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Kolarze górscy 
tradycyjnie 
w Wawrze 

zakończyli cykl zawodów 
Lotto Poland Bike Marathon. 
Na starcie finałowego wyścigu 
stanęło ponad tysiąc kolarzy, 
ponadto samorządowcy 
Warszawy, uczniowie szkół 
podstawowych oraz najmłodsi, 
w wieku od dwóch lat.      »8

BUDŻET PARTYCYPACYJNY »4
2,2 mln zł przeznaczyła 

dzielnica na realizację budżetu 

partycypacyjnego w 2018 r. 

Został przyjęty szczegółowy 

harmonogram przygotowań do 

niego. Zmieniły się niektóre zasady 

obowiązujące przy jego tworzeniu. 

JUBILEUSZ „VICTORII” »5
20 lat temu z inicjatywy 

ówczesnego wikarego zerzeńskiej 

parafii Krzysztofa Ziółkowskiego 

utworzono PKS „Victoria”. 

Przechodził wzloty i upadki, 

pukał nawet do IV ligi. Dziś jego 

seniorzy grają w A klasie, a ok. 130 

chłopców i dziewcząt trenuje

w nim piłkę nożną.

SPIS TREŚCI

 Już niedługo poprawią się warunki wypożyczania książek w trzech wawerskich osiedlach: Wawrze, 

Radości i w Falenicy. Zostaną wybudowane nowe obiekty, łączące w sobie wypożyczalnie książek

i przybytki kultury. Kulturoteki, jak je roboczo nazwano, powstaną przy ul. Błękitnej/Solidnej, Powojowej 

(koncepcja powyżej) i Walcowniczej/Patriotów. Zapewnią lokalnym bibliotekom większą powierzchnię, 

urządzenie czytelni nawet w plenerze, dostęp do komputerów. Po sąsiedzku, często na tych samych 

kondygnacjach, będą się znajdować pracownie plastyczne, muzyczne, sale służące występom, jakich np. 

w Radości w filii WCK praktycznie nie było. Będą odpowiednie szatnie, miejsca, w których zaoferowana 

zostanie gościom kawa, herbata, ciastka. Te nowe obiekty spowodują niewątpliwie wzrost czytelnictwa 

książek i prasy oraz zainteresowanie ofertą kulturalną, która w nowych, znacznie lepszych warunkach, 

będzie szersza, lepiej odpowiadająca lokalnym potrzebom. Kulturoteka w Falenicy stanie się integralną 

częścią Centrum Lokalnego, obejmującego także bazar i jego otoczenie. »2

Książka z kulturą pod jednym dachem
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Tunel już otwarty
28 października br., wieczorem, na prawie miesiąc przed zapisanym w umowie terminem 
zakończenia budowy, został uroczyście oddany do użytku tunel w Międzylesiu. Tydzień 
wcześniej przeszła przez niego grupa zainteresowanych tą inwestycją mieszkańców. 
Ponieważ otwarcie było zapowiedziane, na inauguracyjny przejazd czekała kawalka-
da samochodów. Kiedy tylko usunięto barierki, ruszyła z klaksonami na drugą stronę.
W uroczystości wzięli udział prezydent Warszawa Hanna Gronkiewicz-Waltz, jej za-
stępca Michał Olszewski, gospodarze dzielnicy z burmistrzami Łukaszem Jeziorskim, 
Leszkiem Baraniewskim i Zdzisławem Gójskim, radni oraz przedstawiciele wykonawcy 
– firmy Strabag. W dalszym ciągu trwają prace związane z podziemnymi przejściami, 
montażem wind osobowych, ogrodnicze, kosmetyczne. Zakończenie pozostałych robót 
odbędzie się prawdopodobnie zgodnie z harmonogramem.
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KURIER SAMORZĄDOWY | PLAN ZAGOSPODAROWANIA KOLONII BORKÓW

KURIER INWESTYCYJNY | POWSTANĄ OBIEKTY NA MIARĘ XXI W.

Podzielić plan, nie scalać działek

Książka z kulturą pod jednym dachem
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Podział miałby nastąpić wzdłuż ciągu ulic Pan-
ny Wodnej i Skalnicowej. Na obu częściach jest 
wiele obszarów, dla których przewidziano obo-
wiązkowe scalenia długich, a jednocześnie tak 
wąskich działek, że nie mogą spełniać warunków 

Nowy taki obiekt powstanie w miejscu wypo-
życzalni przy ul. Błękitnej róg Solidnej. Będzie 
trzykondygnacyjny z tego względu, że działka 
jest niewielka. Na parterze znajdzie się biblio-
teka z czytelniami dla dzieci i dorosłych, pokój,
w którym książki będą przygotowywane do wyda-
nia czytelnikom, wyjście na taras, szatnia. W ho-
lu może być urządzona niewielka kawiarenka.
Na pierwszym piętrze architekci zlokalizowali 
dwie sale, dzielone przesuwnymi ścianami. W jed-
nej zawisną lustra potrzebne do ćwiczeń tanecz-
nych. Oprócz tego będą mniejsze pomieszczenia, 
w tym jedno przeznaczone na studio nagrań.
Na drugim piętrze  znajdą się sale wielofunkcyj-
ne z możliwością ich podziału, które połączone

z holem przekształcą się na przykład w salę kino-
wą lub teatralną. W sumie ten obiekt będzie miał 
860 m kw. powierzchni użytkowej. Na obecnym 
terenie wypożyczalni istnieje już siłownia plene-
rowa. Pozostanie w tym miejscu, ale może będzie 
wymagać przesunięcia któregoś z urządzeń. Część 
ogrodu zostanie przeznaczona na czytelnię plene-

 Rada Dzielnicy opowiedziała się za podziałem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Borkowa – Zagoździa oraz poparła wniosek, 

aby nie wprowadzać do jego części, obejmującej kolonię Borków, obowiązku scalania 

gruntów i wtórnego ich podziału, co przewidywał obowiązujący od 2009 r. plan.

 Dzięki nowym inwestycjom poprawią się warunki pracy osiedlowych 

wypożyczalni w osiedlach Wawer, Radość i Falenica. Powstaną w nich obiekty 

nazwane kulturotekami. Będzie można w nich wypożyczyć książki, posłuchać 

koncertu, wziąć udział w zajęciach plastycznych, muzycznych i innych.

działek budowlanych. Z takiego zapisu nie byli 
zadowoleni ich właściciele gdyż scalenia są pro-
cesem długotrwałym i kosztownym.
Zatem w nowym planie nie będzie obowiązko-
wych scaleń, a jedynie określenie wielkości dzia-
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rową. Architekci pracujący nad koncepcją 
tego obiektu elewację zaplanowali tak, że 
będzie przypominać regały na książki.
Bardzo złe warunki lokalowe ma wypo-
życzalnia książek w Radości. Zajmuje 54 
m kw. i jest wynajmowana od parafi i. Aby 
się do niej dostać, trzeba pokonać dziewięć stopni 
schodów, co powoduje, że osobom niepełnospraw-
nym trzeba książki znosić na dół. 
Z kolei część fi lii WCK Radość przy ul. Plane-
towej jest murowana, część drewniana, z izola-
cją w postaci igliwia. Nie ma w niej miejsca na 
występy. 
Dla radościańskiej kulturoteki znaleziono nową 
lokalizację. Stanie przy ul. Powojowej, w miejscu 

dobrze skomunikowanym, 
w pobliżu ul. Panny Wod-
nej, blisko stacji kolejowej, 
przystanku autobusowego. 
Działka leży na obszarze, 
który ma obowiązujący plan
zagospodarowania, stąd og-
raniczenia. Budynek nie mo-
że mieć więcej niż dwie kon-
dygnacje i trzeba zachować 
ponad 40 proc. powierzchni 
biologicznie czynnej. Ale jest 
dostęp do mediów.
Główne wejście będzie od 
strony ul. Powojowej róg 
Panny Wodnej, a od ul. Ju-
naków – wjazd na zaplecze. 

Budynek ma mieć kształt litery L i nieco ponad 
600 m kw. powierzchni użytkowej.
Na parterze przewidziano dużą salę z możliwością 
jej podziału, zaplecze. W jednym skrzydle znajdzie 
się biblioteka, sanitariaty, winda dla osób niepeł-
nosprawnych. Nad biblioteką ulokowano czytelnię 
i kącik internetowy, a obok pomieszczenie admi-

nistracyjne, cztery sale do różnorodnych zajęć.
Z miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego wynikło ograniczenie wysokości budyn-
ku, zatem będzie miał płaski dach. Inaczej będzie 
wyglądała elewacja części bibliotecznej, a inaczej 
kulturalnej. Część terenu ma mieć charakter parku.
Nawet przy najlepszych chęciach trudno uznać, 
że fi lia WCK w Falenicy przy ul. Włókienniczej, 
w piwnicy, ma dobre warunki lokalowe. Bibliote-
ka z kolei mieści się w budynku spółdzielni Fala. 
Falenicka kulturoteka będzie jednym z elemen-
tów Centrum Lokalnego w tym osiedlu, którego 
wizja powstała przy współudziale mieszkańców
i kupców bazaru. 
Zajmie teren w narożniku ul. Patriotów i Wal-
cowniczej. Przeznaczono na nią 6 mln zł, z czego
50 tys. będzie kosztować projekt użytkowo-funk-
cjonalny (ma być gotowy do końca br.), a 250 tys. 
zł projekt techniczny.
Budynek ten stanie plecami do ul. Patriotów 
i torów kolejowych, od strony których będzie 
jednak główne wejście. Na prawo od niego zo-
stanie przeniesiony pomnik poświęcony pamięci 
żołnierzy, którzy zginęli w bitwie pod Falenicą. 
Większą część parteru przeznaczono na salę wi-
dowiskową mieszczącą ok. 100 osób, ale z moż-
liwością jej otwarcia w kierunku parkingu, który 
mógłby być powiększoną widownią pod gołym 
niebem. Do biblioteki wejście byłoby od strony 
ul. Walcowniczej. Z niej można by wychodzić na 
teren tzw. zielonej czytelni, odgrodzonej od ulic. 
Na parterze zaplanowano dużą salę warsztatową.

Andrzej Murat

Obecny budynek Wypożyczalni nr 32 przy ul. Błękitnej 

Wizualizacja kulturoteki w osiedlu Wawer
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KURIER OSIEDLOWY | NIEPOTRZEBNY FERMENT WŚRÓD KUPCÓW I MIESZKAŃCÓW

Strach ma wielkie oczy, a kłamstwo krótkie nogi
Kilkukrotnie na październikowej sesji Rady Dziel-
nicy burmistrz Łukasz Jeziorski wyjaśniał, że mię-
dzy ul. Korkową i Króla Maciusia w Marysinie 
zbudowany będzie dom komunalny, nie socjalny, 
o maksymalnie 60 lokalach mieszkalnych, co nie 
przekłada się na wysokość 12 pięter. A także, że 
nie są jeszcze wydane warunki zabudowy (tzw. 
WZ), które mogłyby być podstawą konsultacji 
społecznych. 
I kilkukrotnie, z uporem godnym lepszej sprawy, 
radni PiS wracali do tematu, oskarżając Zarząd 
Dzielnicy, że zamierza wcisnąć w zabudowę cen-
trum Marysina Wawerskiego mieszkalny, 12-pię-
trowy wieżowiec. Podobnie czynili przedstawicie-
le Rady Osiedla i mieszkańcy, w tym osoby zbiera-
jące podpisy pod protestem skierowanym przeciw 
takiej wyimaginowanej inwestycji.
Faktem jest, że wśród mieszkańców, kupców
i klientów bazaru przy ul. Korkowej w Marysinie 
Wawerskim znów, gdyż podobne działania były 
podejmowane wcześniej, został zasiany niepo-
kój. – Dzielnica chce nam sprowadzić patologię, 
zlikwidowany zostanie bazar, nie będzie gdzie 
zaparkować samochodu – ktoś celowo rozpuszcza 
takie hiobowe wieści, które, jak twierdzą samorzą-
dowe władze, nie mają nic wspólnego z prawdą,
a są manipulacją.
Sprzedawczyni warzywnego stoiska potwierdza: 
docierają do nas takie pogłoski. I dodaje: zapowie-
dzi o likwidacji bazaru pojawiają się co dwa, trzy 
lata, dlatego pracujemy w ciągłej niepewności.
Sprawa jest o tyle dziwna, że jeszcze w paździer-
niku 2015 r. radny Andrzej Krasnowolski (PiS) 
zarzucił obecnym władzom dzielnicy, że  nie kon-
tynuują budownictwa komunalnego. Ostatni taki 
budynek, w Falenicy, jak zaznaczył, został oddany 
do użytku na początku stycznia 2009 r. 
Temat budownictwa komunalnego był omawiany 
na sesji Rady Dzielnicy w styczniu 2016 r. i wów-
czas radni zostali poinformowani o planie budo-
wy w Wawrze trzech budynków komunalnych do 
2021 r. Na realizację tego zamierzenia dzielnica 
otrzymała z miasta ok. 37 mln zł. Wybrane zostały 
dwie lokalizacje w Falenicy (przy ul. Włókienni-
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czej) oraz w Marysinie Wawerskim Północnym 
(przy ul. Begonii). 
I jak na zawołanie pojawili się przeciwnicy bu-
dowy przy ul. Begonii w Marysinie Wawerskim. 
Lokalizacji tej zdecydowanie sprzeciwił się były 
radny Wawra, obecnie przewodniczący klubu 
radnych PiS w Radzie Warszawy, Cezary Jur-
kiewicz. W marcu br. zgłosił do budżetu miasta 
2016 r. poprawkę dotyczącą zmiany lokalizacji 
planowanej inwestycji komunalnej na terenie 
Marysina Wawerskiego, podkreślając, że pro-
ponowana budowa bloku mieszkalnego przy 
ul. Begonii jest problematyczna, gdyż jej skut-
kiem będzie brak ok. 250 miejsc parkingowych 
na tym terenie. Zatroszczył 
się też (ciekawe dlaczego?)
o właścicieli mieszkań w blo-
kach niedawno zbudowanych 
przy tej ulicy, gdyż – jego zda-
niem – domy komunalne mogą 
spowodować… spadek warto-
ści tych pierwszych na rynku 
nieruchomości. I zapropono-
wał właśnie lokalizację przy 
ul. Korkowej i Króla Maciu-
sia. Zarząd Dzielnicy przystał 
na takie rozwiązanie. Przema-
wiało za tym to, że działka też 
należy do miasta i są dostępne 
media. Przy okazji postano-
wiono, że w nowym budynku, 
na parterze, pozostanie sklep spożywczy i apteka 
oraz biblioteka, także funkcjonująca w wynajmo-
wanym pomieszczeniu. – Po przeprowadzce uda-
łoby się zaoszczędzić większość z ponad 100 tys. 
zł z ponoszonych kosztów w roku – przekonywał 
burmistrz Łukasz Jeziorski przedstawiając plany. 
Zapewnił, że wybudowanie tego bloku komunal-
nego nie nastąpi kosztem bazaru.
Jednak argumenty te nie trafi ły do niektórych osób, 
skoro rozpoczęło się zbieranie podpisów pod pro-
testem. Jak zauważył mieszkaniec z ul. Kresowej, 
widział jak jedna osoba wpisywała na listę kilka 
nazwisk, więc nie ma co się dziwić, że zebrano 

już tysiąc podpisów. Inna z obecnych na sesji osób 
przekonywała, że mieszkańcy budynków komu-
nalnych to cywilizowani ludzie, często z wyższym 
wykształceniem. 
W dalszym ciągu mylono pojęcia budynek ko-
munalny z socjalnym i w związku z tym oba-
wiano się patologii, pogorszenia poziomu na-
uczania w szkole, a także zakorkowania osiedla. 
Burmistrz Łukasz Jeziorski wcześniej spotkał 
się z przedstawicielami Rady Osiedla Marysin 
Północny oraz z mieszkańcami. Zapewniał ich, 
że planowany budynek nie będzie wieżowcem, 
a domem z maksymalnie 60 lokalami. Wyjaśniał 
także, dlaczego wybrana została ta lokalizacja. 

– Nie mamy w Wawrze działek należących do 
miasta lub do skarbu państwa o odpowiedniej dla 
takiej inwestycji powierzchni oraz z dostępem 
do mediów. 
Nie na wiele się to zdało. Burmistrz potwierdził 
na sesji, że po uzyskaniu warunków zabudowy 
odbędą się konsultacje z udziałem mieszkańców. 
Wyraził także nadzieję, że i tym razem sprawdzi 
się powiedzenie, że kłamstwo ma krótkie nogi… 
Czytaj: że na kłamstwie nie da się, mimo wszyst-
ko, zbić politycznego kapitału.

Andrzej Murat

W miejscu budynku na zdjęciu zlokalizowano komunalny dom

łek i niezbędne  parametry ich zabudowy. Gdyby 
taki plan został uchwalony, właściciele sami by 
się dogadywali w sprawie przekształcenia posia-
danych terenów w działki spełniające warunki do 
zabudowy. Jednocześnie radni przyjęli uchwałę 
intencyjną, aby podobne rozwiązanie zastosować 
w stosunku do terenów na południe od ul. Panny 
Wodnej i Skalnicowej.
Sprawa miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego drugiej, południowej części, obo-
wiązującego planu dla kolonii Borków – Zagóźdź, 
była w październiku omawiana na komisji ładu 
przestrzennego. Jej członkowie zgodzili się, że
w stosunku do Zagoździa także trzeba odstąpić od 
obowiązkowego scalania działek i takie rozwiąza-
nie zarekomendowali Radzie Dzielnicy.           am

KURIER URZĘDOWY | WARTO SKORZYSTAĆ Z OKAZJI

Możesz odpracować zaległy czynsz
Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, masz 
trudną sytuację życiową i zaległości w opłatach 
za czynsz, możesz odpracować swoje długi.
Jak skorzystać z takiej możliwości?
• Należy złożyć wniosek o zamianę długu na 
świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodaro-
wania Nieruchomościami lub burmistrza dzielnicy,
• Uzgodnić prace i podpisać porozumienie,
Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu.
Jakie prace można wykonywać?
Dostępny jest szeroki katalog prac. Najczęściej 
jest to: sprzątanie ulic, podwórek, utrzymanie 

zieleni, prace ogrodnicze, grabienie liści, malo-
wanie, drobne prace remontowe, porządkowanie 
archiwum.
Jeżeli osobiście z różnych przyczyn nie możesz 
świadczyć pracy, dług może odpracować inna oso-
ba, która wyrazi na to zgodę, np. ktoś z rodziny czy 
przyjaciół. Od 2014 r. w Warszawie zawarto 438 
porozumień z osobami, które zmniejszyły swoje 
zadłużenie o 542 tys. zł. 
Więcej informacji w dzielnicowym Zakładzie 
Gospodarowania Nieruchomościami i na stronie: 
www.sprawylokalowe.um.warszawa.pl
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 „Zacną rzeczą jest uczyć się, jeszcze zacniejszą nauczać” – takie hasło 

przyświecało tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Wawrze. Świętu, 

któremu towarzyszyła obawa o zapowiedziane przez rząd zmiany w oświacie.

– Swoją pracą i entuzjazmem podnosicie poziom 
edukacji w naszych placówkach oświatowych – 
komplementował wyróżnionych i nagrodzonych 
nauczycieli zastępca burmistrza Leszek Bara-
niewski. Wyraził pod ich adresem słowa uznania 
za trud w nauczaniu i wychowaniu dzieci oraz 
młodzieży. Życzył nauczycielom w dniu ich świę-
ta wytrwałości i spokojnej pracy oraz stabilizacji, 
która jest w tym zawodzie bardzo potrzebna.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert Szcze-
pański podkreślił, że wyniki nauczania w Wawrze 
wyglądają bardzo dobrze na tle innych dzielnic, 

Warszawy i Mazowsza oraz że zapowiadanym 
zmianom w oświacie towarzyszy niepokój, gdyż 
nie wiadomo, jakie będą tego rezultaty. Zapewnił 
nauczycieli, że władze samorządowe pracują nad 
tym, aby reforma nie wpłynęła negatywnie na pro-
cesy nauczania.
Jolanta Buczyńska, druga obok Hanny Chodec-
kiej radna obecna na uroczystościach związanych 
z Dniem Edukacji Narodowej, wyraziła przekona-
nie, że nauczyciele będą przygotowywać uczniów 
tak, aby miały własne poglądy, a nie narzucane 
odgórnie.

– Czy 14 października br. mamy po-
wody do świętowania, radości – pytała 
retorycznie Zofi a Idzikowska, przewod-
nicząca oddziału ZNP Pragi Południe, 
Rembertowa, Wesołej i Wawra. – Edu-
kacja+ to nie reforma, a rewolucja, nie-
doróbka – nie kryła oburzenia. I prze-
strzegała, że błąd popełniony w edukacji 
oraz w wychowaniu mści się przez całe 
życie człowieka. Życzyła nauczycielom 
siły i wiary oraz tego, aby każdego dnia 
spotykało ich małe, drobne szczęście 
dla odreagowania stresów.
Dzień Edukacji Narodowej stał się oka-
zją do wyróżnienia i nagrodzenia zasłu-
żonych wawerskich pedagogów. Liczne 
ich grono otrzymało nagrody burmi-
strza, medale Komisji Edukacji Narodo-
wej przyznane na wniosek ZNP, medale 
za długoletnią pracę w zawodzie.
Na zakończenie odbyła się część arty-
styczna, w której uczniowie wystąpili 
ze spektaklem „Uczta na Olimpie”.
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KURIER OŚWIATOWY | NAUCZYCIELE NAGRODZENI I WYRÓŻNIENI

Dzień uroczysty, podszyty niepewnością

Dzień Edukacji Narodowej w Wawrze zorganizowany został w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w osiedlu Las 

Grono nauczycieli, którzy otrzymali nagrody burmistrza Wawra

Rozpoczęła się IV edycja budżetu partycypacyjne-
go. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkań-
ców Wawra w tej edycji to 2,2 mln zł. 
Co nowego w IV edycji?
Będzie więcej czasu na głosowanie – potrwa 
ono przez całą II połowę czerwca. Każda dziel-
nica określi swoją defi nicję ogólnodostępności 
projektów. Będzie ona ogłoszona przed etapem 
składania projektów. Na liście poparcia projek-
tu nie trzeba będzie podawać numerów PESEL. 
Dyskusje o projektach zostaną włączone do etapu 
weryfi kacji projektów - pracownicy urzędu wstęp-
nie zweryfi kują projekty przed spotkaniami dys-
kusyjnymi i na spotkaniach przekażą informacje
o proponowanych zmianach w projektach. Nastąpi 

KURIER URZĘDOWY | 2,2 MLN ZŁ DO ZAGOSPODAROWANIA

Budżet partycypacyjny 2018 r.
zmiana procedury odwołań od wyników weryfi ka-
cji – autor projektu lub jego przedstawiciel złoży 
wniosek o ponowną weryfi kację na posiedzeniu 
dzielnicowego zespołu ds. BP, w tym spotkaniu 
będzie uczestniczył także pracownik, który prze-
prowadzał weryfi kację szczegółową oraz członek 
Zarządu Dzielnicy. Wprowadzono konieczność 
zachowania oryginału listy poparcia do każdego 
projektu (w przypadku składania projektu elek-
tronicznie) aż do ogłoszenia wyników głosowania
i okazania jej w razie wezwania przez Urząd 
Dzielnicy lub jednostkę weryfi kującą projekt. 
Obowiązywać będzie próg minimum 10 proc. gło-
sów w głosowaniu w danym obszarze aby projekt 
mógł być skierowany do realizacji.

Nagrody burmistrza 
Maria Maciak – dyrektor ZS nr 111, Bernardetta 
Piotrowska – dyrektor Przedszkola nr 233, Beata 
Scelina – dyrektor ZS nr 120, Joanna Wichowska – 
dyrektor SP nr 138, Małgorzata Wysocka – dyrektor 
SP nr 124, Anna Zbroch – dyrektor Przedszkola nr 
110, Stefan Dejneka – dyrektor SP nr 109, Katarzyna 
Borkowska – nauczyciel ZS nr 70, Marek Ciecieląg 
– nauczyciel SP nr 216, Katarzyna Chojnacka – na-
uczyciel XXV LO, Krystyna Czaus-Pyra – nauczyciel 
ZS nr 70, Monika Dąbrowska – nauczyciel Przed-
szkola nr 107, Maria Dudrewicz-Sawicka – nauczy-
ciel SP nr 138, Grażyna Fabiszewska – psycholog 
PPP nr 17, Monika Jędrzejewska – nauczyciel ZSP 
nr 9, Julia Kamieniecka – nauczyciel Przedszkola nr 
84, Agnieszka Konowrocka – nauczyciel ZS nr 111, 
Lucyna Kozłowska – nauczyciel Przedszkola nr 233, 
Joanna Łopacińska-Tkaczuk – nauczyciel ZS nr 116, 
Joanna Mućko – nauczyciel Przedszkola nr 338, Róża 
Nowicka – nauczyciel ZS nr 115, Joanna Pietrzak
– nauczyciel SP nr 109, Małgorzata Rodak – nauczy-
ciel ZS nr 116, Monika Rokicka – nauczyciel Zespołu 
Szkół nr 120, Beata Rogowska – nauczyciel ZSP nr 
9, Katarzyna Trepka – nauczyciel SP nr 218, Maria 
Wesołowska-Drewnik – nauczyciel SP nr 216, Halina 
Wręga – nauczyciel SP nr 109, Jagoda Wypyszyńska-
Cieszkowska – nauczyciel ZS nr 120. 
Nagrodzeni Nagrodą Prezydenta m.st. Warszawy
Agata Kołodziejczyk – dyrektor ZS nr 115, Maria 
Szypnicka – dyrektor Przedszkola nr 86, Teresa Bo-
rzym-Paprocka – nauczyciel ZS nr 70, Piotr Dylew-
ski – nauczyciel ZSP nr 9, Janina Mąka – psycholog 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17, Hanna 
Ratańska-Szot – nauczyciel SP nr 109.
Nagrodzona nagrodą Kuratora Mazowieckiego
 Monika Prochot – dyrektor ZS nr 70.
Odznaczeni Medalem
Komisji Edukacji Narodowej
Joanna Bocianowska – nauczyciel SP nr 109, Joan-
na Pietrzak – nauczyciel SP nr 109, Izabela Staszałek
– nauczyciel Przedszkola nr 338, Magdalena Ładyko 
– nauczyciel ZS nr 120.
Odznaczenie Srebrnym Medalem
za Długoletnią Służbę
Izabella Rudzka – dyrektor Przedszkola nr 338.
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 W planie miejscowym m.st Warszawy (bo wtedy tak się nazywał ten 

dokument) wrysowano dawno temu zaporę, taką jak we Włocławku,

z możliwością przejazdu po niej. Z budowy zapory na Wiśle, na wysokości 

Wawra, władza zrezygnowała już dawno. 

 Dwadzieścia lat temu wikary parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny ks. Krzysztof Ziółkowski wystąpił z inicjatywą powołania do życia 

Parafialnego Klubu Sportowego w osiedlu Zerzeń.

Pozostała na planach trasa komunikacyjna nazy-
wana od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
Trasą Na Zaporze.
Gmina Warszawa-Wawer, kierowana przez burmi-
strza Dariusza Godlewskiego, wystąpiła w 1997 r.
z inicjatywą budowy mostu Na Zaporze. Prze-
prowadzono analizę efektywności ekonomicznej, 
która wykazała bardzo wysoką rentowność tej 
inwestycji i przystąpiono do przygotowań do jej 
realizacji. 
Wiosną 1998 wydano decyzję o warunkach za-
budowy. Rada Gminy Warszawa-Wawer podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do budowy. Podobną 
uchwałę intencyjną podjęła Gmina Warszawa – 
Wilanów, na której terytorium most miał się koń-
czyć. Prof. Henryk Czudek, ówczesny dziekan 
wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki War-
szawskiej, autorytet w dziedzinie budownictwa 
mostowego, za darmo przygotował projekt kon-
cepcyjny, który powielał rozwiązania zaprojekto-
wanego i wybudowanego mostu na Bugu w Bro-
ku (konstrukcja stalowa z pomostem betonowym, 
tzw. konstrukcja zespolona). Jest to rozwiązanie 

I nie był to przypadek, sam interesował się piłką 
nożną, grał w nią, był reprezentantem kadry Pol-
ski Księży. Pomysł spodobał się miłośnikom fut-
bolu gdyż dawał możliwość gry dorosłym i nauki 
dzieciom oraz młodzieży. Klub stał się faktem do-
konanym. Pierwsze zajęcia odbywały się w SP nr 
109, a boisko na Borkowie dopiero budowano.
 Pierwszym prezesem był Henryk Gawryszewski, 
a trenerem Krzysztof Pastuszko. Drużyna senio-
rów rozpoczęła grę w C klasie, chociaż warunki 
do uprawiania piłki nożnej były raczej spartań-
skie, gdyż murawa była nierówna, brakowało też 
zaplecza.
Nie zbywało natomiast ambicji zawodnikom
i darczyńców. Jednym z najważniejszych był Jó-
zef Roszkowski, społecznik, radny dzielnicy, któ-
rego stać było na wykupienie na potrzeby klubu 
budynku sąsiadującego z boiskiem. 
A piłkarze stopniowo zaczęli awansować do wyż-
szych klas rozgrywkowych. Największe sukcesy 
osiągnęli w Lidze Okręgowej, trenowani przez 
Ryszarda Brychczego, syna Lucjana, piłkarza bar-

KURIER KOMUNIKACYJNY | BYŁ PROJEKT, BYŁY FUNDUSZE, ZABRAKŁO WOLI

KURIER SPORTOWY | Z JUBILEUSZOWYM PIKNIKIEM

Historia mostu na nieistniejącej zaporze

Dwadzieścia lat PKS „Victoria” Zerzeń

Most w Broku

Jubileuszowa fotografi a działaczy PKS „Victoria” Zerzeń
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najtańsze i najbardziej efektywne. Następ-
nie burmistrz Gminy Warszawa-Wawer 
uzgodnił kredyt na budowę mostu z Ban-
ku Światowego. W budżecie gminy były 
zabezpieczone środki na wkład własny. 
Burmistrz doprowadził także do wpisania 
tej inwestycji na listę priorytetów GDDP 
(dziś GDDKiA), co oznaczało dofi nanso-
wanie. Urząd Gminy Warszawa-Wawer 
przygotował przetarg w trybie „projektuj 
i buduj”.
Następnie odbyły się wybory, w których zwycię-
żyła AWS, krytykując poprzedników i zarzucając 
burmistrzowi projekt budowy mostu Na Zaporze. 
Rada Gminy nowej kadencji, zdominowana przez 
koalicję AWS+UW, do sprawy mostu zechcia-
ła powrócić dopiero w marcu 1999 i zamknęła 
sprawę nawet bez głosowania. Do dziś w Radzie 
Dzielnicy Wawer i w Radzie Warszawy zasiadają 
byli radni AWS, którzy skutecznie zablokowali re-
alizację mostu. Pieniądze pozostawione na ten cel 
w budżecie rozeszły się, kredyt przepadł, a most 
mógłby być użytkowany od 20 lat przez miesz-

dzo zasłużonego dla Legii Warszawa, który 
w 452 meczach w jej barwach strzelił 227 
bramek. Był okres, że mieli realne szanse, 
zajmując 3-4 miejsce, awansu do IV ligi, 
ale klub uznał, że nie spełni wymagań jeśli 
chodzi o stan boiska, zaplecza i fi nansowo. 
Dziś seniorzy PKS „Victoria” Zerzeń grają 
w A klasie.
A był to okres, w którym „Victoria” utrzymywała 
się ze składek członkowskich i dofi nansowania 
przez sponsorów. – Dziś jest lepsza sytuacja – 
przyznaje kolejny prezes PKS „Victoria” Zerzeń 
Zdzisław Bochenek. – Na funkcjonowanie klubu 
dostajemy pieniądze z miasta i dzielnicy, są środ-
ki na szkolenie trenerów oraz dzieci i młodzieży. 
Dwa lata temu zmodernizowane zostało boisko, 
powstały trybuny, są zadaszone miejsca dla za-
wodników rezerwowych oraz dla trenerów. Duża 
w tym zasługa ówczesnego radnego Leszka Bara-
niewskiego. Zainstalowane zostało sztuczne pod-
lewanie murawy – sfi nansowane i utrzymywane 
w należytym stanie przez fi rmę Roll – Traw.

kańców Wawra i okolic. Ile godzin straciliśmy na 
dłuższe przejazdy, ile dodatkowych kilometrów 
przejechaliśmy przez ten czas? 
Most Na Zaporze umożliwiałby omijanie zatło-
czonego centrum miasta, zdejmował ruch z innych 
tras komunikacyjnych, stanowiłby lokalną prze-
prawę dla mieszkańców południowych dzielnic 
Warszawy. Przewidywany koszt budowy mostu 
zespolonego szacowano w 1998 r. na 40-50 mln 
złotych. Budowany w tym samym czasie most 
Siekierkowski kosztował ponad 200 mln.

Andrzej Arwar 
(radny Gminy Warszawa-Wawer

w kadencji 1994-1998) 

Rozwinięta jest praca z dziećmi i młodzieżą.
– W sześciu grupach trenuje ok. 130 młodych 
adeptów piłkarstwa, nawet czteroletnich, w tym 
także dziewczęta, z których – nie ukrywa planów 
prezes Bochenek – chcieliby utworzyć drużynę. 
Czy tak się stanie – zobaczymy, wszystko będzie 
zależało od nowych władz klubu, które zostaną 
wybrane jeszcze w tym roku. – Nie będę się ubie-
gał o stanowisko prezesa – zapowiada Zdzisław 
Bochenek, który był nim przez 16 lat – chociaż 
chętnie by jeszcze działał jako członek zarządu. 
Podsumowaniem jego działalności był jubileusz 
20-lecia istnienia klubu, podczas którego odbył 
się turniej piłkarski oraz piknik.                       am
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KURIER REKREACYJNY | POD OKIEM DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW

KURIER URZĘDOWY | PRZY UL. CIEPIELOWSKIEJ

Dbaj o kondycję, rzeźb ciało

Sprzedaż nieruchomości

Nasz OSiR (ul. V Poprzeczna 22) oferuje możli-
wości treningów i gimnastyki oraz innych zajęć 
prozdrowotnych. Oto one:
Stretching – zestaw ćwiczeń fi zycznych polega-
jący na rozciąganiu i rozluźnianiu mięśni, wpływa 
pozytywnie na elastyczność mięśni, ruchomość 
stawów, koordynacje ruchową, poprawia krążenie, 
obniża poziom stresu oraz ujędrnia sylwetkę. Pole-
cany jest osobom, które uskarżają się na sztywność 
i bóle karku oraz stawów, prowadzącym siedzący 
tryb życia, ale także aktywnym fi zycznie.
Trening funkcjonalny – to rodzaj treningu wielo-
stawowego, wielopłaszczyznowego, który poma-
ga poprawić siłę, kondycję, wydolność, szybkość 
oraz harmonijnie wzmocnić mięśnie całego ciała.
W treningu tym odchodzi się od ćwiczeń fi zycz-
nych z wykorzystaniem maszyn do treningu siło-
wego oraz sprzętu aerobowego na rzecz takich 
przyborów jak: step, piłka lekarska, TRX itp.
Aktywna w ciąży – zajęcia dla brzemiennych, 
pragnących przygotować się do porodu bez rezy-
gnacji z aktywności fi zycznej. Zajęcia oparte są 
na elementach pilates’u i body ball.

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność m.st. Warsza-
wy, położonej w Wawrze przy ul. Ciepielowskiej 
7, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 389/2 
w obrębie 3-12-85 o powierzchni 1457 m², obję-
ta księgą wieczystą KW Nr WA6M/00200577/6. 
Działka została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego nieograniczonego zarządze-
niem Prezydenta m. st. Warszawy nr 1261/2016
z 3 sierpnia 2016 r.

zór wygląda na pismo jak najbardziej urzędowe.
CEOGD to po rozwinięciu Centralna Ewidencja 
o Działalności Gospodarczej. Nie jest jedyną, 
która naciąga przedsiębiorców na wpłaty o różnej 
wysokość (od 110 do ponad 200 zł).
Ministerstwo Rozwoju oraz Centralna Ewiden-
cja i Informacja o Działalności Gospodarczej na 
swoich stronach informują: UWAGA! Wszelkie 
czynności związane z wpisem do Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) – prowadzonej przez Ministerstwo Roz-
woju są BEZPŁATNE.
Przed wnoszeniem opłat za rejestrację ostrzega-
ją także pracownicy wydziałów przyjmujących 
wnioski o wpis do działalności gospodarczej. Nie 
dajcie się naciągnąć!

am

KURIER PRZEDSIĘBIORCZY | WPISY DO REJESTRU SĄ BEZPŁATNE! KURIER KULTURALNY

Nie daj się naciągnąć Książki
z bibliobusaPrzedsiębiorcy, zwłaszcza przystępujący do no-

wej działalności gospodarczej, zanim jeszcze ją 
na dobre rozpoczną, otrzymują niby to urzędowe 
pisma wzywające ich do uiszczenia stałej opłaty 
rejestracyjnej. 
Otrzymał takowe jeden z naszych czytelników. 
Na przysłanym piśmie widnieje logo z napisem 
CEODG na tle konturów Polski. Jest też czerwo-
na okrągła pieczęć tej instytucji  i podłużna pie-
czątka z imieniem i nazwiskiem starszego refe-
renta wydziału rejestracji Departamentu Podmio-
tów Gospodarczych, co brzmi dumnie. Jest war-
szawski adres tej „instytucji” (jedni dostają pisma
z Al. Jerozolimskich 81, inni z Marszałkowskiej 
115, bez podania nr lokalu), ale nie ma podanego 
telefonu. Są odniesienia się do ustaw i kodeksów. 
I załączony blankiet do wpłaty. Wszystko na po-

Biblioteka Publiczna dzielnicy Wawer, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
szczególnie tych mieszkających w oddaleniu od 
jej placówek, uruchamiła mobilną bibliotekę. Jest 
obsługiwana przez specjalnie do tego celu przy-
stosowany bibliobus. Można w nim wypożyczyć 
oraz oddać książki. Zamówienia na  książki od-
bywają się telefonicznie bądź za pośrednictwem 
poczty e-mail, a odbiór następuje w Aleksan-
drowie, ul. Samorządowa 10 w środy, w godz.
16,15-18, w Lesie na terenie SP 128, ul. Kade-
tów 15 we wtorki, w godz. 14-15.45 i w czwartki, 
w godz. 16.15-18, w Nadwiślu, ul. Przewodowa 
15/21 w środy w godz. 14-15.45, w Zerzeniu, 
na parkingu przy kościele, we wtorki w godz.
16.15-18 i w czwartki, w godz. 14-15.45.

Zdrowy ksęgosłup - zajęcia prozdrowotne, przy-
czyniające się do stabilizacji i wzmacniania mię-
śni posturalnych. To terapia bólów kręgosłupa, 
poprawa prawidłowej postawy ciała, wzmocnie-
nie osłabionych mięśni głębokich. Trening ten 
wpływa również na poprawę ruchomości stawów, 
rozciąga mięśnie osłabione siedzącym trybem ży-
cia, przeciwdziałając przykurczom i bólom. Zaję-
cia polecane osobom zdrowym i z niegroźnymi 
dolegliwościami kręgosłupa. 
TBC (Total Body Condition) – gimnastyka po-
legająca na kształtowaniu sylwetki poprzez łą-
czenie wysiłku aerobowego (ciężarków, taśm 
gumowych itp.) i ćwiczeń na rzeźbienie mięśni. 
Ćwiczenia zwiększają wydolność fi zyczną, po-
prawiają koordynację ruchu, przyspieszają spala-
nie tłuszczu. Trening idealny dla osób w każdym 
wieku.
Joga funkcjonalna – zajęcia wzmacniające, roz-
ciągające i tonizujące poszczególne grupy mięśni 
i powięzi w korelacji z relaksującym, przepo-
nowym oddechem dla osiągnięcia silnego i ela-
stycznego ciała, kształtujące też sylwetkę.

Cena wywoławcza 820 000 zł
Wadium (wniesione w pieniądzu) 82 000 zł
Minimalne postąpienie 8 200 zł
Sprzedaż części nieruchomości zwolniona jest od 
podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się 9 grudnia 2016 r. o godz. 10 
w UD Wawer ul. Żegańska 1, sala nr 112, I piętro. 
Wadium winno być wniesione na rachunek banko-
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KURIER URZĘDOWY

Facebook
Zapraszamy na profi l Urzędu Dzielnicy Wawer 
na Facebooku www.facebok.com/UrzadWawer. 
Dołącz do nas!

wy dzielnicy Wawer nr 33 1030 1508 0000 0005 
5003 2058, do 6 grudnia 2016 r. 
Zgłoszenie udziału w przetargu wraz z wymagany-
mi załącznikami winno być złożone do 6 grudnia 
2016 r. do godz. 15 w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami, ul. Żegańska 1, pok. nr 131, I p.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie 
Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego War-
szawy przy ul. Żegańskiej 1, opublikowanie na 
stronie internetowej m.st. Warszawy www.um.war-
szawa.pl oraz w BIP m.st. Warszawy. Dodatkowe 
informacje można uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami, ul. Żegańska 1, pok. nr 131, 
I piętro, tel. (22) 443 70 04, w godzinach 8-16.
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Owo sprzężenie to występowanie u dziecka więcej 
niż jednej niepełnosprawności. Wymagające więk-
szej opieki i pracy z uczniem. Fundacja istnieje od 
30 lat, prowadzi trzy placówki, w tym na Bielanach 
i teraz w Wawrze, z ok. 150 uczniami oraz pozasz-
kolną placówkę specjalistyczną.
– Klasy są maksymalnie czteroosobowe, uczniami 
zajmuje się nauczyciel, drugi – wspierający lub asy-
stent, a ponadto specjaliści w zakresie pedagogiki 
specjalnej, neurologopedii, fi zjoterapii, integracji 
sensorycznej, psychologii. – Zapewniamy naszym 
podopiecznym indywidualne programy edukacyj-
no-terapeutyczne i możliwość dalszej nauki w gim-
nazjum oraz szkole specjalnej przysposabiającej do 
pracy, prowadzonych przez fundację. I co ważne, 
nie pobieramy od rodziców czesnego – informuje 

chwilę sport przez duże S był na wyciągnięcie ręki 
dla szkolnej społeczności. 
Pierwszym zaproszonym gościem był Mateusz 
Kaźmierczak, reprezentant Polski w triathlonie. 
Wielokrotny Mistrz Polski w dyscyplinie składają-
cej się z pływania, jazdy na rowerze i biegu. Opo-
wiedział tłumnie zgromadzonym uczniom szkoły 
podstawowej i gimnazjum o swoich sportowych 
początkach i o korzyściach płynących z czynnego 
uprawiania sportu. Gość na spotkanie przyjechał 
na profesjonalnym, startowym rowerze szoso-
wym. Zaprezentował również swój strój zawod-
niczy. Zorganizował dla dzieci symboliczny wy-
ścig, po którym nagrodził uczestniczących w nim 
uczniów upominkami w postaci swoich czepków 
z zagranicznych zawodów. Uczniowie byli bardzo 
zainteresowani informacjami, które przekazał Ma-
teusz Kaźmierczak, zadawali mnóstwo pytań, a na 
koniec gromadnie udali się po autografy i wspólne
zdjęcia.                                        Marcin Górnicki

KURIER SZKOLNY | SPOTKANIE Z UCZNIAMI ZS NR 70 KURIER SPOŁECZNY

Przybliżył im triathlon Przyjaciel harcerzy
Żeby przybliżyć uczniom Zespołu Szkół nr 70 syl-
wetki wiodących sportowców, reprezentujących 
różne dyscypliny, nauczyciele wychowania fi zycz-
nego  zainicjowali cykl spotkań z wielkimi świa-
ta sportu. Ich zamiarem jest, żeby chociaż przez 

Podczas zakończenia 52. Rajdu Szlakiem Tragedii 
i Chwały Anińsko-Wawerskiej na terenie Cmenta-
rza Ofi ar Wojny przy ul. Kościuszkowców, odbyła 
się miła uroczystość. Burmistrz Łukasz Jeziorski 
otrzymał z rąk komendanta Szczepu „Błękitni” 
Marcina Świderskiego srebrną Honorową Odznakę 
Przyjaciół Harcerstwa. W uzasadnieniu podkreślo-
no, że to za wspieranie działalności wychowaw-
czej, jaką prowadzi 147 WDH na terenie dzielnicy. 

Budynek szkoły przy ul. Bronowskiej

Mateusz Kaźmierczak oblegany przez uczestników spot-
kania, którzy prosili go o autografy

Piknik – impreza dla dzieci, rodziców i nauczycieli

zastępca dyrektora Szkoły Podstawo-
wej Niepublicznej, Dorota Koman. 
W pierwszym miesiącu pobytu
w szkole przeprowadzana jest własna 
diagnoza z udziałem specjalistów, 
służąca zastosowaniu odpowiednich 
metod edukacyjnych i terapii. Od 
tego zależy, czy dziecko uda się wy-
posażyć w umiejętności praktyczne, 
nauczyć czytać, pisać, liczyć, rozumieć związki 
przyczynowo – skutkowe, aby nastąpiła poprawa 
jakości życia, komunikacja z otoczeniem. Szkoła 
dba o to, by dzieci umiały zgłaszać swoje potrze-
by. Gdy nie mogą ich wyartykułować, gdyż np. nie 
mówią, stosuje się tzw. komunikację alternatywną, 
za pomocą znaków, gestów, symboli.

Szkoły prowadzone przez tę fundację 
współpracują z Akademią Pedagogiki 
Specjalnej. Jej prorektor prof. Jarosław 
Rola jest ich dyrektorem. Dużą wagę 
przykłada szkoła do współpracy z ro-
dzicami, którzy mają swoją radę, uczest-
niczą w spotkaniach diagnostycznych, 
w organizacji zajęć poza lekcjami, np. 
pikniku.
Wawerska fi lia ma potencjał, dziś prze-
bywa w niej 24 dzieci, ale może prowa-
dzić edukację i terapię nawet dwukrotnie 
większej grupy. Niektórzy rodzice wożą 
niepełnosprawne dzieci do szkół funda-
cji z odległych dzielnic. Mogą skrócić tę 

KURIER EDUKACYJNY | NOWA PLACÓWKA W WAWRZE

Nauka mimo niepełnosprawności
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 Nowoczesny budynek przy ul. Bronowskiej. W ub.r. został wynajęty 

przez Fundację Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. Ulokowano w nim 

filię Szkoły Podstawowej Niepublicznej, do której uczęszcza w nowym 

roku oświatowym 24 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

drogę, uczynić dojazd mniej męczącym, wybierając 
placówkę w Wawrze, np. po pierwszym półroczu.
Zainteresowana jest tym także dzielnica, która by 
zaoszczędziła na kosztach transportu dzieci z nie-
pełnosprawnością. – A rocznie idzie na to z budżetu 
800 tys. zł – mówi burmistrz Łukasz Jeziorski.

Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji 
Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym: Warsza-
wa 03-995, ul. Bronowska 18, tel. 503 807 322.
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy 
Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, 
kontakt Dorota Koman, tel. 503 807 322, d.ko-
man@superszkoly.edu.pl, www.superszkoly.edu.pl
Wymagane dokumenty do przyjęcia ucznia to: 
podanie rodzica/opiekuna, orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, dokumentacja
o przebiegu terapii i rehabilitacji. Należy je skła-
dać w szkole, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 
4 na Bielanach. Tel. 22 666 08 77, e-mail szko-
łyfpln.wawer@gmail.com 

am
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Start i meta znajdowały się po raz szósty na te-
renie Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu,
a zawody przebiegały pod hasłem „Rowerem po 
zdrowie”. Trasa była wytyczona w Mazowieckim 
Parku Krajobrazowym. A stworzona została w spo-
sób profesjonalny wspólnie przez dzielnicę Wawer 
oraz Poland Bike Marathon. Określana jest przez 
uczestników jako malownicza, pełna uroku, ale 
niezwykle wymagająca, z wieloma technicznymi 
zjazdami i podjazdami.
Zawody rozgrywano na trzech dystansach: 52 km 
(MAX), 27 km (MINI) i 8 km (FAN), w katego-

riach mężczyzn i kobiet, a na najkrótszym 
startowali uczniowie szkół podstawowych 
w otwartych mistrzostwach Wawra. Po-
nadto odbyły się wyścigi z udziałem dzie-
ci podzielonych na dwie grupy wiekowe
2-4 i 5-6 lat.
Na dystansie MAX zwyciężyli w swoich kate-
goriach Mariusz Marszałek (Trybik Northwave)
i Agnieszka Sikora (Wola Bike Orbea Team). 
Zwycięzcami MINI zostali Patryk Białek (Ro-
werowa Team) i Dorota Rajska (Roche Cycling 
Team).

KURIER SPORTOWY | ZAKOŃCZENIE LOTTO POLAND BIKE MARATHON W WAWRZE

Rowerem po zdrowie

KURIER SPORTOWY | PIERWSZY TAKI TURNIEJ

Najlepsi na rękę
Wawerski Ośrodek Sportu i Rekreacji po raz pierw-
szy zorganizował mistrzostwa dzielnicy w armwre-
stlingu, inaczej mówiąc w siłowaniu się na rękę. Za-
wody cieszyły się dużym zainteresowaniem, udział 
w nich wzięli panowie i panie, zupełni amatorzy, ale 
także zawodowcy. Pojedynki rozgrywano w dwóch 
kategoriach: do 90 kg wagi ciała i open oraz osobno 
w siłowaniu się na prawą i na lewą rękę.
W kategorii amatorów do 90 kg  w siłowaniu się 
prawą ręką najlepsza trójka zawodników to Andrzej 
Poczkaj, Adam Krasnodębski i Artem Pohrebniak,
a lewą Andrzej Poczkaj, Adam Krasnodębski i Łu-
kasz Godlewski. W kategorii open amatorów i prawej 
ręki zwyciężył Łukasz Godlewski  przed Artemem 
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W Otwartych Mistrzostwach Wawra uczniów szkół 
podstawowych najlepszymi okazali się Marek Ka-
pela (Warszawski Klub Kolarski) i jego klubowa 
koleżanka Marianna Żylik.
Najlepszymi samorządowcami 2016 r. na rowerach 
górskich zostali Paweł Adamczyk (UM Marki)
i Dorota Czajkowska (UM m.st. Warszawa).    am

 Impreza Lotto Poland Bike Marathon, organizowana przez byłego kolarza 

zawodowego Grzegorza Wajsa, zakończyła ósmy sezon. 15 jej etap w 2016 r., 

finałowy, odbył się w Wawrze. Tak jak dotychczas dopisała frekwencja.

Zwycięska drużyna MUKS Basket

Nagrody wręczał m.in. zastępca burmistrza Leszek Baraniewski

KURIER SPORTOWY | TURNIEJ KOSZYKÓWKI W MARYSINIE WAWERSKIM

MUKS Basket wygrał memoriał
Młodzi koszykarze Międzyszkolnego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Basket Warszawa wy-
grali koszykarski memoriał im. Bohdana Przywar-
skiego. 
W turnieju, rozgrywanym  w hali sportowej ZS nr 
115 przy ul. Króla Maciusia 5, wzięło udział sześć 
drużyn: KS Legion Legionowo, GLKS Nadarzyn, 
KS Oleśnica, Gim 92 Warszawa, MUKS Hutnik 
Warszawa i MUKS Basket Warszawa.
Bohdan Przywarski to olimpijczyk z Rzymu (na-
sza drużyna zajęła wtedy 7 miejsce). Początkowo 
grał w łódzkich klubach, a od 1953 r. w AZS AWF 
Warszawa, w którym trenerem był Zygmunt Ole-
siewicz, ojciec Marka, trenera MUKS Basket.
W barwach reprezentacji Polski Bohdan Przywar-
ski zagrał 52 mecze. Po zakończeniu kariery za-
wodniczej trenował kadrę młodzieżową, a następ-
nie kadrę seniorów Maroka.                           am
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Pohrebniakiem
i Michałem Szy-
maniakiem, a le-
wej Łukasz Godlewski przed Artemem Pohrebnia-
kiem i Krystianem Dennardem.
Zawody w siłowaniu się prawą ręką w kategorii 
open zawodowców wygrał Alex Kurdecha, przed 
Piotrem Palczewskim i Patrykiem Szymaniakiem,
a w przypadku lewej ręki Alex Kurdecha pokonał 
Jana Żółcińskiego i Patryka Szymaniaka. Wśród 
kobiet najsilniejszą prawą rękę miała Luiza Wolska-
Nowak, a za nią uplasowały się Małgorzata Dąbrow-
ska i Ewelina Bujno, a lewą Ewelina Bujno, która 
pokonała Luizę Wolską-Nowak i Annę Ostrowską.

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wiesława
Nowosielskiego
twórcy i redaktora naczelnego
dwutygodnika „Mieszkaniec”,

  przyjaciela Wawra

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składa

 Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy


