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Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy
ul. Radosna 11,  tel. 022 423 57 55

Centrum Kultury Wilanów
ul. Wiertnicza 26
tel. 022 651 98 20,  tel./faks 022 651 98 20

Przychodnia Zdrowia  
ul. St. K. Potockiego 20, tel. 022 842 17 31

Przychodnia Rejonowa 
ul. Przyczółkowa 33, tel. 022 648 38 59

Poradnia Dziecięca
ul. Wiertnicza 81, tel. 022 842 17 61

Szkoła Podstawowa nr 104 
im. Macieja Rataja 
ul. Przyczółkowa 27, tel. 022 648 49 35

Zespół Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz
  - Szkoła Podstawowa  nr 300 
  - Gimnazjum nr 117
ul. Gubinowska 28/30, tel. 022 842 93 60  

Zespół Szkół nr 79 
im. Stanisława Kostki Potockiego
  - Szkoła Podstawowa nr 261
  - XXXVIII Liceum Ogólnokształcące 
ul. Wiertnicza 26, tel. 022 842 24 33

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego
ul. Uprawna 9/17, tel. 022 842 37 84

Gimnazjum nr 116 
im. Husarii Rzeczypospolitej
ul. Uprawna 9/17, tel. 022 842 99 89

ul. St.K. Potockiego 20,  tel. 022 425 61 52

URZĄD DZIELNICY

PLACÓWKI KULTURALNE

PRZYCHODNIE PUBLICZNE

SZKOŁY PUBLICZNE

INFORMATOR PODRĘCZNY

Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego
tel. 987
tel. 022  827 23 55, 022  827 04 55

Dyżurny Techniczny Miasta
tel. 022  827 77 03

Dyżurny Ruchu ZTM
tel. 9633 - połączenie bezpłatne z telefonu 
stacjonarnego
tel. 22 9633 - połączenie z telefonu komórko-
wego wg taryfy operatora

Izba Dziecka - tel. 022 849 06 61

Izba wytrzeźwień - tel. 022 838 84 07 

Biuro numerów - tel. 912, 913

Informacje o Warszawie - tel. 911

Informacja o numerach kierunkowych 
tel. 930

Informacja o wypadkach 
tel. 022 628 13 13

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Rakowiecka 21 
tel. 022 646 53 13, 646 53 15
faks - wew. 102

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Paluch 2
tel. 022 846 02 36, 868 06 34
tel. w spr. adopcji 022 868 15 73

Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów
ul. Wynalazek 3
02-677 Warszawa 
tel.   022 548 68 00
faks. 022 548 67 00, 548 68 64

godz. otwarcia:
poniedziałek   8.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek, piątek   8.00 - 16.00     

godz. otwarcia kas:
poniedziałek   8.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek   8.00 - 15.30

UWAGA: 

W Urzędzie Dzielnicy Wilanów 
m.st. Warszawy działa 
PITOMAT (SKARBOMAT)
który przyjmuje druki PIT, VAT 
itp. wystawiając stosowne 
pokwitowanie
CAŁODOBOWO!

SŁUŻBY MIEJSKIE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

URZĄD SKARBOWY

Pogotowie ratunkowe - tel. 999 

Pogotowie energetyczne - tel. 991

Pogotowie gazowe - tel. 992

Pogotowie ciepłownicze - tel. 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne
tel. 994,   022 841 04 75

Pogotowie komunikacji miejskiej  tel. 94 84

Pogotowie drogowe - tel. 995

Pogotowie dźwigowe - tel. 022 843 50 40

tel. 998

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 14
ul. Obornicka 21 w Wilanowie
tel. 022 596 71 40

tel. 997

Komisariat Policji Wilanów
ul. Okrężna 57
tel.   022 842 32 61, 022 603 18 31
faks 022 603 18 51.

POGOTOWIE

STRAŻ POŻARNA

POLICJA

Św. Anny
ul. Kolegiacka 1 
tel./faks centrali 022 842 18 01 

Św. Elżbiety Sanktuarium Matki Bożej
Tęskniącej,  ul. Ptysiowa 3
kancelaria - tel./faks 022 648 38 46

Św. Opatrzności Bożej
ul. Klimczaka 17/21 
kancelaria - ul. Kolegiacka 1  
tel./faks 022 874 00 10 44

Posłania Uczniów Pańskich 
ul. Bruzdowa (Kępa Zawadowska)
kancelaria - ul. Kolegiacka 1
tel. 022 842 18 01

Św. Antoniego Marii Zaccarii 
Zgromadzenia Barnabitów
ul. Sobieskiego 15, tel. 022 842 04 04

KOŚCIOŁY

�

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska m.st. Warszawy 
tel. alarmowy - 986 
tel. 022 598 68 00,  faks 022 598 68 07

Straż Miejska Wilanów
ul. Okrężna 57
tel./faks 022 842 23 41

www.wilanow.pl

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
ul. St.K. Potockiego 11,  02-958 Warszawa

tel. centrala 022 642 60 01
faks 022 642 76 43

Godziny otwarcia w dni robocze: 8.00 - 16.00

Ponadto w  poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 
można złożyć lub odebrać dokumenty 

w Wydziale Obsługi Mieszkańców;
czynna jest również kasa Urzędu. 
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Ważniejsze numery telefonów
w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 

Centrala tel.  022 642 60 01 numery wewnętrzne

Dowody osobiste i ewidencja ludn. wew. 109, 
    110, 111
Rejestracja pojazdów  wew. 112
Prawo jazdy     wew. 113
Działalność gospodarcza    wew. 114
Geodezja i nieruchomości    wew. 114
Infrastruktura i drogownictwo    wew. 115
Ochrona środowiska    wew. 115
Architektura     wew. 116
Zasoby lokalowe     wew. 001
Urząd stanu cywilnego    wew. 104

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

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów
nr wew.: 401, 402, 403, 404, 143; 
e-mail: infrastruktura@wilanow.pl

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

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

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 314;   e-mail: oswiata@wilanow.pl

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

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

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

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 001, 051;   e-mail: wzl@wilanow.pl 

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

Faks do wszystkich wydziałów: 022 642 76 43

INFORMACJE / OGŁOSZENIA

Wpłaty dotyczące opłat skarbowych
29 10301508 0000 0005 5001 6125

Wpłaty dotyczące opłat komunikacyjnych
51 10301508 0000 0005 5001 6117

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

Rachunki bankowe Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

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

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
60 10301508 0000 0005 5001 6052

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
82 10301508 0000 0005 5001 6044

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Wilanowa,

      Dziękujemy za życzliwe przy-
jęcie „Informatora Wilanowskiego” 
i cenne merytoryczne uwagi zgła-
szane w rozmowach telefonicznych 
i korespondencji internetowej.

Z uwagi na duże zainteresowanie 
naszym czasopismem stworzyliśmy 
dla Państwa jego wersję elektroniczną, która w postaci 
pliku PDF jest dostępna pod adresem: 
www.informator.wilanow.pl
Znajduje się tam również lista miejsc, do których do-
starczamy „Informator”.

Dziękujemy właścicielom, kierownikom i pracowni-
kom wszystkich wilanowskich placówek, w których 
wykładana jest gazeta, za życzliwość i udostępnienie 
miejsca.

Obecny numer „Informatora Wilanowskiego” poświę-
camy między innymi bezpieczeństwu podczas nad-
chodzących wakacji, czerwcowym uroczystościom 
w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie 
oraz programowi ochrony środowiska Natura 2000. 
Zamieściliśmy także informacje ważne dla rodziców 
i uczniów z Zespołu Szkół nr 79.

Kolejny numer „Informatora Wilanowskiego” ukaże 
się we wrześniu, przed Świętem Wilanowa.

Życzymy Państwu pięknej pogody, udanego wypo-
czynku i bezpiecznego powrotu z wakacji.

    Zespół redakcyjny
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Z Wilanowa pod Wiedeń

„Osiemnastego lipca wyjechał Sobieski 

z Wilanowa „i przez Rawę Mazowiecką, 

Wolbórz, Częstochowę (złożył tu wotum 

przed obrazem Matki Boskiej) udał się do 

Krakowa, gdzie widzimy go już 29 lipca. 

W drodze towarzyszyła mu królowa i dwór. 

Kraków został wyznaczony przez króla na 

miejsce koncentracji wojsk […]”.

Podczas drogi Jan III pozostawał w ścisłej 

łączności z dowódcą wojsk cesarskich, księ-

ciem lotaryńskim, Karolem. Interesowały 

króla wszystkie szczegóły mogące mieć 

wpływ na sprawny marsz wojsk polskich 

i wybór dogodnego miejsca przeprawy 

przez Dunaj, co mogło mieć (i miało) ka-

pitalne znaczenie dla przebiegu przyszłej 

bitwy.

„W Krakowie Sobieski długo nie bawił. 

Przekazał na czas swojej nieobecności 

władzę nad krajem Radzie Senatu i królo-

wej, a komendę nad wojskiem pozostałym 

w kraju (około 7000 żołnierzy) w ręce kasz-

telana krakowskiego Andrzeja Potockiego, 

11 sierpnia rozkazał ruszyć hetmanowi 

polnemu Sieniawskiemu na czele jazdy 

pancernej i lekkiej do Bielska, a stamtąd 

przez Cieszyn i Novy Jicin do Ołomuńca. 

Siedmiotysięczny korpus Sieniawskiego 

miał stanowić osłonę dla głównych sił ar-

mii, które pod wodzą samego króla ruszyły 

przez Śląsk i Morawy ku Wiedniowi […]”. 

Maria Kazimiera towarzyszyła mężowi aż 

do Tarnowskich Gór. Dwudziestego drugie-

go sierpnia, dokonawszy przeglądu wojsk 

i pożegnawszy małżonkę, ruszył król, pona-

glony niepokojącymi wieściami znad Du-

naju, już śpieszniej ku stolicy Austrii […]”. 

Zbigniew Wójcik „Jan Sobieski” (Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1994)

 Król Jan III z rosnącym niepokojem odbierał wieści o postę-

pach, jakie dokonuje armia turecka na obszarze Węgier i Austrii. 

Gdy 15 lipca 1683 r. wojska Kara Mustafy stanęły pod murami 

Wiednia, sytuacja stawała się niezwykle groźna dla prawie całej 

Europy (prawie, gdyż ów osmański najeźdźca był wówczas 

sojusznikiem Francji).

Kalendarium
odsieczy wiedeńskiej
1683 – Wiosną z Adrianopola przez Wę-
gry ruszyły na Austrię wojska tureckie.
31 III – Podpisane zostało przymierze pol-
sko-austriackie celem wspólnego prowa-
dzenia wojny z Turcją.
14 VII – Dotarła pod Wiedeń armia turec-
ka w sile 120 tys. żołnierzy i rozpoczęła 
oblężenie.
16 VII – Do Wilanowa dotarły wieści 
o ucieczce cesarza Austrii Leopolda 
z Wiednia.
18 VII – Jan III Sobieski opuszcza Wila-
nów wyruszając na wyprawę wiedeńską.
29 VII – Król dotarł do Krakowa, miejsca 
koncentracji wojsk polskich.
11 VIII – Ruszyły pierwsze polskie oddzia-
ły w kierunku Wiednia.
3 IX – Armia Sobieskiego spotkała się 
z wojskami austriackimi, dowodzonymi 
przez księcia Lotaryńskiego.
3 IX – Na pierwszym posiedzeniu rady 
wojennej powierzono dowództwo wojsk 
sprzymierzonych Janowi III Sobieskiemu. 
Omówiono kilka wariantów bitwy.
6-7 IX – Wojska polskie i austriackie prze-
prawiły się przez Dunaj w okolicy miej-
scowości Tulln.
9 IX – Sprzymierzeni dotarli do Lasu Wie-
deńskiego.
9-11 IX – Sprzymierzeni przedarli się 
przez Las Wiedeński, wychodząc na rów-
ninę i zajęli pozycje naprzeciwko armii 
tureckiej.
12 IX – Bitwa pod Wiedniem.

KARTKA Z HISTORII

Na naszej okładce:
Kościół w Powsinie

Fot. Jacek Sasin

Informator Wilanowski 
Nakład 5000 egz.

Wydawca:
 Urząd Dzielnicy Wilanów 

m.st. Warszawy
ul. St.K. Potockiego 11, 

02-958 Warszawa
Redaktor naczelna:

 Katarzyna Trzaskoma
Przygotowanie redakcyjne
i grafi czne - Jacek Sasin

tel.  022 642 60 01 wew. 319
faks 022 642 76 43

e-mail: informator@wilanow.pl

Skład i druk:
PPHU Vespa-Druk, 
ul. Mazowiecka 77a

Warszawa

Kolportaż własny przy współpracy: 
GLM Gajewski&Morawski
ul. Uprawna 3, Warszawa

Król Jan III Sobieski

Kościół św. Elżbiety w Powsinie ma nową ilu-
minację, wykonaną przez Dzielnicę Wilanów. 
Dzięki nowoczesnym oprawom, lampom i ste-
rowanemu elektronicznie systemowi oświetle-
nia, świątynia po zmierzchu zyskuje dodatkowe 
piękno. Lampy mają widmo zbliżone do widma 
światła dziennego, co potęguje walor este-
tyczny i znakomicie podkreśla urodę zabytku. 
Oświetlone są: część frontowa z wejściem (co 
widać na zdjęciu), ściany boczne dolne i górne, 
dach, wieżyczka wraz z krzyżem oraz stojąca 
obok dzwonnica. Uruchamianie systemu nastę-
puje stopniowo, podobnie jak jego wyłączanie 
się. Może to zaobserwować każdy, kto wieczo-
rem znajdzie się w sąsiedztwie kościoła i zacie-
kawiony poczeka kilkanaście minut między tą 
fazą zmierzchu, gdy niebo jest jeszcze jasne i tą, 
gdy staje się zupełnie czarne. Podczas takiego 
wyczekiwania i obserwacji można odnieść wra-
żenie, że oświetlony, pogrążony w ciszy kościół 
wraz najbliższym otoczeniem jest miejscem 
mającym w sobie jakąś niezwykłość, wynikają-
cą nie tylko ze świadomości jego ponad 600-
letniej historii.

red.
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Przed nami czas letnich, urlopowych wyjaz-

dów. Jak zadbać o bezpieczeństwo mienia 

pozostawionego na czas wyjazdu, a także 

tak zaplanować wyjazd, aby zminimalizo-

wać ryzyko niespodziewanych „przygód” 

na trasie - wyjaśnia kom. Grzegorz Wojda.

Przed udaniem się na dłuższy lub krótszy 

urlop należy pomyśleć o odpowiednim 

zabezpieczeniu mieszkania. Najtańszym 

sposobem będzie zaprzyjaźniony sąsiad, któ-

ry odbierze pocztę ze skrzynki na listy, usunie 

wiszące na klamce i leżące pod drzwiami rekla-

my świadczące, że nie ma nas w domu. Dobry 

sąsiad podleje kwiaty, włączy i wyłączy światło 

i np. radio, sygnalizując, że w mieszkaniu ktoś 

przebywa. Bezwzględnie należy mieszkanie 

ubezpieczyć (!).

W czasie przygotowań do podróży samo-

chodem powinniśmy zaplanować trasę i czas 

przejazdu. Wybieramy drogi główne, unika-

jąc, jeżeli jest to możliwe, dróg bocznych, sła-

bo lub w ogóle nam nieznanych. Starajmy się 

planować przejazd w godzinach dziennych; 

wybierajmy się w podróż w godzinach noc-

nych tylko wtedy gdy musimy. W nocy jest 

zła widoczność, jesteśmy zmęczeni, a przez 

to podróż jest mniej bezpieczna. Zaplano-

wać należy miejsca, gdzie zatrzymamy się, 

aby odpocząć. Najlepiej zatrzymywać się 

w miejscach uczęszczanych, gdzie są zorgani-

zowane specjalne miejsca parkingowe. Może 

to być np. stacja benzynowa czy parking 

strzeżony. W takim przypadku odpoczynek 

możemy połączyć z tankowaniem paliwa czy 

wypiciem kawy i zjedzeniem posiłku. Kiedy 

opuszczamy pojazd zawsze zabieramy z sobą 

dokumenty pojazdu oraz kluczyki. Nigdy nie 

zostawiamy w samochodzie na widocznym 

miejscu wartościowych przedmiotów, które 

mogą być przyczyną włamania do pojazdu. 

Pamiętajmy, że trudno jest przewidzieć, co 

dla złodzieja jest wartościowe.

W czasie podróży mogą nas spotkać różne 

nieprzyjemne niespodzianki. Jedną z nich są 

napady na drogach. Obiektem ataków może 

być samochód, przedmioty w nim się znajdu-

jące, a przede wszystkim osoby podróżujące. 

Inwencja przestępców jest wręcz niewyobra-

żalna. Techniki i metody ich działania są tak 

zróżnicowane, że nie sposób wszystkich wy-

mienić. Najbardziej znane i najczęściej spoty-

kane na polskich drogach są:

•„Wypadek” – sprawcy pozorują wypadek, bez 

naszego udziału, licząc, że gdy zatrzymamy po-

jazd i opuścimy go, będą mogli zaatakować;

•„Stłuczka” – przestępcy najczęściej kradzio-

nym pojazdem lekko uderzają w nasz samo-

chód, powodując kolizję;

•„Na koło” – sprawcy pokazują w czasie jazdy, 

lub podczas postoju, że coś złego dzieje się 

z naszym kołem. Celem przestępców jest to, 

abyśmy zatrzymali się i opuścili pojazd. Wtedy 

napastnicy zaatakują i odjadą naszym samo-

chodem;

•„Przeszkoda” – w tej metodzie napastnicy 

blokują drogę przez np. zwalone drzewo, ga-

łęzie, słupki itp. Chcąc doprowadzić do nasze-

go zatrzymania;

•„Autostop” – sprawcy najczęściej wykorzy-

stują ładne dziewczyny, które pod pretek-

stem chęci jazdy autostopem doprowadzają 

do zatrzymania samochodu. Atak następuje 

zaraz po zatrzymaniu pojazdu, lub autosto-

powiczka wsiada do pojazdu i prosi kierow-

cę o zatrzymanie się w określonym miejscu, 

gdzie czekają wspólnicy.

•„Guma” – przestępcy podkładają pod koła 

stojącego pojazdu (na parkingu, na stacji 

benzynowej itp.) lub rozrzucają na jezdni 

ostre przedmioty, które doprowadzają do 

przebicia opon. Następnie oczekują, kiedy 

kierowca będzie zmuszony się zatrzymać 

w celu zmiany koła. Wtedy następuje atak.

Należy pamiętać o tym, że okazja czyni zło-

dzieja. Nie każdy, kto zatrzyma nas na ulicy, 

musi nim być, ale nie prowokujmy losu. Za-

nim opuścimy auto, aby sprawdzić jaka po-

moc potrzebna jest osobie, która nas zatrzy-

mała (na ulicy, czy na szosie) zgaśmy silnik, 

a kluczyki zabierajmy ze sobą, pod żadnym 

pozorem nie zostawiajmy ich w stacyjce. Do-

radzam zabieranie ze sobą telefonu komór-

kowego, w takich okolicznościach, bowiem 

w przypadku niespodziewanego incydentu, 

możemy natychmiast wezwać pomoc. Sy-

tuacja taka dotyczy także wjazdu na nasza 

posesję. Zanim otworzymy bramę wjazdowa, 

upewnijmy sie, że nikt się nami nie interesuje, 

wyłączmy silnik, kluczyki trzymajmy przy so-

bie, a saszetki, teczki, torebki z dokumentami 

i pieniędzmi zostawmy w miejscu niewidocz-

nym, aby nie stały się łatwym łupem przycza-

jonego opryszka.

W czasie podróży innymi środkami komuni-

kacji zwracajmy uwagę na kieszonkowców, 

pilnujmy swych bagaży. Pamiętajmy o spraw-

dzeniu, przed wyjazdem, aktualizacji naszych 

paszportów, aby uchronić się przed przykry-

mi niespodziankami.

kom. Grzegorz Wojda
komendant wilanowskiego 

Komisariatu Policji

Bezpieczne wakacje
Jak ustrzec się przed kradzieżą? 

Doradzają policjanci Sekcji Prewencji Komisa-

riatu Policji przy ul. Okrężnej 6.

Bezpieczne mieszkanie
Mieszkanie, w którym zgromadzony jest doro-

bek wielu lat pracy, stanowi łakomy kąsek dla 

złodzieja. Zastanów się, czy zrobiłeś wszystko, 

aby do minimum ograniczyć zagrożenie wła-

mania do Twojego mieszkania.

Pamiętaj - najlepszym zabezpieczeniem 

mieszkania jest życzliwy sąsiad.

Jak zabezpieczyć mieszkanie?

� wyposaż drzwi do mieszkania w odpowied-

nie zamki patentowe – wykazy tych zamków 

posiadają fi rmy ubezpieczeniowe i specjali-

styczne sklepy;

� doskonałym zabezpieczeniem jest system 

alarmowy; wybierz fi rmę, której systemy 

ochronne gwarantują uzyskanie zniżki ubez-

pieczeniowej ;

� w drzwiach zamontuj również zabezpiecze-

nie przeciwwyważeniowe;

� w mieszkaniach w bloku warto jest obić bla-

chą standardowe drzwi, zastąpić je drzwiami 

z drewna lub zamontować drugie dodatkowe 

drzwi;

� zainstaluj w drzwiach wejściowych łań-

cuch ograniczający stopień otwarcia drzwi 

oraz wizjer;

� dbaj o to, aby zawsze działało oświetlenie 

przed drzwiami wejściowymi – włamywacz 

unika miejsc oświetlonych;

� mieszkania na parterze i najniższych pię-

trach są najbardziej narażone na włamanie 

przez drzwi balkonowe – warto pomyśleć o za-

montowaniu w nich dobrych klamek (pojawiły 

się w sprzedaży klamki zamykane na klucz) lub 

chociaż zwykłych zasuwek ;

� doskonałym zabezpieczeniem są domofony, 

jednak pamiętaj, aby za pomocą domofonu 

nie otwierać drzwi obcym, wpajaj tę zasadę 

również innym.

Jeżeli mieszkasz w domku

jednorodzinnym:

� zabezpiecz go poprzez okratowanie okienek 

piwnic, tarasów i drzwi balkonowych, zwłasz-

cza tych z tyłu budynku;

� nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi gara-

żowych oraz innych pomieszczeń gospodar-

czych, poprzez które łatwo można dostać się 

do domu;

� zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów 

wokół domu. Złodziej nie lubi światła, a wyż-

szy rachunek z nawiązką zrekompensuje Ci 

wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Zanim otworzysz drzwi nieznajomemu
• spójrz przez wizjer kto stoi za drzwiami, jeżeli 

jest to nieznana Ci osoba – spytaj o cel wizyty 

i poproś o okazanie dokumentu, tak abyś mógł 

BEZPIECZEŃSTWO

Komisarz Grzegorz Wojda

Dokończenie na następnej stronie
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BEZPIECZEŃSTWO / OGŁOSZENIA

przeczytać nazwisko (policjant też ma 

obowiązek wylegitymować się). Osoba 

o uczciwych zamiarach zrozumie Twoją 

ostrożność i nie obrazi się;

� na ogół znasz „swojego” listonosza, in-

kasenta lub dzielnicowego. Zachowuj się 

szczególnie ostrożnie jeżeli pojawi się 

nieznana Ci osoba, podająca się za pra-

cownika tych instytucji;

� jeżeli obawiasz się nieznajomego nie 

wpuszczaj go, nie każdy kto puka do 

twoich drzwi ma uczciwie zamiary!

Wychodząc z domu

� Zamknij wszystkie okna i drzwi (około 

2/3 włamywaczy dostaje się do mieszkań 

przez okno);

� nie zostawiaj kluczy w „dobrych schow-

kach” (pod wycieraczką, za doniczką 

na oknie, za framugą drzwi) – złodziej 

zazwyczaj zna te miejsca nie gorzej od 

Ciebie;

� dziecko z kluczami do mieszkania na 

szyi, to równie fatalny pomysł – włamy-

wacz potrafi  wejść w posiadanie takiego 

klucza lub wykonać jego odcisk;

� zamknij również okienka piwniczne i in-

nych pomieszczeń gospodarczych, przez 

które można przedostać się do mieszkania;

� wychodząc wieczorem z domu zacią-

gnij zasłony lub opuść żaluzje i pozostaw 

w pokoju włączone światło – stwórz po-

zory, że w domu ktoś jest;

� nie pozostawiaj w drzwiach żadnych 

kartek typu „wyszłam do Krysi”, włamy-

wacz bardzo lubi gwarancje, że mieszka-

nie jest puste;

� jeżeli masz telefon z automatyczną se-

kretarką, nie nagrywaj wiadomości, o któ-

rej wracasz do domu. Włamywacz może 

również skorzystać z takiej informacji;

� wychodząc, nawet na krótko, po list do 

skrzynki czy wyrzucić śmieci – zamykaj 

drzwi na klucz. Złodziej nie potrzebuje 

wiele czasu, aby wtargnąć do Twojego 

mieszkania.

Poznaj swojego sąsiada

� Dobrze znający się i zorganizowani 

sąsiedzi mogą skutecznie przeciwstawić 

się włamaniom, kradzieżom. rozbojom 

i chuligaństwu.

� Dlatego też porozmawiaj z Twoim są-

siadem o bezpieczeństwie w Waszym 

miejscu zamieszkania, ustalcie jak zacho-

wać „sąsiedzką czujność”:

� kiedy zauważysz cokolwiek, co wzbu-

dzi Twój niepokój w miejscu zamieszka-

nia – dzwoń na policję;

� kiedy usłyszysz hałasy w mieszkaniu 

sąsiada, a wiesz, że mieszkańcy wyjechali 

– dzwoń na policję;

� jeżeli zobaczysz nieznajomego, próbu-

jącego otwierać drzwi u sąsiada, a wiesz, 

że nie ma go w domu – dzwoń na policję;

� jeżeli zauważysz podejrzanie zachowu-

jące się osoby na klatce schodowej, na uli-

cy lub na parkingu – dzwoń na policję;

� jeżeli przypadkowo staniesz się świad-

kiem napadu lub zauważysz, że komuś 

może grozić niebezpieczeństwo – dzwoń 

na policję;

� widząc zagrożenie – nie narażaj się sam, 

nie płosz przestępców, ale natychmiast 

dzwoń na policję.

Dzisiaj pomożesz Ty – jutro pomogą 

Tobie!

Opuszczając na dłuższy czas mieszkanie 

(urlop, pobyt w szpitalu), zostaw znajome-

mu sąsiadowi klucze do mieszkania (oraz 

numer telefonu komórkowego) i poproś o:

� zapalanie codziennie chociaż na kilka mi-

nut światła w różnych pomieszczeniach;

� wyjmowanie ze skrzynki Twojej kore-

spondencji.

To wszystko stworzy wrażenie, 

że w mieszkaniu stale ktoś przebywa.

Nie ryzykuj niepotrzebnie

� Unikaj przechowywania w domu znacz-

nych kwot pieniędzy i wartościowej bi-

żuterii. Takie „dobre schowki” jak szafa 

z bielizną, doniczka z kwiatami, książki 

czy cukiernica są bardzo dobrze znane 

włamywaczom i penetrowane przez nich

w pierwszej kolejności. Nie opowiadaj 

o swoim majątku w miejscach, gdzie 

mogą Cię słyszeć obcy.

� Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do 

przechowania cenne dla Ciebie rzeczy 

osobom godnym zaufania.

� Zapisz numery fabryczne wartościowych 

przedmiotów (DVD, komputer, telewizor, 

kamera itp.), oznakuj je w indywidualny, 

trwały sposób, niewidoczny dla złodzieja; 

sporządź listę, a jeżeli to możliwe, rów-

nież dokumentację fotografi czną cennych 

przedmiotów (biżuteria, antyki, cenne 

obrazy, stare zegarki itp.) – w przypadku 

kradzieży zwiększy to znacznie szansę ich 

odzyskania.

� Nie ma systemów antywłamaniowych 

i alarmowych gwarantujących w 100% 

zabezpieczenie posiadanego mienia 

przed złodziejami.

� Równoległe z zabezpieczeniem miesz-

kania w zamki, alarmy, podwójne drzwi 

itp. nie zapomnij o jego ubezpieczeniu 

w fi rmie ubezpieczeniowej, aby w przy-

padku włamania zrekompensować po-

niesione straty.

� Powinieneś także wiedzieć, że aby być 

w pełni spokojnym o swoje mieszkanie,

o swoich najbliższych, nie wystarczy na-

wet najlepsze zabezpieczenie technicz-

ne. Dlatego też, staraj się jak najlepiej 

poznać otoczenie, w którym mieszkasz 

i – co ponownie podkreślamy – mieć jak 

najlepsze relacje z sąsiadami.

Od dnia 1 lipca 2008 r. zmienia się pod-

miot wypłacający świadczenia rodzinne 

i  alimentacyjne.  

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1646/2008 

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 maja 

2008 r. w sprawie zmiany regulaminu or-

ganizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy za-

dania, będące obecnie  w kompetencjach 

ośrodków pomocy społecznej, zostaną 

przekazane burmistrzom Dzielnic.

Realizatorem zadań będzie Wydział 

Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dziel-

nicy Wilanów (siedziba Urzędu Dzielni-

cy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. Kost-

ki Potockiego 11, pok. 202) 

działając na mocy ustaw:

1. z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach ro-

dzinnych,

2. z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wo-

bec dłużników alimentacyjnych oraz za-

liczce alimentacyjnej,

3. z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów.

Więcej informacji w Wydziale Spraw Spo-

łecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów 

tel. 022 642 60 01 wew. 202
e-mail: wsz@wilanow.pl

Informujemy, że Wydział Spraw Społecz-

nych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów 

otrzymał dotację z Urzędu Miasta Stołecz-

nego Warszawy na realizację programu:

Głowie, ciału i duchowi – 

- propozycja aktywnego spędzania 

czasu dla wilanowskich Seniorów.

W ramach programu, w miesiącach sier-

pień-grudzień br., realizowane będą nastę-

pujące zajęcia: 

kurs komputerowy (zalecane, by osoby 

przystępujące do kursu miały możliwość 

korzystania z komputera z dostępem do 

Internetu pomiędzy zajęciami w celu szli-

fowania umiejętności), gimnastyka krę-

gosłupa w ramach Szkoły Pleców oraz 

Nordic Walking i plener malarski.

Zainteresowanych mieszkańców Wila-

nowa, w wieku od 55 lat, zapraszamy do 

kontaktu z Wydziałem Spraw Społecznych 

i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów. 

Szczegółowych informacji udzieli Państwu 

pracownik Wydziału - Eliza Komar, pod nr 

tel. 022 642 60 01 wew. 202 (siedziba Urzę-

du Dzielnicy Wilanów, pokój 202). 

Zajęcia są bezpłatne, o przyjęciu decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

Świadczenia rodzinne
i zaliczka alimentacyjna

Uwaga Seniorzy !

Jak ustrzec się przed kradzieżą?
Dokończenie ze strony 5.
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EKOLOGIA

Na szczęście nadal są miejsca w Wila-

nowie, gdzie poranek witają sarny, je-

lenie, lisy, borsuki i mnóstwo dzikich 

ptaków. Takim niezwy-

kłym miejscem jest tzw. 

międzywale.

Jest to obszar położo-

ny pomiędzy wałami 

przeciwpowodziowymi 

a brzegiem Wisły.

Międzywale na długości 

całej Warszawy wchodzi 

w skład obszaru pn. Na-

tura 2000 Dolina Środ-

kowej Wisły, który obej-

muje fragment Wisły, 

zachowujący roztokowy 

charakter rzeki z licz-

nymi wyspami. Wiele 

z większych wysp oraz 

brzegi rzeki porośnięte są zaroślami wierz-

bowymi i topolowymi. W całości teren ten 

rozciąga się aż do Płocka (na północy) i do 

Dęblina (na południu), wchodząc w skład 

sieci obszarów specjalnej ochrony pta-

ków, które utworzono zgodnie z zalece-

niami Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 

79/409/EWG z 02.04.1979 r. o ochronie dzi-

kich ptaków). Celem tego przedsięwzięcia 

jest m. in. ochrona przed wyginięciem 

wszystkich istniejących współcześnie dzi-

kich populacji ptaków na terenie Unii Eu-

ropejskiej.

W zaroślach międzywala, tych łatwo i trud-

no dostępnych, tętni życie, dostrzegal-

ne jedynie dla bacznych obserwatorów. 

To dom dla wielu migrujących ptaków 

– stanowi dla nich przystań w podróży lub 

miejsce, gdzie składają jaja i wychowują 

pisklęta. Niektóre ptaki spędzają tu zimę.

Południową część „wilanowskiego” frag-

mentu obszaru Natura 2000 Dolina Środ-

kowej Wisły stanowi rezerwat Wyspy Za-

wadowskie, w którym chroni się miejsca 

lęgowe kilku gatunków ptaków wodno-

błotnych oraz tereny odpoczynku dla oko-

ło stu gatunków innych ptaków, zarówno 

wodno-błotnych, jak i lądowych. Chronimy 

także miejsca odpoczynku innych zwierząt 

w ich stałych wędrówkach wzdłuż Wisły.

Spotkać tu można m. in. bielika, kulona, 

błotniaka stawowego, rybitwę białoczel-

ną, mewę czarnogłową, bączka, bociana 

czarnego, płatonoga szydłodziobowego, 

muchówkę małą i inne.

Z uwagi na to, iż jest to naturalny dom 

ptaków i innych zwierząt, a ludzie są tu 

tylko gośćmi, powinniśmy zachowywać 

się szczególnie ostrożnie i spokojnie, z sza-

cunkiem dla rzeczywistych gospodarzy 

tego terenu, nie hałasować i nie płoszyć 

zwierzyny. Niestety, tu i ówdzie widać śla-

dy niechlubnych wizyt człowieka: podrzu-

cone śmieci, przywieziony gruz i eternit, 

trafi ają się także odpady określane jako 

niebezpieczne. Któż z nas chciałby, aby do 

jego domu, czy też ogrodu podrzucano 

śmieci, albo wybudzano go ze snu rykiem 

silników spalinowych? Niestety, nader 

często trafi ają się w tym rejonie amato-

rzy: quadów, motocykli i samochodów 

terenowych. Są oni, od jakiegoś czasu, 

największą plagą międzywala. Chęć do-

brej zabawy sprawia, iż 

nie zwracają uwagi 

na naturalnych miesz-

kańców tych terenów, 

ich potrzebę spokoju 

i ciszy (np. w okresie 

lęgowym). Można by 

powiedzieć, że każdy 

ma prawo do hobby, 

jednak czy musi łączyć 

się to z bezmyślnością 

i brakiem szacunku dla 

przyrody? Jak można 

pogodzić się z niszcze-

Natura 2000
Wydział Ochrony Środowiska

dla Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy

zwraca się z apelem
do Mieszkańców Wilanowa, 

a także Mieszkańców innych dzielnic, 
przybywających nad Wisłę w celach re-
kreacyjnych:

Jeśli widzimy kogoś, kto działa na 
niekorzyść naszego wspólnego do-
bra i na terenie międzywala wyrzuca 
śmieci lub inne odpady, porusza się 
takimi pojazdami, jak quady, motocy-
kle lub samochody terenowe – zgło-
śmy ten fakt na policję.

Jest to łamanie zapisów art. 33 ust. 1 
Ustawy o Ochronie Przyrody (Dz. U. 
z 2004 r. nr 92 poz. 880) wg których: 
zabrania się podejmowania działań mo-
gących w istotny sposób pogorszyć stan 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ga-
tunków roślin i zwierząt, a także w istotny 
sposób wpływać negatywnie na gatunki, 
dla których ochrony został wyznaczony 
obszar Natura 2000.

Coraz częściej sielskość Wilanowa przerywają odgłosy 
pracy maszyn budowlanych. Niegdysiejsze pola, łąki, 
pastwiska i nieużytki stają się osiedlami mieszkanio-
wymi, tętniącymi życiem swych nowych mieszkańców. 
Tam, gdzie przybywa domów i ulic, kurczy się obszar 
przyrody naturalnej.

niem naturalnych zbiorowisk roślinnych, pło-

szeniem zwierząt, zanieczyszczaniem terenu 

spalinami i hałasem – często niesionym aż na 

drugi brzeg Wisły?

Przyg. MK

Zdjęcie - Archiwum Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wilanów.

Przy segregacji odpadów warto pa-
miętać, że problemem jest nie tylko 
ich ilość, ale także objętość. 

Przepełnienie pojemników nie musi 
się wiązać z dużą ilością plastiko-
wych opakowań, ale ich objęto-
ścią. Wiele osób nadal zapomina, 
że plastikowe butelki po napojach 
zgniecione (przed ich wrzuceniem) 
zajmują mniej miejsca, przez co 
zmieści się ich więcej w pojemniku.  

Zgniatamy 
opakowania!

Miejsce:
parking 

przed Urzędem 
Dzielnicy Wilanów 

m.st. Warszawy 

ul. St. Kostki Potockiego 11

Wilanowski punkt 
przyjmowania ELEKTROŚMIECI

działa w każdą sobotę w godz.: 10.00 – 16.00 
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W końcu czerwca br. rozpocz-

nie się remont budynku Zespołu 

Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 

w Wilanowie, połączony z nadbu-

dową piętra.

Procedury przygotowawcze (ekspertyzy, 

przygotowanie dokumentacji, uzyskanie 

pozwolenia na budowę oraz środki fi nan-

sowe) zakończono już w zeszłym roku, ale 

na prośbę Pani Dyrektor inwestycję prze-

sunięto w czasie o jeden rok.

W kwietniu br. Urząd Dzielnicy Wilanów 

ogłosił przetarg na wykonawcę, zakończo-

ny otwarciem ofert w dniu 5 maja 2008 r.

Zgłosiła się jedna fi rma, odpowiadają-

ca wysokim wymaganiom odnośnie fa-

chowości i doświadczenia w remontach 

obiektów szkolnych. Po wnikliwym spraw-

dzeniu jej wiarygodności, doszło do pod-

pisania umowy.

Czasowa przeprowadzka
Remont z nadbudową będzie prowadzony 

w roku szkolnym 2008/2009. Zakres prac 

budowlanych i stopień ich uciążliwości stwo-

rzył konieczność czasowego przeniesienia 

zajęć lekcyjnych do budynków zastępczych, 

udostępnionych przez władze Dzielnicy Mo-

kotów. W przypadku XXXVIII Liceum będzie 

to budynek szkolny przy ul. Różanej 22/24, 

(dotychczasowa siedziba Gimnazjum nr 4 

im. Władysława Broniewskiego). Szkoła Pod-

stawowa nr 261 czasowo odbywać będzie 

zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 115 im. 

Wandy Turowskiej przy ul. Okrężnej 80 (Dol-

ny Mokotów). Propozycje te zostały zaakcep-

towane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy Wilanów zobowiązał 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 79 do przy-

gotowania organizacji pracy obu szkół, 

w porozumieniu z zarządzającymi budyn-

kami zastępczymi. Zarząd powołał także 

zespół, którego zadaniem jest opracowa-

nie sprawnego systemu przeprowadzenia 

Zespołu Szkół nr 79 do obiektów tymcza-

sowych, tak aby niedogodności przepro-

wadzki były jak najmniej odczuwalne dla 

uczniów, ich rodziców oraz grona peda-

gogicznego. Ważne jest także utrzymanie 

ciągłości nauczania i zachowanie przez 

szkoły swojej tożsamość przez czas rozłąki 

z placówką macierzystą. Zgodnie z punkta-

mi opracowanego planu:

1. sekretariat szkolny będzie nadal 

działał w budynku przy ul. Wiertniczej 

26, nie zmienią się ani numery telefo-

nów, ani adres do korespondencji.

Będzie możliwość kontaktu z dyrekcją i na-

uczycielami także w lokalizacjach zastęp-

czych.

2. Dla uczniów szkoły podstawowej zor-

ganizowany zostanie dowóz autobusowy, 

funkcjonujący w określonych godzinach 

miedzy wyznaczonym miejscem w Wilano-

wie, a szkolnym obiektem przy ul. Okrężnej 

80. W tej placówce uruchomiona będzie 

świetlica dla uczniów; w obu placówkach 

tymczasowych będą zapewnione posiłki 

dla uczniów.

W sprawach, związanych z remontem, 

bieżące informacje uzyskać będzie można 

w sekretariacie szkoły, w Wydziale Oświaty 

i Wychowania dla Urzędu Dzielnicy Wila-

nów m.st. Warszawy, na szkolnych stro-

nach internetowych oraz na stronie Urzę-

du Dzielnicy: www.wilanow.pl.

Zakres prac remontowych
Najpierw nastąpi usunięcie pokrycia da-

chowego wraz z więźbą dachową. Prace 

należy prowadzić etapowo, gdyż odkrycie 

dachu w całości mogłoby doprowadzić do 

zalania wnętrz np. podczas gwałtownych 

deszczy.

Powstaną nowe stropy nadbudowywane-

go piętra, a konieczność ich wzmocnienia 

sprowadzi prace budowlane na niższe 

kondygnacje, gdzie powstaną dodatkowe 

elementy nośne (m.in. dodatkowe fi lary). 

Wraz ze starym dachem usunięty zostanie 

okalający murek kolankowy, na którym 

wspiera się konstrukcja dachu. Z całej 

powierzchni górnego stropu usunięta 

zostanie położona przed laty warstwa ter-

moizolacyjna (glina ze słomą, zwana po-

lepą), po czym nastąpi nadbudowa piętra 

i przykrycie go nowym dachem. Do prac 

tych konieczne będzie użycie dźwigów, 

gdyż niektóre elementy konstrukcji dachu 

są zbyt długie, aby wykorzystać jedynie 

windy budowlane boczne. Dźwig będzie 

niezbędny także przy innych pracach.

Górna część klatki schodowej zostanie 

zdemontowana, a następnie przebudo-

wana do poziomu nadbudowanej kon-

strukcji strychu. Tynki zewnętrzne i część 

wewnętrznych zostanie zbita (usunięta) 

i zastąpiona nowymi. Wymiana tynków 

zewnętrznych połączona będzie z docie-

pleniem budynku. Zainstalowana zosta-

nie winda dla osób niepełnosprawnych.

Co zyskuje szkoła ?

��1500 mkw. powierzchni

    w nadbudowanej kondygnacji;

��10 sal lekcyjnych – miejsce do nauki

    dla 300 uczniów;

��salę do prezentacji multimedialnych

    o pow. 87 mkw z możliwością

    powiększenia o dodatkowe 31 mkw;

��kompleksowo wyremontowane

    wnętrza;

��nowy dach z odpowiednim

    dociepleniem;

��nowa elewacja budynku

    wraz z ociepleniem;

��dodatkowa kotłownia gazowa

    z systemem grzewczym;

��nowy system wentylacji mechanicznej

    dla nowej kondygnacji;

��winda dla osób niepełnosprawnych.

Dlaczego właśnie teraz?

� Zły stan tan techniczny konstrukcji 

dachu zmusza do jak najszybszego 

przystąpienia do remontu;

� gotowa jest niezbędna dokumentacja;

� uzyskano pozwolenie na budowę;

� zabezpieczone są środki na inwestycję;

� jest zgoda Dyrektora Szkoły i nauczycieli 

uczących w obu placówkach szkolnych;

� w wyniku przetargu wyłoniony został 

wykonawca;

� władze Dzielnicy Mokotów udostępniły 

swoje placówki na czasową przeprowadzkę.

RAPORT

Remont i nadbudowa budynku Zespołu Szkół nr 79 

Rys. - Front szkoły po nadbudowie
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Historia budynku szkolnego 
Decyzja o lokalizacji szkoły w jej obecnym miejscu podjęta została w 1929 r., 

kiedy to zakupiono grunt na budowę przy dzisiejszej ulicy Wiertniczej. 

W 1934 r. oddano do użytku budynek z 10 izbami lekcyjnymi, a w 1938 r. 

rozpoczęto dalszą rozbudowę szkoły.

W październiku 1944 r. Niemcy zniszczyli gmach. Powołany po wojnie Ko-

mitet Odbudowy Szkoły zajął się jego rekonstrukcją. Dzięki zaangażowa-

niu władz i mieszkańców gminy już w 1947 r. oddano do użytku 12 izb 

lekcyjnych wraz z salą gimnastyczną. W 1952 r., gdy Wilanów przyłączono 

do Warszawy, w budynku ulokowano Liceum Ogólnokształcące. W 1972 r. 

szkole nadano imię Stanisława Kostki Potockiego.

Po wojnie szkołę odbudowywano w różnych okresach, w różnych technolo-

giach z użyciem różnych materiałów, dostępnych wówczas na rynku.

W końcu lat 90. zmieniono pokrycie dachu.

Ważniejsze inwestycje 
w wilanowskich placówkach oświatowych

W 2007 r. zakończyły się budowy boisk w Szkole Pod-

stawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 oraz w Szko-

le Podstawowej nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17. 

� W szkole przy ul. Przyczółkowej młodzież może te-

raz korzystać z boiska do koszykówki i siatkówki o po-

wierzchni 14 x 26 m z nawierzchnią z poliuretanu oraz 

z 60–metrowej, 4-torowej bieżni. Zestaw zabawowy zo-

stał przeniesiony w inne miejsce, a pod zjeżdżalnią wyko-

nano strefę ochronną o powierzchni 100 mkw.

Łączna wartość wykonanych prac to ok. 385 tys. zł.

��W szkole podstawowej przy ul. Uprawnej w Powsinku 

powstało wielofunkcyjne boisko o wymiarach 14x26 m 

z nawierzchnią syntetyczną (na zdjęciu poniżej). Zbu-

dowano również plac zabaw dla dzieci z zabawkami 

mogącymi pełnić funkcję urządzeń do ćwiczeń gimna-

stycznych. Posadzono rośliny i ustawiono ławki parkowe, 

siedziska sportowe i kosze na śmieci. Inwestycja koszto-

wała ok. 610 tys. zł.

��Przebudowa kuchni zgodnie z wymaganiami SANEPID 

i przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku szkolnym 

przy ul. Uprawnej 9/17 to kolejne dzielnicowe inwestycje 

zakończone w ubiegłym roku. Koszt prac fi nansowanych 

przez Dzielnicę wyniósł 549 tys. zł.

��Przebudowana została też, zgodnie z wymogami stra-

ży pożarnej, piwnica w Przedszkolu nr 56 przy ul. Gubi-

nowskiej 28/30.

Krótka historia projektu
Z wnioskami przebudowy poddasza 

i stworzeniem tam dodatkowych sal 

lekcyjnych występowała Dyrekcja 

Szkoły w latach: 2002 i 2004.

W październiku 2005 r. Dzielnica 

Wilanów podpisała umowę na wy-

konanie dokumentacji technicznej 

i niezbędnych ekspertyz. W ramach 

ich wykonywania opracowano 

dwie koncepcje zagospodarowania 

strychu, jeden z wariantów dawał 

możliwość zwiększenia powierzch-

ni użytkowej o 300 mkw więcej niż 

pierwotnie zakładano (po podnie-

sieniu dachu). Ówczesny Zarząd 

(burmistrz Lech Skowron) podjął 

decyzję o przyjęciu koncepcji, dają-

cej podstawę do uzyskania większej 

powierzchni użytkowej. W efekcie 

powstał projekt na nadbudowę ca-

łego piętra o powierzchni 1500 mkw, 

a pełną dokumentację dołączono do 

wniosku o wydanie decyzji o pozwo-

leniu na budowę. Dokumentacja ta, 

przyjęta przez ówczesnego burmi-

strza, Lecha Skowrona, nie przewidy-

wała etapowania budowy tzn. pro-

wadzenia prac w kolejnych częściach 

szkoły, bez konieczności zamykania 

całego obiektu. Zgodnie z zawarty-

mi w niej zapisami: „Przebywanie 

osób na górnych płaszczyznach 

ścian, belek, słupów, ram, lub 

kratownic, oraz dwóch niższych 

kondygnacjach, znajdujących się 

bezpośrednio pod kondygnacją, 

na której prowadzone są roboty 

montażowe, jest zabronione.”

Zarząd obecnej kadencji, przy po-

parciu Rady Dzielnicy i za zgodą 

Dyrektora Szkoły, rozpoczął reali-

zację projektu. Aby rozwiać obawy, 

co do stanu konstrukcji dachu oraz 

wyników wcześniejszych ekspertyz 

(z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, 

nauczycieli i personelu szkolnego) 

zwrócono się do wybitnego specjali-

sty – prof. Szulborskiego o komplek-

sową ocenę stanu budynku. Zakres 

przeprowadzonej ekspertyzy uzu-

pełniony został badaniami geolo-

gicznymi podłoża oraz oceną stanu 

fundamentów szkoły. Ekspertyza po-

twierdziła dobry stan fundamentów 

i konstrukcji budynku (ściany, stropy); 

wyniki badań geologicznych pozwa-

lają na pełną realizację nadbudowy. 

Prof. Szulborski wskazał jednocze-

śnie na konieczność zabezpieczenia 

elementów nośnych dachu do czasu 

przeprowadzenia remontu. Takie za-

bezpieczenia zostały wykonane.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów - Hubert Królak
oraz 

Burmistrz Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy – Rafał Miastowski

dziękują 
Radnym i Zarządowi 

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 
za życzliwość i daleko idącą pomoc,

związaną z udostępnieniem swoich obiektów szkolnych
na potrzeby czasowego przeniesienia zajęć

wilanowskiego Zespołu Szkół Nr 79

Bieżace inwestycje na terenie
dzielnicy Wilanów:

�  Czerwiec to czas wymiany nawierzchni ulic: Goplańskiej 

i Niemirowskiej, a w maju br. wykonany został remont 

chodnika na ulicy Goplańskiej. 

�  Dobiega końca budowa ul. Bruzdowej na odcinku od  ul. 

Jarej do ul. Glebowej (budowa nawierzchni z kostki wraz z 

chodnikiem,  odwodnieniem i oświetleniem oraz budowa 

ścieżki rowerowej). Zgodnie z umową prace rozpoczęte 25 

kwietnia br. powinny zakończyć się w lutym 2009r. Jednak-

że ze względu na postęp prac zakończenie inwestycji moż-

liwe jest jeszcze w miesiącach letnich tego roku. 

Koszt przedsięwzięcia - ok. 1, 8 mln zł. 

�  Zakończyło się układanie nawierzchni asfaltowej na

ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Lercha do ul. Zaścianko-

wej.

�  Zakończono budowę oświetlenia ul.  Ponczowej w Powsi-

nie. Prace rozpoczęto 11 kwietnia br. a ich zakończenie  zapla-

nowano na 20 czerwca br.; koszt inwestycji - ok. 90 tys. zł.

Fo
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JUBILEUSZ

W 
1398 r. na prośbę mieszkańców, któ-

rzy narzekali, że mają za daleko do 

kościoła parafi alnego w Milanowie 

(późniejszym Wilanowie), wybudowany zo-

stał kościół we wsi Powsin (Powsino). Jego 

fundatorką była Elżbieta Ciołkowa, która 

chciała w ten sposób uczcić pamięć zmarłe-

go męża, Andrzeja, kasztelana czerskiego. 

Uczyniła stosowne zapisy zabezpieczające 

materialny byt przyszłej parafi i. „A były to: 

dwie włóki ziemi, prawo swobodne-

go wypasu bydła, dowolny wyrąb 

drzew w lesie kasztelanowej, prawo 

osadzania kolonistów i posiadania 

karczmy. Świadkami aktu fundacji 

Kościoła i dokonanych darowizn byli 

proboszczowie sąsiednich parafi i: 

Wojsław z Jazgarzewa i Bolesta z Cie-

ciszewa”.

Na początku kościół był pod wezwa-

niem św. Andrzeja Apostoła i św. 

Elżbiety Węgierskiej. 10 lat później 

wyznaczono pierwszego probosz-

cza. Dokument o utworzeniu parafi i 

datowany jest na rok 1410.

Pierwszy kościół był drewniany. Uległ on 

zniszczeniu podczas “potopu” szwedzkie-

go. Prawdopodobnie podpalili go Szwedzi, 

gdy wiosną 1656 r. wycofywali się do War-

szawy po klęsce pod Warką.

Kościół murowany został ufundowany 

w 1725 r. przez Elżbietę z książąt Lubomir-

skich Sieniawską. Nad przebiegiem prac czu-

wał znany włoski architekt, Józef Fontana.

Kolejna przebudowa kościoła miała miej-

sce w latach: 1889-1891, przy fi nansowym 

wsparciu hrabiny Aleksandry Potockiej. 

Wówczas architekt Józef Huss poszerzył 

go o dwie nawy boczne, przedłużył kruch-

tę i postawił dwie wieże na frontonie. Tak 

przebudowaną świątynię konsekrował 2 

lipca 1891 r. biskup Kazimierz Ruszkiewicz.

Rozwój parafi i wymusił dalszą rozbudowę. 

Rozpoczęto ją w 1921 r. pod okiem ks. Teo-

fi la Mierzejewskiego według projektu arch. 

Józefa Dziekońskiego, któremu kościół 

zawdzięcza swój obecny wygląd. Przedłu-

żono wówczas wszystkie trzy nawy, zlikwi-

dowano wieże i postawiono murowaną, 

wolno stojącą dzwonnicę.

W latach 1985-1996 przeprowadzono pra-

ce konserwatorskie. Wymieniono wówczas 

starą spróchniałą wieżyczkę, zastępując 

ją nową, wykonaną na wzór poprzedniej, 

a dach pokryto miedzianą blachą. Odno-

wiono także wnętrza i przeprowadzono 

prace konserwatorskie głównego ołtarza. 

W setną rocznicę konsekracji (1991) kościół 

zyskał nowe prezbiterium. Zaprojektował 

je i wykonał mistrz Zygmunt Dzierla, nestor 

stolarstwa artystycznego.

W czerwcu 1998 r. w 600-lecie powstania 

powsińskiego kościoła odbyła się koronacja 

obrazu Matki Boskiej Tęskniącej. Mszę 

z udziałem wiernych nie tylko z Powsina 

i Wilanowa, ale także przybyłych z całej 

Polski odprawił ks. prymas Józef Glemp. 

W czerwcu br. Powsin obchodzi uroczy-

ście dziesięciolecie tej koronacji.

Na rok 2008 przypada jeszcze jeden 

szczególny jubileusz – ks. Jan Świstak 

obchodzi 25-lecie pracy duszpasterskiej 

w powsińskiej parafi i. Przy tej okazji, 

wraz z Zarządem i Radą Dzielnicy 

składamy księdzu prałatowi Janowi 

Świstakowi szczere gratulacje, życząc 

dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślno-

ści w kolejnych latach życia i pracy.

Redakcja

Zdjęcie - J.Sasin

Informacje o kościele św. Elżbiety oraz o Powsinie
przygotowano z wykorzystaniem m.in.: 
„Encyklopedia Warszawy (PIW, Warszawa 1994); 
„Wilanów dawny i współczesny” autorstwa Wojcie-
cha Fijałkowskiego i Jacka Krawczyka (Wyd. Pagina, 
Warszawa 2002).

W ołtarzu głównym od 

przeszło 300 lat znajduje 

się słynący łaskami i ota-

czany czcią wiernych ob-

raz Matki Bożej Tęskniącej, 

zwanej Powsińską. Wize-

runek, namalowany farbą 

olejną na płótnie, nosi ce-

chy XVII-wiecznej szkoły 

włoskiej, a jego autor po-

zostaje nieznany. Nie znana 

jest też data umieszczenia wizerun-

ku w powsińskim kościele. W doku-

mentach z 1675 r. biskup Stanisław 

Święcicki nazywa go cudownym 

i już wtedy wymienia się 

pierwsze wota, jakie wierni 

składali w podzięce za ła-

ski otrzymane w Powsinie. 

Podczas II wojny światowej 

i powstania warszawskiego 

obraz otoczony był szcze-

gólną czcią. Wierzono, że za 

przyczyną tego wizerunku 

może przyjść ocalenie i od-

rodzenie ojczyzny. 

Matka Boża Tęskniąca od 1753 r. za-

słaniana jest obrazem Trójcy Świętej 

namalowanym na desce.

610 lat kościoła w Powsinie

28 czerwca 2008 roku 
w X Rocznicę kornacji obrazu 

o godzinie 18.00 w Powsinie
odbędzie się uroczysta msza św.

koncelebrowana przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa
i metropolitę warszawskiego arcybiskupa Kazimierza Nycza

Po mszy, o godz. 19.30  
będzie miał miejsce koncert patriotyczno–religijny 

w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Polski Łan

Współorganizatorem koncertu jest Centrum Kultury Wilanów

Kościół św. Elżbiety.
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RADA DZIELNICY

Krótka historia Powsina 
Początkowo wieś szlachecka, w XIII wieku stanowiła 

własność Boguszy Miecławica z rodu Boliwów, który 

przed 1244 r. darował jej część klasztorowi cystersów 

spod Włocławka, a w 1258 cały Powsin biskupowi 

włocławskiemu. W 1282 r. biskup Albierz wymienił go 

z kasztelanem Mikołajem, synem Wojciecha z rodu 

Ciołków. W 1386 r. książę Janusz I Starszy nadał Powsi-

nowi prawo chełmińskie. W 1580 r. wieś obejmowała 

blisko 10 łanów (ok. 160 ha); w tym czasie (XIV-XVII 

w.) stanowiła własność drobnoszlachecką Ciołków, 

Zdziarskich i Odrzywolskich. W latach 1721-23 cześć 

Powsina nabyła Elżbieta Sieniawska. W 1775 r. Powsin 

liczył 40 gospodarstw, a w 1789 – sześć więcej. W r. 

1810 Jan Paweł Woronicz, poeta, proboszcz (później-

szy arcybiskup warszawski), założył tu szkołę parafi al-

ną. W r. 1827 w Powsinie była cegielnia, 47 domów 

i 439 mieszkańców. W 1849 r. wieś oczynszowano, 

a w 1864 r. dokonano uwłaszczenia i przyłączenia Po-

wsina do gminy Wilanów. 9 czerwca 1895 r. pierwsze 

pociągi kolejki wilanowskiej pojechały na odpust do 

Powsina.

W 1905 r. Powsin miał: kościół, szkołę, zajazd, 2 kuźnie, 

4 sklepy, 79 domów i 855 mieszkańców. W 1921 r. było 

już 126 budynków mieszkalnych i 908 mieszkańców.

W 1951 r. Powsin został przyłączony do Warszawy i stał 

się częścią Mokotowa. Od 1994 r. znalazł się w obrębie 

gminy Wilanów (od 2002 r. w dzielnicy Wilanów).

Z Powsinem łączy się nieodzownie tegoroczny jubi-

lat – Park Kultury, utworzony 60 lat temu na skraju 

Lasu Kabackiego wraz z Ośrodkiem Wczasów Świą-

tecznych. Boiska sportowe, kawiarenki, basen, ścieżki 

spacerowe to ulubione miejsce wypoczynku warsza-

wiaków w każdym wieku. Wydarzenia artystyczne 

i imprezy rozrywkowe, które mają miejsce w amfi te-

atrze na terenie Parku Kultury organizowane są przez 

Centrum Kultury Wilanów.

Hubert Królak 

Przewodniczący Rady

drugi i czwarty poniedziałek miesiąca 

(na zapisy) godz. 17.30 – 19.00

sala konferencyjna Urzędu.

Ewa Sadowska 

Wiceprzewodnicząca Rady

pierwszy poniedziałek miesiąca

(na zapisy) godz. 16.00 – 17.00

sala konferencyjna Urzędu.

Danuta Zygańska

Wiceprzewodnicząca Rady

pierwszy poniedziałek miesiąca (na 

zapisy), godz. 16.30 – 17.30 oraz trze-

ci poniedziałek miesiąca (na zapisy) 

godz. 17.00 – 18.00

sala konferencyjna Urzędu. 

Anna Drewniak

trzecia środa miesiąca,

godz. 16.00 - 17.00 

sala konferencyjna Urzędu;

godz. 17.30 – 19.30

ul. Prętowa 1.

Jerzy Hajducki

ostatni poniedziałek miesiąca 

godz. 17.00 - 18.00

administracja „Osiedla Wilanów” 

ul. Niemirowska 1 m. 4.

Krzysztof Kanabus    

drugi czwartek 

i trzeci wtorek miesiąca 

godz. 17.00 - 18.00 

sala konferencyjna Urzędu.

Lilia Kościńska

drugi poniedziałek miesiąca 

godz. 17.30 – 18.30 

sala konferencyjna Urzędu.

Rafał Krzyżanowski

pierwszy wtorek miesiąca

godz. 17.30 – 19.00

sala konferencyjna Urzędu.

Bożena Laskowska

drugi poniedziałek miesiąca 

godz. 17.30 – 18.30 

sala konferencyjna Urzędu.

Krzysztof Romanowski

pierwszy czwartek miesiąca 

godz. 18.00 – 19.00 

sala konferencyjna Urzędu.

Edward Starzak 

pierwszy piątek miesiąca 

godz. 16.00 - 17.00 

sala konferencyjna Zarządu S.M. 

„Osiedle Wilanów” 

ul. Niemirowska 1 m. 4.

Dominik Szeląg

pierwszy poniedziałek miesiąca

godz. 17.00 – 18.00 

sala konferencyjna Urzędu. 

Maria Wiśniewska 

ostatni poniedziałek miesiąca 

godz. 17.00 - 18.00 

Administracja „Osiedla Wilanów” 

ul. Niemirowska 1 m. 4.

Kazimierz Witkowski    

trzeci wtorek miesiąca 

godz. 14.00 - 16.00

sala konferencyjna Urzędu.

Dorota Virion 

pierwsza i trzecia  środa miesiąca

godz. 13.00 - 14.00

Biblioteka Publiczna

ul. Radosna 11.

Dyżury Radnych Rady Dzielnicy Wilanów

Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Wilanów

 ul. St. Kostki Potockiego 11,  pok. 108

tel. 022 642 82 14,   642 60 01  wew. 108; 

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

Park Kultury w Powsinie 

Dnia 29 maja br. odbyła się XVIII Sesja Rady 

Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
Rada podjęła uchwały dotyczące zmian w budżecie 

Dzielnicy.

Stosowną uchwałą Radni zaopiniowali pozytywnie 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2007. 

Rada uchwaliła także Lokalny Program Profi laktyki 

Uzależnień i Przemocy na rok 2008.

Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała:

– projekt Programu Komunalnego Budownictwa 

Sesja Rady Dzielnicy
Mieszkaniowego miasta stołecznego 

Warszawy na lata 2008 – 2012.

– projekt Wieloletniego Programu Go-

spodarowania Mieszkaniowym Zaso-

bem Miasta Stołecznego Warszawy na 

lata 2008 – 2012.

– projekt „Planu zaopatrzenia w cie-

pło, energię elektryczną i paliwa ga-

zowe dla obszaru Zawad i Kępy Zawa-

dowskiej w Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy”, przedłożony przez Biuro 

Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

– projekt „Planu zaopatrzenia w cie-

pło, energię elektryczną i paliwa gazo-

we dla obszaru Potułkały – Pałacowej 

– Powsina w Dzielnicy Wilanów m.st. 

Warszawy” w zakresie zaopatrzenia 

w ciepło i paliwa gazowe, przedłożo-

ny przez Biuro Infrastruktury Urzędu 

m.st. Warszawy.

Radni przyjęli także sprawozdania 

z działalności poszczególnych komisji 

z roku 2007 i zaakceptowali plany pra-

cy komisji dotyczące roku bieżącego.

Pełne teksty uchwał dostępne są 

w Wydziale Obsługi Rady 

dla Dzielnicy Wilanów.

Fo
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IMPREZY / WYSTAWY

„Arlekin na świat urażony” 
w dawnym teatrze

dworskim
Dawna Kuchnia Pałacowa

Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. St.K.  Potockiego 10/16

Inspiracją do powstania wystawy była chęć
przypomnienia dawnych teatrów istniejących

w pałacach królewskich oraz magnackich
całej Europy. „Arlekin na świat urażony” to tytuł 

utworu scenicznego, którego autorem jest Franciszek 
Bohomolec. Główny bohater - Arlekin,

na wzór dawnych filozofów, którzy „światem gardzili 
i od ludzi unikali”, opuszcza Warszawę – miasto zła 

i udaje się na pustkowie, by tam szukać dobra. 
Na naszej wystawie pełni on rolę przewodnika, zapra-

szając do udziału w spektaklu wyobraźni. 
Jego maska to połączenie głupoty

i sprytu, gdyż Arlekin może być łatwo oszukiwany, 
jak i oszukujący. Postać, tak znana w teatrach XVIII w. 
wydaje się być  idealnym bohaterem naszych czasów.

Na wystawie zobaczymy aktorów
w kostiumach teatralnych z komedii dell’arte,

widzów w oryginalnych osiemnastowiecznych strojach 
oraz cenne dzieła sztuki, 

związane tematycznie 
z dawnym teatrem dworskim.

Wystawa czynna w godz.:  10.00 – 18.00

do 15 sierpnia 2008 r.

Powitanie lata
recital Bogusława Meca,

który odbędzie się w plenerze Biblioteki Publicznej 
w Wilanowie przy ul. Radosnej 11

18 czerwca o godz.  18.00 

Powitanie lata w Powsinie
20 czerwca - plenerowe powitanie lata w Powsine (teren obok kościoła)  
W programie m.in.:

godz. 16.00 – 18.00 tańce, zabawy ludyczne dla dzieci
godz. 19.10 – koncert Stanisława Wielanka i potańcówka na dechach
godz. 20.00 – pokaz plenerowych warsztatów antropologii i tańca 
godz. 21.00 – teatr ognia

CENTRUM
KULTURY WILANÓW

zaprasza na 

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

8 czerwca, w Parku Kultury w Po-
wsinie odbyły się pierwsze Powsiń-
skie Prezentacje. W programie, po-
prowadzonym przez aktora Janusza 
Zakrzeńskiego, zobaczyliśmy (i usły-
szeliśmy) m.in. gawędy powsińskie 
Zygmunta Karaszewskiego,  pokaz 
tańców wilanowskich - zespół Kuź-

nia Artystyczna, dawne przyśpiewki 
powsińskie - zaspół Powsinianie, 
chór parafialny z Powsina. Wystę-
pom artstycznym towarzyszyła wy-
stawa autorstwa Państwa Szymczew-
skich, dotycząca renowacji kościoła 
św. Elżbiety.
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Centrum Kultury Wilanów oraz Instytut Jana Pawła II 
zapraszają do Wilanowa na trzeci cykl spotkań poetyc-
kich poświęconych twórczości ks. Jana Twardowskiego 
(zmarłego w 2006r.)  

 
O RĘKACH, NOGACH, ANIOŁACH I ZWIERZAKACH

22 czerwca, godz. 12.30
Ewa Konstancja Bułhak i Tadeusz Chudecki

z udziałem dzieci
ogrody kolegiackie przy kościele św. Anny w Wilanowie 

Na początku czerwca odbyły sie spotkania:
ZGODA NA ŚWIAT (1 czerwca)

z udziałem: Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej 
i kwartetu smyczkowego „Opium”.

Z OBŁOKÓW NA ZIEMIĘ (8 czerwca)
z udziałem: Jana Nowickiego z zespołem De Profundis.

JAN OD BIEDRONKI (15 czerwca)
z udziałem: Anny Seniuk i Włodzimierza Nahornyego

Opieka artystyczna - Anna Seniuk

Lato 
w Centrum Kultury Wilanów

W ramach akcji Lato w mieście 2008 Centrum Kultury Wilanów 
zapraszana na cykl warsztatów artystycznych i zabaw rekreacyj-
nych, które będą się odbywać w Domu Pracy Twórczej w Powsinie 
w terminie: 1 lipca – 31 lipca, w godzinach 8.00 - 16.00. 
Uczestnicy akcji będą mieli zapewniony obiad.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej, 
która jest dostępna w sekretariacie CKW przy ul. Wiertniczej 26 
bądź na stronie: www.kulturawilanow.pl

Lato w Mieście 2008 

w Wilanowie
W związku ze zbliżającymi się wakacjami, 

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informuje, 

że od 30 czerwca do 8 sierpnia br. na terenie Dzielnicy Wilanów, 

działać będą trzy placówki dziennego pobytu: 

1. Zespół Szkół nr 2,   ul. Gubinowska 28/30 

od 30 czerwca do 25 lipca

2. Szkoła Podstawowa nr 169 i , Gimnazjum nr 116, ul. Uprawna 9/17 

od 14 lipca do 8 sierpnia

3. Siedziba Centrum Kultury Wilanów w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3 

(przez cały lipiec). 

Uwaga: dzieci z Wilanowa będą dowożone do punktu z ulicy Wiertniczej 26. 

W placówkach, w dni powszednie, dzieci i młodzież pozostająca w Warszawie 

będzie mogła spędzić czas pod opieką wykwalifi kowanej kadry instruktor-

skiej, która realizować będzie atrakcyjny program edukacyjno-sportowo-ar-

tystyczny, zapewnione jest także wyżywienie. Udział dzieci w akcji ,,Lato w 

mieście” jest nieodpłatny.
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JUBILEUSZ / INFORMACJE

40-lecie
Muzeum Plakatu

w Wilanowie

Muzeum Plakatu otwarte zostało 4 czerwca 1968 r. Była to pierwsza 

tego rodzaju placówka w świecie, administracyjnie stanowiła Oddział 

Muzeum Narodowego w Warszawie. Już w sferze projektu Muzeum było 

ściśle związane z wielkim przedsięwzięciem artystycznym o randze mię-

dzynarodowej, jakim stało się Międzynarodowe Biennale Plakatu w War-

szawie - pierwszy w świecie konkurs, prezentujący dorobek światowych 

twórców w dziedzinie  plakatu artystycznego. Tak więc, gdy latem 1966r. 

w warszawskiej Zachęcie inaugurowano I Międzynarodowe Biennale Pla-

katu, projekt Muzeum wpisano do programu tej imprezy, lokując w nim 

przyszłe archiwum oraz galerię dla laureatów.  Przedsięwzięciu temu pa-

tronował ówczesny Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, prof. 

Stanisław Lorentz. Jednocześnie przekazano ze zbiorów  muzealnych kil-

kaset plakatów, które stały się zalążkiem kolekcji. Na miejsce dla Muzeum 

wybrano tereny dawnej ujeżdżalni, należącej do kompleksu zabudowań 

Pałacu w Wilanowie. Za stylową fasadą dobudowano zespół budynków 

mieszczących pracownie merytoryczne, konserwatorskie, archiwa i sale 

ekspozycyjne. Na całym świecie fakt zaistnienia Muzeum szybko zyskał 

wielu zwolenników i naśladowców, a Muzeum Plakatu w Wilanowie słu-

żyło jako przykład dla instytucji pokrewnych, które zaczęły powstawać za 

granicą.    
    Maria Kurpik

    Kurator Muzeum Plakatu Muzeum Plakatu w Wilanowie posiada jedną z naj-

większych kolekcji plakatu artystycznego w świecie  

liczącą  ponad  54 000  tytułów. Zbiór  plakatu  polskie-

go  z  lat  1892 - 1997  zawiera ok. 30 000 tytułów i jest 

najpełniejszym  na świecie zestawem prac uznanych 

za kanon w tej dziedzinie twórczości. Kolekcja plaka-

tu obcego, która powstaje głównie dzięki przekazom 

warszawskiego Biennale i darom artystów z całego 

świata,  uznawana jest także za jedną z najcenniej-

szych kolekcji światowego plakatu artystycznego.

Muzeum realizuje podstawowe cykle wystawowe:

- Salon Plakatu Polskiego - cykl dwuletni 

   (lata nieparzyste),

- Mistrzowie Plakatu Polskiego,

- Historia Plakatu Polskiego,

- Międzynarodowe Biennale Plakatu 

  (lata parzyste),

- Mistrzowie Plakatu Obcego,

- Wystawy tematyczne.

Dotychczasowi kuratorzy Muzeum Plakatu:

 Janina Fijałkowska (1968-93)

 Krystyna Spiegel (1993-98)

 Maria Kurpik (obecny kurator Muzeum)

Muzeum Plakatu w Wilanowie
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie 
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, tel. 022 842 48 48 
www.postermuseum.pl

Nieodżałowana Janina Fijałkowska, twórca i pierwszy ku-

rator Muzeum Plakatu w Wilanowie, tak wspominała przed 

laty początki swojej placówki: 

„Sam moment narodzin Muzeum Plakatu miał dość ciekawe 

kulisy. Otóż to, że muzeum powstało, zawdzięczam kolacji, na 

którą zaprosiłam z mężem naszego mistrza, profesora Stanisła-

wa Lorentza, do budynku Stajni Królewskiej na terenie Pałacu 

w Wilanowie, gdzie mieszkaliśmy. W momencie, gdy profesoro-

wi zasmakował bouef strogonow, żona mistrza – Pani Irena, dała 

mi znak mówiąc: Pani Janino, niech pani zaczyna. Znała moje ma-

rzenia i pomagała mi je zrealizować. Moment wybrałyśmy zna-

komity. Profesor zgodził się na realizację mojego pomysłu i po-

wiedział, żebym zajęła się jego realizacją, w taki sposób: żebym 

ja nigdy z tym nie miał kłopotów (!) I tak się starałam przez te 25 

lat, aby wszystko, co wiązało się z Muzeum Plakatu, szło sprawnie 

i profesjonalnie. Zabawne były dla mnie dalsze kontakty z prof. 

Lorentzem i sprawa jego patronatu nad Muzeum. Otóż profesor, 

gdy odbywał podróże zagraniczne, był przez swoich przyjaciół 

obdarzany rulonami z plakatami, a były one w podróży rzeczą 

szalenie niewygodną. Profesor, oddając bagaż na samolot, mu-

siał je odczepiać od bagażu i dźwigać ze sobą. Powiedział mi 

kiedyś: Muzeum Narodowe za granicą nie istnieje. Oni wiedzą, że 

mają przyjaciela Stanisława Lorentza i wiedzą, że istnieje Muzeum 

Plakatu. Ja się nie mogę z tego wyzwolić, proszę Pani, ja miałem 

z tym nie mieć kłopotu – przypominam to Pani – tymczasem ta idea 

chwyciła tak bardzo, że wszyscy obdarzają mnie rulonami, które 

uniemożliwiają mi normalne poruszanie się”.*

* prof. Stanisław Lorentz - dyr. Muzeum Narodowego w latach:1936-
82, (bez lat wojny); mąż pani Janiny to dr Wojciech Fijałkowski - wie-
loletni dyrektor Muzeum Pałac w Wilanowie. Wypowiedź pochodzi 
z wywiadu zamieszczonego w „Dla Ciebie – Wilanów i Okolice” w 
1998r.

Urząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy
dziękuje fi rmie

GLM Gajewski&Morawski
za pomoc w kolportażu 

„Informatora Wilanowskiego” 
na terenie dzielnicy.

Biblioteka Publiczna w Wilanowie
zaprasza

 na przedstawienie dla dzieci (do lat 8)

 ,,Przygody małpki Malwinki”
19 czerwca br. (czwartek), o godz. 17.00 

 To wesoła bajka o tym, jak słabszy może swą mądrością pokonać
większego i silniejszego, nauczyć go dobrych manier i zaprzyjaźnić się. 

Kabaretowa forma gwarantuje dobrą zabawę. 
Wstęp wolny. 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Radosna 11
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Dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 w porozumieniu z wła-

dzami Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy opracowa-

ła interdyscyplinarny projekt edukacyjny dla szkół wila-

nowskich. Z założenia miał on się stać formą promocji 

piękna Wilanowa wśród młodzieży i za jej pośrednic-

twem wśród warszawiaków. W Zespole Szkół przy ul. 

Gubinowskiej powołany został zespół nauczycielski, 

który zajął się przygotowaniem zakresu merytoryczne-

go projektu oraz regulaminu konkursów tematycznych 

o królewskim Wilanowie. Koordynatorami projektu zo-

stali: Anna Komorowska – nauczycielka geografi i oraz 

Przemysław Kowalczyk – nauczyciel historii i wiedzy 

o społeczeństwie. Forma konkursowa projektu miała 

zapewnić wysoki poziom realizacji projektu, który zo-

stał nazwany Pierwszą Edycją Konkursów Tematycz-

nych o Wilanowie. Do projektu zostały zaproszone 

wszystkie szkoły z naszej dzielnicy. Regulaminy zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół 

(www.zespolszkol.it.pl).

Opracowane zostały cztery kategorie tematyczne, któ-

rych zakres pozwalał na wszechstronną prezentację 

uroków Wilanowa, aby uczniowie mogli wykazać się 

zdolnościami poetyckimi, fotografi cznymi, dzienni-

karskimi i plastycznymi. Nadesłane prace okazały się 

nowatorskie i ciekawe. Razem stanowią wspaniały ma-

teriał promujący uroki Wilanowa. Dzięki patronatowi 

Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, laure-

aci I Edycji Konkursów mogli być nagrodzeni cennymi 

nagrodami, które zostały wręczone 31. maja podczas 

corocznej prezentacji szkół wilanowskich (zdjęcia na 

stronie obok).

Lista Laureatów I Edycji Konkursów

Tematycznych o Wilanowie

1. Kategoria – uczniowie gimnazjum:

Konkurs literacki – „Magiczny Wilanów”

I miejsce – Maciej Borkowski ( kl. IIIc Gimn. 117); II miej-

sce – Laura Grudniewska (kl. IIIc Gimn. 117), III miejsce 

– Radosław Korszeń (kl IIIc Gimn 117).

Konkurs fotografi czny

„Wilanów okiem fotografa”

I miejsce – Marta Koman i Julia Juszczyk (kl. IIIb Gimn 

117); II miejsce – Agnieszka Larska (kl. IIb Gimn. 117);

III miejsce – Aleksandra Bursiak (kl. IIIc Gimn. 117) oraz 

Filip Kuchta i Adam Gajda (kl. Ic Gimn. 117).

Konkurs biografi czny – „Wywiad biografi czny”

I miejsce Mateusz Marszał (kl. Ib Gimn. 117); II miejsce 

Kamila Fethke i Zofi a Parteka (kl. IIId Gimn. 117);

III miejsca nie przyznano.

Konkurs plastyczny

„Wilanów Dzielnicą moich marzeń”.

I miejsce – Aleksandra Suwińska (kl. IId Gimn. 117);

II miejsce – Paulina Chustecka (kl. IId Gimn 117);

III miejsce – Agnieszka Kuźmicka (kl. IIIa Gimn. 117)

2. Kategoria – uczniowie szkoły podstawowej

Konkurs literacki – „Magiczny Wilanów”

I miejsce – Daniel Salamon (kl. IVa SP 300);

II i III miejsca nie przyznano.

Konkurs fotografi czny – „Wilanów okiem ...”

I miejsce – Karolina Treszczanowicz (kl. IVc SP 300) 

oraz Marcin Gutowski (kl. VIb SP 300); II miejsce 

– Kacper Stasiak (kl. Va SP 300); III miejsce – Tomasz 

Gawlak (kl. IVa SP 300)

Ze względu na wysoki poziom trudności, w kate-

gorii szkół podstawowych nie przeprowadzono.

konkursu biografi cznego.

Czy wiesz, że...

KARTKA Z HISTORII / RELACJE

17 czerwca 1696 r. po długiej i ciężkiej 

chorobie zmarł w wilanowskim pałacu 

król Jan III Sobieski. 

Od początku roku 1696 stan zdrowia 

Jana III pogarszał się. „Wreszcie na po-

czątku czerwca zebrała się rada senatu 

dla rozważenia wyjazdu króla do wód. 

Po długiej debacie postanowiono, że król 

pojedzie do Wiesbaden. Poważny stan 

zdrowia Jana III nie pozwalał jednak ma 

tak daleką podróż. Schorowany monar-

cha nie opuścił już Wilanowa, gdzie za-

mieszkał na stałe na początku maja [...].

Dzień 15 czerwca podniósł się nad pała-

cem wilanowskim wiosenny i piękny. Jan 

III zapragnął odetchnąć powietrzem pól 

i lasów. Z przejażdżki wrócił jednak z wy-

soką gorączką. Przez dwie doby pozosta-

wał przykuty do łóżka. Maria Kazimiera 

czuwała obie noce przy mężu. Rankiem 

17 czerwca, czując się lepiej, rozkazał, 

aby zaniesiono go do ogrodu pałacowe-

go. Tymczasem królowa, nie bacząc na 

zmęczenie, przygotowywała się w swej 

komnacie do spowiedzi i komunii. Po-

wiadomiona przez służbę, że król znajdu-

je się na dworze, udała się niezwłocznie 

do ogrodu [...].

Powróciwszy do komnaty król zjadł dość 

obfi ty obiad. Potem, siedząc ubrany 

na łożu, rozmawia z opatem Bonportu 

i biskupem Załuskim. Znużona zaś Maria 

Kazimiera odpoczywała w tymże pokoju 

na kanapie. Monarcha słabł w oczach. 

Nagle utraciwszy przytomność zsunął 

się na ziemię. Leżąc na podłodze dyszał 

mocno, a piana wystąpiła mu na usta. Na 

ten straszny widok królowa zerwał się 

z krzykiem rozpaczy. Załuski polecił ją 

wyprowadzić Polignacowi (ambasadoro-

wi Francji – przyp. red.). W komnacie swej 

padła na kolana prosząc Boga we łzach, 

aby mąż odzyskał świadomość przynajm-

niej dla odbycia spowiedzi. Ślubowała, że 

za łaskę tę wybuduje kaplicę.

W tym czasie przywołani lekarze czynili 

wszystko, aby przywrócić Janowi III przy-

tomność. W końcu otworzył oczy pytając 

ze zdziwieniem: <<co się ze mną sta-

ło?>> Niebawem znalazł się sam na sam 

ze spowiednikiem [...]. Potem dominika-

nin otworzył drzwi i do komnaty weszli 

biskupi. Gdy wszyscy klęcząc odmawiali 

modły, Sobieski <<lekko tedy, bez żadnej 

ciężkości umarł>>”.*

JS

*Michał Komaszyński „Piękna królowa Maria 
Kazimiera d’Arquien Sobieska” (Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1995)

Wilanów tętni życiem. Nie ma weekendu, 

aby nie odbywały się jakieś imprezy, czy to 

doniosłe, kościelne, jak Dzień Dziękczynienia 

z mszą na terenie budowy Świątyni Opatrzno-

ści Bożej 1. czerwca br., jak i kameralne zawody 

spławikowe dla dzieci, rozgrywane tego same-

go dnia nad Jeziorem Wilanowskim.

Okazją do spotkań pokoleniowych, spotkań 

dzieci i dorosłych, dużych i małych wilano-

wian, były przypadające na maj imprezy rocz-

nicowe: 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 169 

im. Orła Białego, 50-lecia Biblioteki Publicznej, 

a także IX Prezentacje Wilanowskie i pikniki 

rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka – na gościnnym boisku zespołu szkol-

no-przedszkolnego w Powsinie, na terenie 

przedpola wilanowskiego pałacu oraz nad Je-

ziorem Wilanowskim. Wszystkim spotkaniom 

towarzyszyła nie tylko piękna wiosenno letnia 

pogoda, ale także duch sportowej, uczniow-

skiej i towarzyskiej rywalizacji.

Podczas IX Prezentacji w Powsinku szkoły wi-

lanowskie mogły przedstawić swój dorobek 

edukacyjny (a nawet kulinarny) w swoich 

stoiskach oraz na scenie. Była także okazja 

do konfrontacji mistrzowskiej w koszykówce, 

a reprezentacja Liceum im. Kostki Potockiego 

rozegrała mecz piłkarski z reprezentacją Urzę-

du Dzielnicy, odnosząc zasłużone, choć ciężko 

wywalczone zwycięstwo 5:2. 

Zwycięzcy zawodów i poszczególnych kon-

kursów otrzymali medale i puchary. Okolicz-

nościowe nagrody i upominki wręczono także 

nauczycielom oraz dyrektorom wilanowskich 

szkół i przedszkoli publicznych.

O Puchar Burmistrza Wilanowa 
walczono na zawodach 

jeździeckich 
17. maja br.

Mecz reprezentacji: XXXVIII Liceum im. St.K. Potockiego i Urzędu Dzielnicy rozegrany
podczas IX Prezentacji Wilanowskich; pamiątkowe zdjęcie drużyn na stronie obok.
Mecz reprezentacji: XXXVIII Liceum im. St.K. Potockiego i Urzędu Dzielnicy rozegrany
podczas IX Prezentacji Wilanowskich; pamiątkowe zdjęcie drużyn na stronie obok.

Konkursy, nagrody...
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Msza św. podczas Dnia Dziękczynienia na placu budowy 
Świątyni Opatrzności Bożej  (fot. Michał Ziółkowski)

Panie Dyrektor odbierają nagrody dla swoich szkół 
podczas IX Prezentacji Wilanowskich.

Artystyczne występy konkursowe (powyżej) 
oraz zdobywcy medali i pucharów w turnieju 
koszykówki, rozegranym podczas 
IX Prezentacji Wilanowskich (poniżej).

Jedno z apetyczniejszych
stoisk na IX Prezenta-

cjach (obok).

Laureaci konkursów szkolnych i ich
nauczyciele po odebraniu nagród,
podczas IX Prezentacji (poniżej).

Triumfatorzy
zawodów 
spławikowych
(obok, po lewej)

Pokazy sztuk walki podczas festynu 
z okazji Dnia Dziecka.

Występ zespołu „Kuźnia Artystyczna” podczas pikniku 
z okazji 50-lecia Biblioteki Publicznej (obok).

Polonez na uroczystości z okazji 50-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 169 im. Orła Białego (powyżej)
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Co i gdzie działo się w Wilanowie?

Drużyny piłkarskie: XXXVIII Liceum
i Urzędu Dzielnicy Wilanów.



  

Tegoroczne Biennale przejdzie do historii jako rekordowe pod 

względem liczby prac nadesłanych na konkurs. 1338 projektantów 

z 58 krajów nadesłało w sumie 3068 plakatów. Szczególnie intere-

sujący jest ponaddwukrotny, w porównaniu z poprzednią edycją, 

wzrost liczby plakatów w kategorii Złoty Debiut im. Henryka Toma-

szewskiego – 700 plakatów. W programie imprez towarzyszących 

21 MBP jest prezentacja polskiego projektowania grafi cznego, jak 

i międzynarodowych konfrontacji, wystaw profesjonalistów i stu-

dentów. Nowością jest konferencja prezentująca międzynarodo-

we przeglądy plakatu i grafi ki w wybranych miejscach na świecie. 

W pierwszych dniach czerwca br. Warszawa gościła najwybitniejsze 

postaci światowego plakatu, wzięły one także udział w uroczystym 

otwarciu Biennale, które miało miejsce w Wilanowie wieczorem 7 

czerwca br. Na wystawie konkursowej w Muzeum Plakatu można 

zobaczyć 523 prace uznane za najlepsze w kategoriach dla profe-

sjonalistów: Ideowej, Kulturalnej i Reklamowej oraz 149 plakatów 

w kategorii Złoty Debiut im. Henryka Tomaszewskiego (w Oranżerii 

Muzeum Pałac w Wilanowie). Wystawa potrwa do 7 września br.

21. Międzynarodowe
Biennale Plakatu

Muzeum Plakatu w Wilanowie
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie 
ul. St. Kostki Potockiego 10/16, tel. 022 842 48 48 
www.postermuseum.pl

Imieniny Króla Jana 
w 325. rocznicę odsieczy Wiednia

22 czerwca 2008 roku
 na dziedzińcu Muzeum Pałac w Wilanowie

w godzinach: 12.00 - 18.00

W programie:
Triumfalny wjazd Jana III Sobieskiego do Wilanowa 

w wykonaniu 
Polskiego Stowarzyszenia Turniejowego Liga Baronów

Happening historyczno-plastyczny
obraz Jana Matejki „Sobieski pod Wiedniem”

Przedstawienie-pantomima w stylu commedii dell’arte
„Wesoła opowieść o miłości, łzach i złamanych sercach…”

Spektakl poetycko-muzyczny „Cuda miłości” 
oraz liczne atrakcje dla dzieci:

akcja plastyczna dla dzieci –„Husaria Polska”, 
„Codzienne-niecodzienne stroje Jana III Sobieskiego” 

zajęcia dla dzieci: zagadki, rebusy i przebieranki 
w stroje z epoki króla Jana III, 

występ zespołu „Kuźnia Artystyczna” z Centrum Kultury Wilanów.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Biuro Promocji m.st. Warszawy
Muzeum Pałac w Wilanowie 
Centrum Kultury Wilanów
Urząd Dzielnicy Wilanów

m.st. Warszawy 
Teatr Atlantis
Fundacja ART


