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Jesień w Wilanowie
niedzielę 21. września odbyły się tradycyjne powsińskie dożynki. Tegoroczne święto
plonów rozpoczął, jak
zwykle, korowód ulicami
Powsina do kościoła św.
Elżbiety. Uroczystą mszę
św. odprawił ks. infułat
Zdzisław Król. Po mszy,
przy śpiewie zespołu
Powsinianie nastąpiło ofiarowanie
powsińskiego chleba zastępcy burmistrza Tomaszowi Ciorgoniowi, reprezentującemu samorząd dzielnicy.
Potem zaczął się dożynkowy piknik
wśród licznych stoisk twórców i rzemieślników ludowych oraz producentów zdrowej żywności. Na scenie
dożynkowej zaprezentowali się: Powsinianie, Kuźnia Artystyczna, Ludowy Zespół Artystyczny SGGW Promni,
Zespół Ludowy Rzeczyca, Kurpiowski
Zespół Folklorystyczny Carniacy i Studencki Zespół Góralski Skalni. Swoim
profesjonalizmem i żywiołowością zachwycił występ zespołu Grodzieńskie
Koronki z Białorusi.

W

P

owsińska Jesień
Muzyczna to cykl
koncertów, który już
po raz trzeci odbył się
w kościele św. Elżbiety.
W dwa niedzielne wieczory w powsińskim sanktuarium wystąpili: Barbara Kubiak – sopran, Sylwester Kostecki – tenor, Helena Christenko – sopran w koncercie „Viva Verdi,
viva Puccini” (28. września) oraz światowej sławy
pianistka – Tatiana Shebanova, wykonując mazurki
i walce Fryderyka Chopina (5. października).
Gospodarzem koncertów był Bogusław Kaczyński, a ich organizatorem – Urząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy. (Zdjęcia z koncertów - arch. CKW)

Organizatorem dożynek było Centrum Kultury Wilanów oraz powsińska parafia pw. św. Elżbiety. Imprezie patronowalł marszałek Województwa
Mazowieckiego oraz burmistrz Dzielnicy Wilanów.
Zdjęcia - Jacek Sasin

nia 11 października
D
br. w Powsinie, w dniu
Święta Szkoły, dzieci, które
rozpoczęły naukę w tym
roku szkolnym, złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na uczniów
Szkoły Podstawowej nr 104
im. Macieja Rataja (na zdjęciu obok). Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs
„Kolorowe stoły na Święto
Szkoły”. Spośród stołów
przygotowanych
przez
rodziców, przy udziale
uczniów, wyłoniono zwycięzcę. Nagrodę główną
zdobyła klasa V
(stół na zdjęciu
obok).
Zdjęcia z archiwum Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

Uroczystości
ślubowania i pasowania na
uczniów odbyły się także w innych wilanowskich szkołach
podstawowych, gdzie ceremonię
tę połączono z obchodami Dnia
Nauczyciela, tak jak miało miejsce
w Szkole Podstawowej nr 300 (na
zdjeciach obok i powyżej - fot. Małgorzata Michalczyk).

Przyg. Jacek Sasin
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Ważniejsze numery telefonów
w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Centrala

tel. 022 642 60 01

022 858 75 18, 022 858 75 19
Dowody osobiste i ewidencja ludn.
Rejestracja pojazdów
Prawo jazdy
Działalność gospodarcza
Geodezja i nieruchomości
Infrastruktura i drogownictwo
Ochrona środowiska
Architektura
Zasoby lokalowe
Urząd stanu cywilnego

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

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wilanów
nr wew. 103; e-mail: e-wom@wilanow.pl
Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Wilanów; nr wew. 011, 012, 013
e-mail: architektura@wilanow.pl
w sprawach postępowań administracyjnych w toku,
mieszkańcy przyjmowani są w poniedziałek
i czwartek w godz. 8.30-15.30
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów
nr wew.: 402, 403;
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: wos@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

Szanowni Czytelnicy,
Późna jesień, choć pełna tęsknoty za minionym latem i jakże odległą
przyszłoroczną wiosną, ma także miłe akcenty. Należą do nich z pewnością spacery wśród pożółkłych liści, ale nie tylko. Okazuje się bowiem,
że początki nauki w szkole mogą mieć swój radosny wymiar. W październiku pasowane zostały na uczniów dzieci, rozpoczynające naukę
w klasach pierwszych szkół podstawowych. Szkolne ceremonie odbywające się z tej okazji dostarczyły wiele radości i wzruszeń, zarówno
pasowanym Pierwszakom, jak ich rodzicom i nauczycielom.
Jesień to także radosny czas kończenia inwestycji, rozpoczętych jeszcze wiosną lub latem. Jak Wilanów długi i szeroki place budów tętnią
życiem. O ważniejszych pracach przy budowie, przebudowie i remontach ulic, boisk oraz obiektów szkolnych piszemy na dalszych stronach
Informatora.
Przed nami 11 listopada, Święto Niepodległości, dzień który uświadamia nam współczesnym kolejną radość: budowania i wychowywania dzieci w wolnym, niezagrożonym wojnami kraju. Doświadcza
tego kolejne pokolenie Polaków, które umiłowania ojczyzny nie musi
udowadniać przelewając krew na barykadach, czy wojennych frontach.
Nasz patriotyzm codzienny ma inny wymiar; demonstrujemy go m.in.
poprzez edukację, rozwój osobowości, samodoskonalenie zawodowe,
obywatelską aktywność. Poprzez wywieszenie ﬂagi państwowej na domach, balkonach i urzędach pokazujemy szacunek oraz przywiązanie do
narodowych symboli.
Wieloletnią tradycją są obchody ważnych świąt państwowych, w tym
Święta Niepodległości. 11 listopada 2008 roku będą to obchody szczególne, gdyż przypadają w 90. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności. Dlatego w Warszawie oprawa tego święta będzie wyjątkowa.
Zapraszamy Państwa do udziału w obchodach rocznicowych, tych lokalnych, organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów i tych oﬁcjalnych, przygotowanych przez władze państwowe i stołeczne.
Zanim jednak udamy się na którąś z rocznicowych imprez, sprawdźmy,
czy na naszym domu (balkonie) powiewa narodowa ﬂaga.
Zespół redakcyjny

Program obchodów Święta Niepodległości w Wilanowie
zamieszczamy na IV stronie okładki.

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

Wszystkie poprzednie wydania „Informatora Wilanowskiego”
dostępne są na stronie: www.informator.wilanow.pl
Bieżące informacje i komunikaty Urzędu Dzielnicy
zamieszczane są na stronie: www.wilanow.pl

Faks do wszystkich wydziałów: 022 642 76 43
Strona internetowa: www.wilanow.pl

Rachunki bankowe Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Wpłaty dotyczące opłat skarbowych
29 10301508 0000 0005 5001 6125

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

Wpłaty dotyczące opłat komunikacyjnych
51 10301508 0000 0005 5001 6117

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

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
60 10301508 0000 0005 5001 6052
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
82 10301508 0000 0005 5001 6044
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KARTKA Z HISTORII

Rocznica akcji „Wilanów”
W nocy z 26 na 27 września 1943 r. oddział Kedywu
Komendy Głównej Armii Krajowej uderzył
na posterunek żandarmerii w Wilanowie.
65 lat temu polskie podziemie dokonało
akcji zbrojnej na terenie Wilanowa. W nocy
z 26 na 27 września 1943 r., po wysadzeniu
słupów linii telefonicznej nastąpiło uderzenie w kilku miejscach. W Wilanowie zaatakowany został posterunek żandarmerii
mieszczący się w budynku obecnej restauracji „Wilanów”. W wyniku akcji zlikwidowano 7 żandarmów, Żołnierze Armii Krajowej
zaatakowali także pałac, gdzie w kordegardzie stacjonowali lotnicy niemieccy. 50osobowym oddziałem Kedywu Komendy
Głównej AK dowodził ppor. Władysław M.
Cieplak „Giewont” z Szarych Szeregów.
Drugim miejscem akcji była Kępa Latoszkowa, gdzie zaatakowano kolonistów niemieckich i volksdeutschów z Kępy Zawadowskiej
i Kępy Latoszkowej. „Spalono cztery domostwa niemieckie, zastrzelono 12 volksdeutschów, w tym przywódcę miejscowych hitlerowców Fryderyka Boraua.
Niemcy 27 września, po wyjaśnieniach
poszkodowanych rodaków zrezygnowali
z prześladowań ludności polskiej. Akcja
pomszczenia żołnierzy podziemia powiodła się, mimo że stracono 5 żołnierzy”.
Akcja „Wilanów” uznawana jest za jedną
z największych i najbardziej znanych operacji dokonanych przez Armię Krajową

w Warszawie i jej najbliższych okolicach
przed Powstaniem Warszawskim.

Kedyw – Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej AK
Pułk BASZTA – pułk Armii Krajowej działający na
Mokotowie, gdzie toczył boje podczas powstania
warszawskiego. Powstał z harcerzy żoliborskich
drużyn ZHP. W 1941 jednostkę przekształcono na
batalion do ochrony sztabu Związku Walki Zbrojnej
(później AK) na wypadek wybuchu powstania, stąd
nazwa BAtalion SZTAbowy. Dowódcą był płk. Stanisław Kamiński ps. „Daniel”. Za walki w Powstaniu Warszawskim pułk „Baszta” odznaczony został
Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Szare Szeregi – kryptonim podziemnego harcerstwa męskiego. Wg grup wiekowych harcerze
dzielili się na Zawiszaków, Szkoły bojowe i Grupy szturmowe. Z tym podziałem wiązał się rodzaj
szkolenia i wykonywanych zadań. Grupy szturmowe brały udział w akcjach bojowych. Z nich
powstały elitarne jednostki AK: batalion „Zośka”
i „Parasol”. Na Mokotowie działa huﬁec ZHP noszący od 1967 r. imię Szarych Szeregów.
Volksdeutsch – osoba narodowości polskiej,
która podpisała niemiecką listę narodowościową,
wprowadzoną 2 września 1940 r.

W niedzielę 9 maja 1943 r. po nabożeństwie
w pobliskim kościele rozpoczęły się ćwiczenia I plutonu kompanii O1 i elewów szkoły
podoficerskiej pułku AK „Baszta”. Gdy jedna
grupa ćwiczyła przygotowanie zasadzki
W budynku dzisiejszej restauracji
przy ul. St.K. Potockiego
był posterunek niemieckiej
żandarmerii

druga, udając powracających z kościoła
w Powsinie, miała przejść przez teren ćwiczeń marszem ubezpieczonym. Miejscowi
volksdeutsche, widząc nieznajomych przechodniów, starali się ich zatrzymać. Jeden
z kursantów rzucił w stronę Niemca grana-

Tablica upamiętniająca akcję „Wilanów”

tem, ale dostał postrzał w głowę. Żołnierze
„Baszty” rozbiegli się, ale grupie volksdeutschów udało się trzech pochwycić. Byli to
Witold Chmielewski „Witold” i bracia Kulińscy: Stanisław „Kula” i Jan „Czarny”. Wezwani z posterunku w Wilanowie żandarmi
rozstrzelali pojmanych Polaków. Ich grób
zrównali z ziemią. W sierpniu koledzy odkopali zwłoki i przenieśli je potajemnie na
cmentarz w Powsinie. Dowódca kompanii,
por. „Zbójnik”, zgłosił gotowość wzięcia odwetu na zbrodniarzach, ale Komenda Główna AK zleciła akcję żołnierzom Kedywu.
red.
Przyg. na podstawie: E. Ajewski, L.M. Bartelski, J. Powałkiewicz „Mokotów – Warszawskie Termopile 1944
(Wyd. Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 19391945”, Warszawa 1998), przytoczony cytat pochodzi z
tejże książki oraz W. Fijałkowski, J. Krawczyk „Wilanów
dawny i współczesny”(Wyd. Pagina, Warszawa 2002)

Plac zabaw przy ul. Gronowej - uznany za wzorcowy
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Od czerwca do sierpnia br. pracownicy Centrum
Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy kontrolowali
miejskie place zabaw w warszawskich dzielnicach. Na
podstwie ich oceny wilanowskie place zabaw zostały ocenione najwyżej zajmując w punktacji łącznej
I miejsce w stolicy. Wysokie noty kontrolerów to satysfakcja dla wilanowskich samorządowców, a także
radość dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska
wilanowskiego Urzędu, którzy na codzień dbają o stan
techniczny i estetyczny obiektów. Gratulujemy!
Dwa najnowocześniejsze i najwyżej ocenione place zabaw przy ul. Gronowej i przy ul. Bruzdowej wybudowane zostały w 2007 r.
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Zdjęcia - J.Sasin

Akcja „Wilanów” była odwetem za bestialskie rozprawienie się z żołnierzami
pułku „Baszta” w maju 1943 r.
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INWESTYCJE

Remonty
w wilanowskich szkołach

Szansa na szkołę
w Miasteczku Wilanów

rozstrzygają się losy publicznej placówki
Gsą dyoświatowej
w Miasteczku Wilanów, prowadzone
prace remontowe i budowlane w wilanowskich
szkołach, o których informujemy na bieżąco.

Pojawiła się szansa na to, aby w najbliższych latach na terenie Miasteczka Wilanów powstała publiczna szkoła, a nawet kompleks szkolno-przedszkolny.

ul. Kardynała Hlonda

Ilustracje - materiały promocyjne Polnord SA; objaśnienia - redakcja

O

d kilku lat teren Wilanowa Zachodniego
intensywnie się zabudowuje. Pojawiają
się kolejne osiedla mieszkaniowe pod
wspólną nazwą Miasteczko Wilanów. Powstanie szkół i przedszkoli na tym obszarze,
który zasiedli wkrótce 35 tys. mieszkańców,
wydaje się logiczną konsekwencją. Problem
jednak w tym, że przed laty władze ówczesnej Gminy Wilanów, uchwalając miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego nie
dokonały odpowiednich zapisów rezerwujących teren na budowę publicznych szkół
oraz przedszkoli, nie wymusiły także takiej
inicjatywy na właścicielu terenu i głównym
inwestorze – filmie Prokom, która w swych
materiałach promocyjnych zapowiadała powstanie szkół i przedszkoli w Miasteczku Wilanów. Żadnych działań w celu wykupienia
działki na cele oświatowe nie podjęły władze
stolicy poprzedniej kadencji, gdy w latach
2003-2005 pojawiały się tu pierwsze domy,
a cena gruntu nie była jeszcze tak wysoka.
Obecny zarząd dzielnicy, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, od wielu miesięcy
prowadził rozmowy w tej sprawie z firmą
Polnord SA, która przejęła od Prokomu koordynację działań związanych z projektem pn.
Miasteczko Wilanów. Jednym z ważniejszych
celów tych rozmów było pozyskanie działki
na cele oświatowe, na jeszcze niezabudowanych terenach. Latem tego roku, firma
Polnord SA przedstawiła konkretną ofertę
sprzedaży 4,5-hektarowej działki w sąsiedztwie Skarpy Ursynowskiej, przy ul. Kardyna-

Trwają prace przy kompleksowej modernizacji budynku pływalni w Zespole Szkół Sportowych im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej.
Zakres prac jest tak szeroki, że powstanie praktycznie nowa pływalnia. Odnowiona zostanie niecka
basenu z wszystkimi przylegającymi pomieszczeniami: szatniami, łazienkami i prysznicami; nowy
będzie system wentylacji. Kompleksowemu remontowi podlega dach obiektu. Pływalnia zyska
także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

ła Hlonda (przedłużenie ul. Klimczaka). Do
oferty dołączony został projekt poglądowy, przygotowany – na zlecenie Polnordu
– przez renomowaną pracownię architektoniczną. Z tego opracowania wynika, że do
powstałego tu przedszkola mogłoby uczęszOcieplanie i tynkowanie budynku
czać 225 dzieci, do szkoły podstawowej
pływalni przy Zespole Szkół
1250 uczniów, a do gimnazjum 525 uczniów.
im. Wandy Rutkiewicz
W obrębie zespołu szkolno-przedszkolnego
znalazłyby się m.in. boiska, sale gimnastyczne, pływalnia, siłownia itp. Architekci
uwzględnili także obiekty, których dzielnicy
dotkliwie brakuje, takie jak amfiteatr zlokalizowany w przestrzeni publicznej oraz sala
widowiskowo-sportowa z trybunami.
Ponieważ zaproponowana kwota przekracza
możliwości finansowe Dzielnicy, burmistrz
Wilanowa, Rafał Miastowski, wystosował list
do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z prośbą o wsparcie władz stolicy Koszt inwestycji, która zakończy się w marcu 2009 r.
dla tej transakcji. W liście czytamy m.in.:

[...] Liczymy, że Pani Prezydent, po bliższym zapoznaniu się z sytuacją oświatową w naszej dzielnicy oraz przedstawioną
propozycją firmy Polnord SA wyda decyzję, która pozwoli rozwiązać tą ważną
kwestię, umacniając wśród wilanowskiej
społeczności wiarę, że duch oświeceniowy, przypisany niejako do Wilanowa za
sprawą jego założyciela – króla Jana III
i późniejszych znamienitych właścicieli,
jak Stanisław Kostka Potocki, to nie tylko
historia, a my – współcześni, poprzez dbałość o edukację kolejnych pokoleń, potrafimy w tym duchu podejmować słuszne,
choć niełatwe decyzje, naprawiając tym
samym błędy poprzedników.
red.

to około 6,2 mln PLN (w tym projekt 297 tys. PLN).

Lodowisko w Wilanowie
Jeszcze w tym roku ma powstać sztuczne lodowisko przy ul. Gubinowskiej (w obrębie Zespołu
Szkół). Więcej na ten temat w następnym wydaniu
„Informatora”.
Dobiega końca budowa nowych boisk
Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej.
Przypomnijmy, że powstają tu trzy boiska sportowe: do piłki nożnej (nawierzchnia z trawy syntetycznej), do koszykówki (nawierzchnia poliuretanowa) i do siatkówki (nawierzchnia syntetyczna).
Powierzchnie boisk wydzielone będą piłkochwytami. W północno-zachodniej części terenu przewiBoiska szkolne w Powsinku przy
ul. Uprawnej zostaną wkrótce
oddane do użytku

eczyjal. Rzo
lite
posp

dziano przestrzeń z urządzeniami do rozgrzewki.
Zakończenie inwestycji nastąpi w połowie listopada br. Na tym jednak nie koniec. Ze środków za-

Planowan
yk
szkolno-p ompleks
rzedszkoln
y
Informator Wilanowski

Dokończenie na następnej stronie.
nr 4 -

listopad 2008
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EDUKACJA / INWESTYCJE

Zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży
W dniach od 6 października – 19 grudnia 2008r. w
ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży, w wilanowskich placówkach oświatowych odbywają się następujące zajęcia:
Zespół Szkół nr 2 im. W. Rutkiewicz,
ul. Gubinowska 28/30:
„Pomocna dłoń fizyka”, „Razem łatwiej”,
„Już potrafię” i „Spotkania z baśnią”.
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 3,
ul. Przyczółkowa 27
„Happy Hours, czyli szczęśliwe godziny”, „Zabawa
w dziennikarza – Radość czy męka tworzenia?” oraz
„Spotkania z baśnią”.
Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego,
ul. Uprawna 9/17
„Szkolne Koło Dziennikarzy”, „Kółko plastyczne dla
klas drugich” oraz „Magiczna skrzynka gier i zabaw”.
Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej,
ul. Uprawna 9/17
„Z geografią za pan brat”, „Klub młodego podróżnika”, „Klub literata”, „Deutsch macht Spass” oraz „Zajęcia sportowe – piłka koszykowa – forma rywalizacji
Remont ul.
Obornickiej
i spędzania
czasu
wolnego”.
Zajęcia te mają na celu promowanie aktywnego
i twórczego sposobu spędzania wolnego czasu, rozwijanie umiejętności psychospołecznych,
zwiększenie motywacji do nauki, zmniejszenie skali
niepowodzeń, rozwijanie zainteresowań i umiejętności umożliwiających współdziałanie w grupie,
budowanie odporności emocjonalnej na stres i lęk,
a także pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Koordynacją programu zajmuje Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów.

KOTKI, MILUSIE i MISIE
w Powsinie

Fot. J.Sasin

Od 1 września br. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 pracują trzy oddziały: KOTKI (5-latki),
MILUSIE (4-latki) i MISIE (3-latki).
W marcu br. podczas ogólnowarszawskiej rekrutacji
okazało się, iż w dwóch wilanowskich przedszkolach
nawet listy rezerwowe pękają w szwach, postanowiono wyjść naprzeciw oczekiwaniom społeczności
lokalnej.
Szybkie decyzje władz Dzielnicy, poparte środkami
finansowymi pozwoliły na uruchomienie trzeciego –
kolejnego oddziału przedszkolnego. Podczas wakacji
trwały prace remontowe, aby salę lekcyjną z zapleczem przygotować na potrzeby najmłodszych.
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Remonty w wilanowskich szkołach
dokończenie ze strony 5.
oszczędzonych w przetargu na wykonanie boisk,
przebudowywane jest ogrodzenie otaczające
przyszkolne tereny sportowe (467 metrów bieżących). Jego budowa zakończy się w grudniu
br. Koszt wspomnianych inwestycji to ok. 2 mln
PLN (1,5 mln PLN – boiska; 547 tys. PLN - nowe
ogrodzenie).
Ostatnio zakończone inwestycje na terenie
obiektu szkolnego przy ul. Uprawnej:
l budowa małego boiska dla Szkoły Podstawowej nr 169 wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem otoczenia; zakończenie 2007 r; koszt
inwestycji - 609 tys. PLN
l przebudowa jadalni i kuchni wraz z nowym
wyposażeniem; zakończenie 2007 r; koszt inwestycji - 548 tys. PLN.
Trwają prace budowlano-remontowe
w budynku Zespołu Szkół nr 79 przy
ul. Wiertniczej.
Mimo niesprzyjającej aury (wyjątkowo deszczowy wrzesień) wymieniono znaczną część dachu, wykonując równolegle prace związane
z nadbudową piętra: nowe ściany
działowe, wzmocnione stropy, przebudowane klatki schodowe itp.
Część elewacji zewnętrznej została
ocieplona styropianem. W sierpniu,
gdy przez całą Polskę przechodziła fala burzowa, a szalejące wiatry
zrywały dachy domów, zerwana
została część zabezpieczenia przeRównież pomieszczenia sanitarne należało przystosować dla większej liczby dzieci.
W pierwszym dniu roku przedszkolnego najmłodsze
przedszkolaki powitała kolorowa sala, wyposażona
w piękne meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Rodzice naszych milusińskich również wykazali troskę
o wygląd estetyczny pomieszczeń.
Obecnie Przedszkole nr 223 jest czynne od 7.00 do
17.00. Przedszkolaki bawią się i uczą pod czujnym
okiem doświadczonych nauczycieli w sympatycznym
– przyjaznym miejscu. Poza realizacją podstawy programowej oferujemy pomoc psychologa i logopedy.
Dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych oraz korektywy. Dodatkowymi zajęciami są: rytmika, język
angielski oraz tańce.
Aniela Trefoń
dyrektor Zaspołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

ciwdeszczowego w nadbudowywanym
piętrze. Na terenie obiektu przebywało
wówczas 20 pracowników firmy remontującej szkołę. Wiatr był tak silny, że nie
byli w stanie utrzymać zabezpieczenia
przeciwdeszczowego. Nastąpiło częściowe zalanie górnej kondygnacji. Jej odnowienie nie zwiększło kosztów inwestycji,
gdyż takie ryzyko zostało uwzględnione
w polisie ubezpieczenia budowy. Na tej
podstawie, dodatkowe prace remontowe, związane z częściowym zalaniem
kondygnacji sfinansował wykonawca
z wypłaconego ubezpieczenia (ok. 1 mln
PLN). Kulminacyjnym momentem dla tej
inwestycji było zakończenie wymiany
pokrycia dachowego. Teraz wszystkie
prace przenoszą się do wnętrza szkoły,
z wyjątkiem trwającego już docieplania
budynku.
Warto odnotować, że odzyskano pomieszczenia w lokalach służbowych, znajdujących się w budynku szkolnym przy
Nadbudowa piętra w budynku
Zespołu Szkół nr 79

Wiertniczej. Powierzchnia 150 mkw. na
dwóch kondygnacjach zostanie zaadaptowana na potrzeby przyszłej „zerówki”
– zgodnie z sugestią dyrekcji szkoły. W tej
chwili powstaje dokumentacja projektowa tej adaptacji.
W Szkole Podstawowej nr 104 im.
Macieja Rataja w Powsinie we wrześniu br. zakończono:
– remont dachu (koszt inwestycji to
619 tys. PLN)
– wymianę instalacji CO (koszt inwestycji to 252 tys. PLN i 31 tys. PLN za
projekt)
Inwestycje na terenie obiektu wykonane
w poprzednim roku: boiska do siatkówki
i koszykówki za 385 tys. PLN oraz boisko
do piłki nożnej za 334 tys. PLN.
W sąsiedztwie szkoły, przy ul. Przyczółkowej trwa budowa obiektu, w którym znajdzie się Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
wilanowska Biblioteka Publiczna i Centrum
Kultury Wilanów. Dobiegają końca prace
przy przebudowie dojazdu do wspomnianego obiektu, w tym także do obiektu
szkolno–przedszkolnego. Jest nowa nawierzchnia z kostki brukowej i miejsca
parkingowe.
red.
zdjęcia - J.Sasin

Przedszkolaki przed rozpoczęciem zabawy

Informator Wilanowski
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Zdjęcia i ilustracja - J.Sasin

Budowy, przebudowy i remonty ulic

Budowa al. Rzeczypospolitej
(widok od strony ul. Klimczaka)
n Pełną parą ruszyła budowa al. Rzeczypospolitej na terenie Miastecz-

Nowe latarnie na pasie
między jezdniami
ul. Przyczółkowej

ka Wilanów (na zdjęciu powyżej). W pierwszym etapie powstanie odcinek od ul. Klimczaka do tzw. Płaskowickiej-bis.
n Po przeprowadzonym przetargu, wyłoniony został wykonawca, który
lada moment rozpocznie budowę drugiej jezdni al. Wilanowskiej na
odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Sikorskiego. Zaraz po tym al. Wilanowska i al. Rzeczpospolitej spotkają się na wspólnym rondzie z ulicą Sobieskiego. Po wygranym przetargu do budowy ronda przystępuje firma PolAqua SA ( znana z prac na terenie Miasteczka Wilanów).
n Pojawiły się latarnie przy ul. Przyczółkowej i ul. Drewny (na zdjęciu

obok). Trwa bowiem kompleksowa budowa oświetlenia tych ulic. Wkrótce do wspomnień przejdą te lata (dziesięciolecia), gdy – po zapadnięciu
zmroku – jechaliśmy do Powsina i dalej w niemal zupełnych ciemnościach. Do końca roku trasa do Konstancina będzie rozświetlona, przez
co poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy.
n Kolejną wiadomością, która ucieszy kierowców, jest perspektywa budowy ul. Nowokabackiej. W ciągu najbliższych dwóch lat powstanie
wytęsknione połączenie komunikacyjne Wilanowa z Ursynowem. Pełniejszą informację na temat budowy tej ulicy przedstawimy w następnym numerze „Informatora Wilanowskiego”.

Przebudowa
ul. Obornickiej
(widok od strony
ul. Biedronki)

n Trwa remont i przebudowa ul. Obornickiej. Zakresem prac objęty

jest odcinek o długości 400 m i szerokości 6 m. Do końca roku będzie
tu wymieniona nawierzchnia jezdni i studzienki chłonne. Stare trylinki
betonowe, zastąpi betonowa kostka brukowa. Na chodniku znajdą się
elementy wskazane przez konserwatora zabytków: chodnik północny
– płytki chodnikowe, chodnik południowy – kostka brukowa. Przebudowane zostanie także oświetlenie ulicy, wzdłuż niej pojawią się nowe
latarnie. W tym roku planowana jest również przebudowa ul. Piechoty
Łanowej.
n Trwają prace związane z remontem i przebu-

dową ulic: Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich. Dotychczasowe ciągi pieszo-jezdne zyskają nową
nawierzchnię - kostkę betonową. Pojawią się
miejsca parkingowe oraz latarnie uliczne. Prace
prowadzone są na łącznej dugości 1120 metrów.
Wąskie uliczki korkowały się często, dlatego zakończenie remontu i przebudowy wiązać się będzie ze zmianą organizacji ruchu. Na pewnych
odcinkach będzie to ruch jednokierunkowy, co
przedstawia plan zamieszczony obok.

2

3

2
1
1

red.

Ilustracja obok:
zmiana organizacji ruchu w obrębie ulic
Wiktorii Wiedeńskiej i Braci Marconich.

1
1 - ul. Wiktorii Wiedeńskiej
2 - ul. Braci Marconich
3 - ul. Królowej Marysieńki

Informator Wilanowski
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RADA DZIELNICY

9 października br. na XXI sesji, Rada Dzielnicy podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w tabelach XV/2, XV/3 oraz
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu
m.st. Warszawy na 2008 r.
16 października br. na XXII sesji, Rada
Dzielnicy zaakceptowała projekt budżetu
na rok 2009.
(red.)

Wspólne zdjęcie uczestników i jurorów konkursu.

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

Dyżury Radnych Rady Dzielnicy 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
trzeci poniedziałek miesiąca (na
zapisy) godz. 17.00 – 18.00
sala konferencyjna Urzędu.
Anna Drewniak
trzecia środa miesiąca,
godz. 16.00 - 17.00
sala konferencyjna Urzędu;
godz. 17.30 – 19.30
ul. Prętowa 1
Jerzy Hajducki
ostatni poniedziałek miesiąca
godz. 17.00 - 18.00
administracja „Osiedla Wilanów”
ul. Niemirowska 1 m. 4
Krzysztof Kanabus
drugi czwartek
i trzeci wtorek miesiąca
godz. 17.00 - 18.00
sala konferencyjna Urzędu.
Lilia Kościńska
drugi poniedziałek miesiąca
godz. 17.30 – 18.30
sala konferencyjna Urzędu.

nia 9 października br. w sali konferencyjnej Urzędu
Dzielnicy odbyło się podsumowanie tegorocznej
Dedycji
konkursu ”Piękno wilanowskich ogrodów i balko-

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

nów”, organizatorem którego – od lat – są radni dzielnicy. Po odczytaniu wyników jury, odsłonięta została miniwystawa prezentująca zdjęcia przydomowych ogrodów
i balkonów, biorących udział w konkursie.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszone zostały
obiekty z różnych części dzielnicy. Były piękne ogrody
w Powsinie, na Zawadach i w Wilanowie Niskim. Uznanie
budziły ciekawe aranżacje zieleni przy domach wielorodzinnych w Wilanowie Wysokim i w osiedlu Wilanów-3.
Okazale zaprezentował się jedyny zgłoszony balkon.
W sumie oceniono 19 obiektów. Jury wyraziło uznanie
dla uczestników, wręczając stosowne dyplomy oraz
upominki od fundatorów – firm działających na terenie
dzielnicy.
(red.)

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

Barbara Zdarzyńska i Wiesława Mazurek
(I miejsce ex aequo)

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

Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Wilanów
ul. St. Kostki Potockiego 11, pok. 108
tel. 022 642 82 14, 642 60 01 wew. 008, 009.
faks 022 642 82 14; e-mail: wor@wilanow.pl
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Piękno wilanowskich ogrodów
i balkonów 2008

Informator Wilanowski

Anna Królak
i Henryka Kobiałka
(II miejsce ex aequo)

Maria Adamiak-Pniewska
i Anna Karwacka
(III miejsce ex aequo)

Organizatorzy dziękują
Fundatorom nagród i upominków
dla uczestników konkursu
Uwaga: pełna lista uczestników konkursu, fundatorów nagród
oraz zdjęcia zwycięskich ogrodów i balkonów znajdują się na
stronie internetowej: www.wilanow.pl

nr 4 - listopad 2008

Zdjęcia - J. Sasin

Sesje Rady Dzielnicy

OPIEKA SPOŁECZNA / KULTURA

Dzień społecznej integracji

O

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wilanów
zaprasza
6 listopada – spotkanie autorskie
z Jackiem Komudą; godz. 19.00
4 grudnia – spotkanie autorskie
z Andrzejem Pilipiukiem; godz. 19.00
W każdy drugi czwartek miesiąca zapraszamy
Panie na warsztaty rozwojowe dla kobiet,
Pierwsze miało miejsce 9 października na temat
„Odkrywam swoją wartość”. Najbliższe spotkania: 13 listopada i 11 grudnia br. o godz. 19.00

LTURY
U
K

Wytwoornia Teatralna
wtorek 16:00- 18:00 / PKK ul. Ptysiowa 3
Na zajęciach Wytwoorni teatralnej rozwiniesz własną kreatywność, poznasz ludzi o podobnych zainteresowaniach, nauczysz
się pracy w zespole, przełamiesz nieśmiałość, pobudzisz kreatywność.

ILANÓW

Przyg. red. na podstawie informacji nadesłanych przez organizatorów.

Grafika komputerowa
wtorek 17.00 – 18.30 / PKK ul. Ptysiowa 3
Zajęcia dają możliwość opanowania w krótkim czasie profesjonalnych programów graficznych. Sam zaprojektujesz wizytówkę,
okładkę, ilustrację, stworzysz komiks i wiele innych ciekawych
prac. Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno tych dla który
komputer nie ma tajemnic, jak i tych, którzy chcą się z nim dopiero zaprzyjaźnić.
Zajecia prowadzi Justyna Kościelna

W

rganizatorami przedsięwzięcia byli: Środowiskowy Dom Samopomocy przy OPS Wilanów oraz Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 przy OPS Bemowo. Program spotkania, w którym wzięły
udział 24 Środowiskowe Domy Samopomocy z terenu Mazowsza
obejmował: l III Mazowiecki Turniej Bowlingowy Środowiskowych
Domów Samopomocy l wycieczkę po Warszawie szlakiem Warsa
i Sawy l spektakl teatralny pt. „Śmietnik” na podstawie sztuki Ewy
Złotowskiej.
Ideą tego przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi różnych środowisk na potrzeby duchowe i społeczne osób niepełnosprawnych
oraz pokazanie, że osoby te potrafią aktywnie, z zaangażowaniem
korzystać z powszechnie dostępnych dóbr kultury, sportu i rozrywki. Ważnym elementem spotkania była aukcja charytatywna prac
uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z Wilanowa
i Bemowa. Dochód z aukcji zostanie przekazany na rzecz Fundacji św.
Franciszka, która prowadzi schronisko dla zwierząt w Konstancinie.
Dzień społecznej integracji zakończył poruszający i refleksyjny spektakl wg sztuki Ewy Złotowskiej pt: „Śmietnik”, wystawiony w warszawskim Teatrze Capitol.

Wytwoornia Filmowa
czwartek 16.00- 18.00 / PKK ul. Ptysiowa 3
Zajęcia kierowane są do przyszłych filmowców. W czasie ich
trwania nauczysz się obsługiwać sprzęt filmowy i fotograficzny;
dowiesz się, co to jest scenariusz i jak się go pisze. Otrzymasz
niezbędną wiedzę, by zrealizować swój pierwszy film.
Zajęcia prowadzi Grzegorz Krause

R
T
UM
N
E
C

8 października odbył się
Dzień Społecznej Integracji
osób z zaburzeniami
psychicznymi,
uczestników
ośrodków
wsparcia z województwa
mazowieckiego pod hasłem „Warszawa miastem przyjaznym”.

CENTRUM KULTURY WILANÓW

W programie m.in. gry, zabawy i etiudy teatralne
•plastyka ciała •praca nad emisją głosu •kultura słowa
•praca nad miniaturami teatralnymi •elementy wiedzy o kulturze
z uwzględnieniem teatru i sztuki współczesnej •projekt i realizacja spektaklu teatralnego
W ramach zajęć próbujemy łączyć różnego rodzaju środki wyrazu artystycznego, takie jak: dramę, happening, akcje uliczną,
instalację przestrzenną, fotografię, plastykę, videoart
akcję społeczną w środowisku lokalnym.
Zajęcia prowadzi Grzegorz Krause
Inspiracje biżuteryjne
poniedziałek 14.30 – 16.00 / ul. Radosna 11, sala CKW na terenie
Biblioteki Publicznej
Zajęcia nauczą Cię, jak z drutu wyczarować naszyjnik dla mamy,
czy przyjaciółki. Zaczynamy od nauki podstawowych rzeczy,
więc jeśli chciałbyś się nauczyć, jak wykonać oryginalne kolczyki lub naszyjnik - zapraszamy na zajęcia; prowadzi je instruktor
Ewa Bodzento.
Więcej informacji: tel. 022 651 98 20, 894 43 69
www.kulturawilanow.pl

Teatrzyki dla dzieci
w każdy trzeci czwartek miesiąca, godz. 17.00

Urząd Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy
dziękuje ﬁrmie
GLM Gajewski&Morawski
za pomoc w kolportażu
„Informatora Wilanowskiego”
na terenie dzielnicy.

Minione wydarzenia:
2 października miał miejsce monodram poetycki
w wykonaniu Macieja Gąsiorka „Architektura Wiary”
– wiersze Karola Wojtyły, a 30 września wznowił
zajęcia Klub Małego Czytelnika.
Godziny otwarcia:
Wypożyczalnia: poniedziałek - piątek 10.00 - 19.00
Czytelnia: poniedziałek - piątek 12.00 - 19.00
Adres: ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa, tel. 022 423 57 55
www.wilanow.e-bp.pl

Informator Wilanowski
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Likwidacja azbestu
W Biurze Ochrony Środowiska można składać wnioski
na dofinansowanie usuwania szkodliwych dla zdrowia
odpadów azbestowych.
Władze m.st. Warszawy prowadzą program dofinansowania (ze środków Gminnego/Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy) likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz odpadów pochodzących z usuwania wyrobów azbestowych
z instalacji i budynków na terenie stolicy. Chodzi m.in.
o płyty eternitowe na dachach i elementy cementowo-azbestowe, stosowane niegdyś w budownictwie.
Wnioski o dofinansowanie można składać w Biurze
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, tel. 022 257 93 09 w każdym terminie, gwarantującym realizację przedsięwzięcia w aktualnym roku budżetowym.
Odpowiednie formularze można pobrać ze strony internetowej:
bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/OS/
Dofinansowanie_GiPFOSiGP/default.htm
lub w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów, ul. St.K. Potockiego
11, pokój 406, 407, tel. 022 642 60 01 wew. 406, 407.
Uwaga: w Urzędzie Dzielnicy można otrzymać broszurę (na zdjęciu powyżej) informującą w przystępny sposób co należy – krok po kroku – zrobić, aby cała procedura likwidacji eternitu i innych odpadów azbestowych przebiegła możliwie
szybko i sprawnie.

Komunikaty Wydziału Ochrony Środowiska
W listopadzie br. na terenie Dzielnicy firma Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” prowadzić
będzie inwentaryzację materiałów azbestowych wraz z oceną stanu i stopniem pilności usunięcia.
Na każdej posesji, gdzie tego rodzaju materiały występują, zostanie sporządzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest. Materiały zgromadzone przez firmę Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu „CARO” posłużą do przygotowania programu
usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Dzielnicy.
W związku z tym uprzejmie prosimy Mieszkańców i Zarządców
Nieruchomości o współpracę z przedstawicielami firmy „CARO”
i umożliwienie dokonania stosownych pomiarów.
n Zawiadamiamy, że po wielokrotnych interwencjach zgłaszanych do Zarządu

Oczyszczania Miasta, kontener znajdujący się u zbiegu ulic Sobieskiego i Nałęczowskiej (teren Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy) został usunięty w dniu 18
września 2008 r. Od kilku lat stanowił on poważny problem i zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne dla mieszkańców ww. okolicy, tym bardziej cieszy jego
zniknięcie.
n Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zakupił we
wrześniu br. i ustawił 40 nowych koszy ulicznych koloru zielonego o pojemności
35 litrów. Łącznie na terenie Dzielnicy ustawionych jest 190 szt. „dzielnicowych”
koszy ulicznych, w tym 40 szt. na psie odchody (przypominamy, że psie odchody
można wyrzucać do wszystkich koszy ulicznych). Niestety, jeden z koszy usytuowanych na skrzyżowaniu ul. Ostrej i Chorągwi Pancernej został skradziony dwa
dni po zamontowaniu. W związku z tym, iż nie jest to pierwszy przypadek kradzieży mienia Dzielnicy Wilanów, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o informowanie Urzędu o wszelkich przypadkach dewastacji lub kradzieży
urządzeń służących wilanowskiej społeczności.

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
ul. St.K. Potockiego 11, pokój 406, 407, tel. 022 642 60 01 wew. 406, 407
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Kontrole nieruchomości
na terenie Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy
Szanowni Mieszkańcy,
Właściciele i Zarządcy Nieruchomości,
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy uprzejmie informuję, iż w najbliższych miesiącach będą kontynuowane kontrole
nieruchomości na terenie Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy dotyczące wykonywania przez właścicieli
nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów
komunalnych oraz nieczystości ciekłych wynikające
z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz.2008), zgodnie z którym właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami
ustawy i przepisami odrębnymi (w tym przypadku
z obowiązujacym regulaminem Regulaminem). Kontrole przeprowadzane są przez pracowników Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej, a protokoły
spisane w ich trakcie przekazywane są do Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
z Magdaleną Kowalczyk, pracownikiem Wydziału
Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy, ul. St.K. Potockiego 11, tel. 022 642 60 01
wew. 406 lub 407.
Wykaz firm, które posiadają zezwolenie Prezydenta
m.st. Warszawy na odbiór odpadów komunalnych
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu
m.st. Warszawy znajdą Państwo Urzędzie oraz na stronie internetowej:
www.bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/
Biura_Urzedu/OS/Odpady/default.htm

Kontrola sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie Zawad
i Kępy Zawadowskiej
Uprzejmie informujemy, że na terenie Zawad i Kępy
Zawadowskiej zostanie przeprowadzona kontrola
sieci kanalizacji sanitarnej mająca na celu lokalizację
podłączeń kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do
kanalizacji sanitarnej.
W przypadku stwierdzenia wykonania przyłącza
kanalizacyjnego niezgodnego z przepisami prawa
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może
nie tylko nałożyć kary finansowe, ale nawet rozwiązać
umowę.
Kontrola sieci kanalizacyjnej poprzez
jej zadymianie
odbędzie się w listopadzie br.
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Sportowa jesień
uszyła tegoroczna edycja Warszawskiej Olimpiady MłoR
dzieży (WOM), która odbywa się już po raz czterdziesty
drugi. Zgodnie z terminarzem WOM, odbyły się już ﬁnały

K

iedyś mówiono,
że
Amerykanin
rodzi się w samochodzie, a Polak na
koniu. Powiedzenie
to podkreślało kawaleryjskie i ułańskie
tradycje zakorzenione w naszej historii,
u podstawy których
leżała wielowiekowa
miłość Polaków do
koni. Do tych tradycji Wilanów nawiązywał
wielokrotnie
organizując parady
kawalerii, patronując
konkursom i pokazom jeździeckim. W sobotę 20 września br. na
terenie Stajni Wilanów miała miejsce jedna z takich imprez - Konie i rowery w Wilanowie (współﬁnansowana przez Dzielnicę Wilanów). Podczas niej odbyły się Zawody Regionalne w Skokach
przez Przeszkody pod patronatem burmistrza Wilanowa. Mimo
niesprzyjającej pogody do zawodów, będących jednocześnie XVII
eliminacją Ligi Mazowsza, zgłoszono ponad 70 koni. Równolegle
odbyły się zawody rowerowe dla młodzieży.

dzielnicowe w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w kategorii gimnazjów. W kolejnym etapie rozgrywek Wilanów reprezentowali (zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców)
uczniowie Gimnazjum nr 117 z ul. Gubinowskiej 28/30. Zawody eliminacyjne w piłce nożnej w grupie „E”, do której zakwaliﬁkowani zostali reprezentanci Wilanowa odbyły się 17
października (dziewczęta) i 20 października (chłopcy).

Na zdjęciu: Aleksandra Iskierka na Bifonie (Stajnia Wilanów)
fot. Jacek Sasin

Na zdjęciach:
eliminacyjne rozgrywki piłkarskie
i biegi przełajowe;
fot. Maciej Hartﬁl,
(STREFA SPORTU)

Wcześniej (9 i 10 października) na terenie Parku Kultury w Powsinie odbyły się także eliminacje w biegach przełajowych, a Warszawski ﬁnał w konkurencji biegów indywidualnych odbył się
w dniu 15 października na terenie Toru Wyścigów Konnych na
Służewcu. Reprezentantka Wilanowa, Sandra Arak, ze Szkoły
Podstawowej nr 300 wygrała bieg dziewcząt z czwartych klas
szkół podstawowych. Gdy niniejszy numer „Informatora” oddawaliśmy do druku odbyły się stołeczne ﬁnały biegów przełajowych w kategorii sztafet (22 października), także na terenie Toru
Wyścigów Konnych na Służewcu. W najbliższym czasie czekają
nas eliminacje dzielnicowe w koszykówce w kategorii gimnazjów,
minikoszykówce w kategorii szkół podstawowych oraz w unihokeju i tenisie stołowym.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu rywalizacji w ramach WOM znaleźć można na stronie internetowej Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa
Mazowieckiego: www.szs-wwm.pl.
Informacje związane z ﬁnałami dzielnicowymi oraz osiągnięciami reprezentantów Dzielnicy Wilanów znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy: www.wilanow.pl
Przyg. Beata Komosińska-Ferens
(Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wilanów)

Dzielnica Wilanów
zaprasza na uroczyste
obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości
odbędą się koncerty pieśni narodowych i patriotycznych

11 listopada o godzinie 12.30
w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie (ul. Przyczółkowa 29)
wystąpi
Warszawski Chór Chłopięcy przy Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie

11 listopada o godzinie 19.00
w kościele św. Anny w Wilanowie (ul. Kolegiacka 1)
wystąpi
Chór Młodzieżowy Męski LIRA z Warszawy
***

Wstęp wolny
Koncerty zostały doﬁnansowane ze środków Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

