Wilanowa. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Terapeutów ze wsparciem Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy.

Już w wieku XIV powstał na
tym terenie pierwszy drewniany kościół pw. św. Leonarda,
a następnie w XVI w. kościół
drewniany, późnogotycki,
z wolnostojącą dzwonnicą.
Wokół kościoła, zgodnie ze
zwyczajem średniowiecznym,
założono cmentarz grzebalny.
Wizerunek architektoniczny,
który podziwiamy do dziś,
kościół św. Anny w Wilanowie
zyskał po przebudowie w latach 1857-1870, którą wykonał
Henryk Marconi na zlecenie
ówczesnych właścicieli majątku wilanowskiego – Aleksandry i Augusta Potockich.

Streetworking jest metodą pracy socjalnej, polegającą na nawiązywaniu bezpośredniego kontaktu
w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Realizowany program adresowany
jest do dzieci i młodzieży szczególnie narażonych
na demoralizację, pochodzących z rodzin ubogich,
wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych chorobą
uzależnieniową.
Głównymi celami pracy są:
n profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykow-

nych,
n zapobieganie powielaniu destrukcyjnych wzor-

ców zachowań, zapewnienie dzieciom i ich rodzinom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
n proponowanie dzieciom nowych, pozytywnych

aktywności, rozwijanie ich talentów a także pokazanie pozytywnego wzorca osoby dorosłej, do której
dzieci mogą zwrócić się ze wszystkimi problemami.
Koordynatorem programu Streetworking dla Wilanowa jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Wilanów, a realizowany jest on przez
zespół składający się z czterech streetworkerów
(pedagogów ulicy) – podstawowego zespołu
dwuosobowego, koordynatora oraz streetworkera
wspomagającego projekt.
W pierwszych tygodniach, realizatorzy projektu
przeprowadzili wnikliwą diagnozę terenu. Dzięki
systematycznej obserwacji oraz informacjom zdobytym od znajdujących się na terenie dzielnicy
instytucji, wyodrębniono miejsca najbardziej problematyczne, a następnie objęto je regularnymi
patrolami streetworkerskimi. Pedagodzy dotarli do
grupy dzieci, z którą prowadzone są regularne zajęcia z elementami animacji i pedagogiki społecznej.
Pedagodzy ulicy organizują wyjścia do obiektów
sportowych, kulturalnych, do lokali gastronomicznych i wycieczki poza dzielnicę. Ważnym elementem pracy są także zwykłe spotkania z dziećmi na
ich podwórku.
Duże zainteresowanie programem wśród dzieci,
młodzieży oraz ich rodziców wskazuje, iż program
Streetworking dla Wilanowa – prowadzony metodą pedagogów ulicy jest odpowiedzią na potrzeby
tak młodej dzielnicy, jak Wilanów.
W 2012 r. planowana jest kontynuacja programu.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Wilanów

W 1772 r. drewniany kościół parafialny ustąpił
miejsca murowanej świątyni pw. św. Anny. Kościół wzniesiono z fundacji ówczesnego właściciela Wilanowa, księcia Augusta Adama Czartoryskiego (wg projektu Jana Kotelnickiego). Obok
kościoła zbudowano plebanię.
W latach 1799–1831 wnuczka księcia Adama
Czartoryskiego, Aleksandra z Lubomirskich
Potocka, wyposażyła wilanowską świątynię
w artystyczne przedmioty kultu religijnego.
Przeniesiono je tutaj z kaplicy Kmitów na zamku Książąt Lubomirskich w Wiśniczu. Jednym
z najcenniejszych i zarazem najważniejszym jest
obraz „Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny”
(pędzla włoskiego malarza z XVII w.). Obraz ten
umieszczono w nastawie ołtarza głównego.

go). Kościół otrzymał formę neorenesansową
i stanowi wspaniałą świątynię przy wilanowskiej
rezydencji króla Jana III Sobieskiego. Do nawy
głównej dobudowano prezbiterium oraz dwie
kaplice: Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny.
Wzniesiono też kopułę z transeptem. W kaplicy
Potockich umieszczono obraz Matki Boskiej Łaskawej (autor – Leopold Kuperweiser). Tu też
znajdują się sarkofagi i epitafia właścicieli Wilanowa, których groby mają miejsce w krypcie
– pod kaplicą. Rozbudowę zakończono i przebudowany kościół poświęcono w 1870 r.

W 1816 r. z inicjatywy Aleksandry Potockiej założono cmentarz grzebalny, z dala od kościoła,
w miejscu gdzie znajduje się do dziś, a teren
cmentarza przykościelnego otoczono murowanym ogrodzeniem z wieńcem kaplic wykonanych w terakocie, upamiętniających stacje
Drogi Krzyżowej – według pomysłu zapożyczonego przez Marconiego z jednego z kościołów
w Messynie.

Podczas I wojny światowej kościół i otoczenie
zostały zdewastowane. W roku 1916 wojska
pruskie zdjęły pokrycie świątyni – zdarta została
pięknie tłoczona blacha miedziana.
Druga wojna światowa przyniosła nowe zniszczenia – we wrześniu 1939 r. w kościół uderzyło
kilka pocisków armatnich. Kościół splądrowano, a otoczenie zdewastowano (zdobycz króla
Jana III, zabytkowy „namiot Wezyra” spłonął).
Proboszcz wilanowski – ks. Jan Krawczyk został
uwięziony przez Niemców a następnie rozstrzelany podczas masowej egzekucji w Palmirach
w kwietniu 1940 r.

W latach 1857–1870 Aleksandra i August Potoccy przebudowali i powiększyli dotychczasowy
kościół (według projektu Henryka Marconie-

Podczas Powstania Warszawskiego kościół został
przez Niemców zamieniony na pomieszczenie
(obóz) dla internowanych, zwłaszcza spośród

28 sierpnia 2011 r. zmarł w Wilanowie ksiądz prałat Bogusław Bijak,
proboszcz w parafii św. Anny w Wilanowie w latach 1980-2005.
Urodził się w 1930 r. w Ożarowie, studiował na Politechnice Warszawskiej, potem wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie.
8 grudnia 1956 r. otrzymał święcenia z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Inicjator przywrócenia świetności kościołowi św. Anny, budynkom parafialnym, probostwu i cmentarzowi parafialnemu; wybudował
dzwonnicę przy kościele św. Anny. Przyczynił się również do nabycia
terenów pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej na Błoniach Wilanowskich oraz do powstania tam parafii, a także do utworzenia parafii
na Kępie Zawadowskiej - pw. Posłania Uczniów Pańskich.

inteligencji stolicy i okolic. Świątynia została
zdewastowana i zbezczeszczona – tabernakulum żołnierze niemieccy rozbili. Budynki
probostwa zostały zniszczone i zrujnowane.
Wojnę przetrwały natomiast dwa dzwony z lat:
1723 i 1777, które ludność Wilanowa ukryła
w 1940 r. w kopułkach kościoła przed rabunkiem, podobnie jak w 1916 r. w czasie I wojny
światowej. Obecnie oba dzwony zawieszone
są w nowo zbudowanej Dzwonnicy Trzeciego
Tysiąclecia.
Do 1979 r. doraźnie zabezpieczano i remontowano świątynię, dom parafialny i tzw.
„organistówkę” (najstarszy murowany dom
w Wilanowie). Od roku 1980 r., czyli od chwili
przybycia do Wilanowa nowego proboszcza
ks. Bogusława Bijaka, rozpoczęły się gruntowne
prace konserwatorskie w kościele i budynkach
na probostwie. Świątynia i wszystkie budynki
zostały pokryte blachą miedzianą. Wykończono dom parafialny, wybudowano nowy dom
katechetyczny, budynki szkolne oraz dom kolegiacki. Probostwo wilanowskie, kierowane
obecnie przez ks. Waldemara Macko, jest znaczącym w Warszawie ośrodkiem działalności
duszpastersko-katechetycznej.
16 października 1998 r. ks. kardynał Józef Glemp
– prymas Polski, podniósł kościół świętej Anny
w Wilanowie do godności Kolegiaty Archidiecezji Warszawskiej.
Iluminację świetlną świątynia zawdzięcza samorządowi dzielnicy, który sfinansował projekt
i instalację.
Przyg. redakcja
Zdjęcia - Jacek Sasin
źródło: parafiawilanow.pl
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Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
miesięcznik  „Teraz Wilanów”  oraz firma Multidekor
ogłaszają

W konkursie mogą wziąć udział właściciele prywatnych nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz
właściciele/najemcy lokali użytkowych, którzy w terminie do 31 grudnia 2011 r. prześlą zgłoszenie udziału w konkursie
pocztą elektroniczną na adres: iluminacje@wilanow.pl lub złożą je osobiście w kancelarii Urzędu Dzielnicy Wilanów
w kopercie z dopiskiem: „konkurs– iluminacje” . Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: adres iluminacji zgłaszanej do konkursu, dwa zdjęcia dekoracji, telefon kontaktowy oraz kategorię, w jakiej dekoracja ma być oceniana.
Nadesłane zgłoszenia będą oceniane w następujących kategoriach:

– najpiękniejsza witryna lub lokal usługowy
– najpiękniejszy balkon
– najpiękniej udekorowana wspólnota mieszkaniowa (budynek wielorodzinny)
– najpiękniej udekorowana prywatna posesja.
W pierwszej turze konkursu, na podstawie otrzymanych zdjęć, jury wybierze najciekawsze prace, które podda dalszej
ocenie podczas wizji lokalnej. W końcowym etapie zostaną wyłonione po trzy najciekawsze iluminacje w każdej kategorii. Na zwycięzców konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu, w tym
m.in. reklama w miesięczniku lokalnym „Teraz Wilanów” (w kategorii witryna/lokal usługowy), kupony wartościowe na
zakup ozdób świątecznych, efektowne elementy iluminacji świątecznej, vouchery na wyjazdy weekendowe w polskie
góry, sprzęt AGD. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2012 r., a wyniki zostaną ogłoszone na stronie
www.wilanow.pl oraz na łamach miesięcznika „Teraz Wilanów”. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na
stronie: www.wilanow.pl a także w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Kostki Potockiego 11.

Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy

www.wilanow.pl

