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egzemplarz bezpłatny

W niedawno otwartym studiu
telewizyjno-filmowym przy
Wale Miedzeszyńskim rozpoczęły się pierwsze produkcje.
Pierwszą, która zapisze się
w historii tego nowoczesnego
obiektu jest „the Voice of
Poland”. tu kręcony był już
pierwszy spot reklamowy,
wykonywany dla eurobanku
przez agencję Brasil i dom
produkcyjny Propeller Film. »5
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99,3 km sieci wodociągowej
96,5 km sieci kanalizacyjnej
212,3 mln zł na inwestycje MPWiK
w Wawrze w latach 2011–2015

inwestycje MPWiK szansą na rozwój Wawra
W dwóch miejscach firma Pol-aqua buduje kolektor W. najpierw ruszyły prace przy ul. Kadetów w osiedlu Las, a następnie pod ul. zwoleńską w Międzylesiu. od nowozabielskiej budowa idzie w kierunku traktu Lubelskiego i podobnie
od strony ul. rogatkowej. i na razie posuwa się bez przeszkód, aczkolwiek nieco utrudniając życie, zwłaszcza zmotoryzowanym, którzy muszą korzystać z objazdów. Budowa kolektora W, którego zadaniem będzie odbieranie ścieków
ze znacznej części Wawra, otwiera drogę do szerszego skanalizowania dzielnicy, a przy okazji i zwodociągowania.
MPWiK przeznacza na ten cel w latach 2011–2015 kwoty, jakich dotychczas w Wawrze na swoje inwestycje nie wydawało. Będzie to ponad 212 mln zł! za te pieniądze wykona prawie 100 km sieci kanalizacyjnej i prawie tyle wodociągowej. żadna inna dzielnica nie będzie miała podobnego programu inwestycyjnego. to dla Wawra oznacza szansę na
»2 i 3
dalszy dynamiczny rozwój i poprawę życia mieszkańców. na zdjęciu rury, z których będzie się składał kolektor.
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Najwięcej w Warszawie!
SPiS tReŚCi
LoDoWISKo
ZAPRASZA
»2
W aninie przy basenie
rozpoczęło działalność sztuczne
lodowisko. zorganizowane
grupy przedszkolne i szkolne
korzystają ze sporych zniżek.
na miejscu jest wypożyczalnia
łyżew.
PRZyByLi UłAni...
»5
szkoła podstawowa i gimnazjum przy ul. Bajkowej
zorganizowały obchody Święta
niepodległości oraz święto
patrona, którym jest 19. Pułk
ułanów Wołyńskich.

Ukwiecona Parada niepodległości

Wawerska pływalnia oblężona

na różne sposoby wawerczycy świętowali 93. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W kościołach przy ul. Korkowej w Marysinie i przy ul. Bartoszyckiej w Falenicy odprawione zostały msze w intencji ojczyzny. złożone zostały wieńce i kwiaty pod obeliskiem józefa
Piłsudskiego przy ul. Płowieckiej i Krzyżem Powstańczym. ale główne dzielnicowe obchody
Święta niepodległości odbyły się w Falenicy, gdzie organizatorem przemarszu mieszkańców
niosących biało-czerwone kwiaty przez to osiedle było Falenickie towarzystwo Kulturalne,
wspierane przez różne instytucje i organizacje. z okazji tej kolejnej rocznicy przypomniano
sylwetki Polaków, którzy przyczynili się do obecnego kształtu rzeczpospolitej. W zs nr 111
zakończono konkurs pt. „Drogi Polaków do niepodległości”, a w Marysinie na „syrence” rozegrano piłkarski turniej niepodległości.
»4

W listopadzie minął rok od otwarcia basenu w aninie. tętni życiem od
godz. 6 do 22. Korzystają z niego oraz z części rekreacyjnej (sauny, fitness, cardio, squash, lodowisko, skatepark) niemowlaki, dzieci szkolne
uczące się pływać, młodzież biorąca udział w zawodach sportowych,
dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne. W soboty i niedziele nie ma
wolnych miejsc na parkingu. na aniński obiekt przyjeżdżają mieszkańcy
Marek, Wołomina, sulejówka, ale także Wesołej, józefowa, które przecież mają własne pływalnie. Dzięki atrakcyjnej ofercie, konkurencyjnym
cenom i bardzo dobrym warunkom do rekreacji basen jest dochodowym
obiektem dzielnicowego osir.
»3
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Kurier INWESTYCYJNY | MPWiK zwiększa swoje zaangażowanie w Wawrze

Szansa na szybszy rozwój dzielnicy
Wawer „stoi” na szambach (w znacznej części) i na własnych ujęciach wody pitnej
(w nieco mniejszej). Lata 2011–2015 mają znacznie zmienić ten niekorzystny obraz
bądź co bądź stołecznej dzielnicy.
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sporych nakładów, ale także czasu.
Na szczęście Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
bo to ono, a nie dzielnica, jak się
niektórym mieszkańcom wydaje,
jest inwestorem, zaczyna traktować
Wawer priorytetowo. Fakt, że umożliwia jej to budowa kolektora W, bez
którego szersze skanalizowanie
Wawra byłoby niemożliwe.
W latach 2008–11 na terenie naszej dzielnicy MPWiK, naciskane
przez poprzednie i obecne władze Wawra, przebudowało 6,9 km
sieci wodociągowej, wybudowała
31 km nowej oraz 17,1 km – kanalizacyjnej. Białołęka, która jest
Jest nadzieja, że za kilka lat szambiarki znikną z krajobrazu Wawra
drugą pod względem dynamiki budownictwa mieszkaniowego dzielnicą, a podobnie
O szambiarkach obsługujących Wawer mówi się, że
jak Wawer peryferyjna, otrzymała w tym samym
kursują częściej niż autobusy miejskiej komunikacji.
czasie 19 km sieci wodociągowej i 12,2 km kanaNic dziwnego, skoro skanalizowanie dzielnicy to
lizacyjnej. W naszej dzielnicy najdłuższe odcinki
mniej niż 20 proc. Woda z prywatnych ujęć, zwłaszwodociągowe zbudowano wzdłuż ul. Juhasów
cza na terenach na zachód od linii kolejowej, jest tak
i Borków (2,3 km), w ciągu ul. Strusia, Akwarelozażeleziona, że bez uzdatnienia przez kosztowne filwej, Tęczy i Harmonistów (1,8 km), Cylichowskiej
try nie nadaje się nie tylko do celów spożywczych,
(1,3 km), Mozaikowej (1,4 km). Najdłuższe sieci
ale również do codziennej higieny.
kanalizacyjne powstały w ciągu ul. Olchy i IzbicSytuacja w ostatnich latach zaczęła się powoli zmiekiej (1,1 km), wzdłuż ul. Czarnołęckiej (700 m),
niać, ale nadrobienie zaległości wymaga nie tylko

Jolanta Koczorowska,
burmistrz Wawra
Jak wynika z planów miasta oraz MPWiK, inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji będą miały w naszej dzielnicy niespotykany dotąd zakres. Ich realizacja znacznie
poprawi jakość życia dotychczasowych mieszkańców i zachęci innych do osiedlania
się w Wawrze. W znaczący sposób wpłynie też na stan naturalnego środowiska. Te
inwestycje otworzą drogę do dalszych niezbędnych działań. Są naturalnym początkiem
przed rozpoczęciem dalszych inwestycji infrastrukturalnych. Po zbudowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej otworzy się możliwość budowy ulic z prawdziwego zdarzenia.

Kosynierów i Niemodlińskiej (500 m), Szoferskiej,
Zalipie i Odrodzenia (1,1 km).
W trakcie realizacji jest w tej chwili na terenie Wawra
4,3 km sieci wodociągowej i 5,1 km kanalizacyjnej.
Ogłoszono przetargi na zbudowanie 1,9 km wodociągu (ulice: Wolna, Skowronka, Otawska, Spadowa, Zabłudowska) oraz 3,5 km kanalizacji (ulice:
Strusia, Lokalna, Bystrzycka, Wolna, Zabawna,
Otawska, Bielszowicka, Odsieczy Wiednia, Zgorzelecka, Palmowa i Klimontowska).
Do końca 2012 r. ma być zakończona budowa kolektora W, czyli rury zbierającej ścieki zwłaszcza
z zachodniej części dzielnicy. To otworzy możliwość
wykonania sieci doprowadzającej ścieki do tego
kolektora. W latach 2011–15 MPWiK na sfinansowanie swoich inwestycji wodociągowych w Wawrze
rezerwuje 82 mln zł i aż 130,5 mln zł na zadania kanalizacyjne. Łącznie będzie to 212,3 mln zł. W tym
samym czasie na takie same inwestycje na Białołęce
wyda 196,2 mln zł, we Włochach – 46,9 mln zł.
Budowa kolektora w została zapisana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2011–
15 i jest elementem „Polityki rozwoju systemu
wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie
do 2025 r.” Kolektor W stanowi podstawowy
element systemu transportu ścieków bytowogospodarczych z dzielnicy Wawer. Ukończenie
jego budowy pozwoli z kolei na powstanie układu sieci kanalizacyjnych, umożliwiających przyłączanie się mieszkańców.
Roman Bugaj, rzecznik MPWiK

Dzięki tym pieniądzom w Wawrze przybędzie w ciągu najbliższych pięciu lat 99,3 km sieci wodociągowej i 96,5 km – kanalizacyjnej.
Budowy te niewątpliwie poprawią standard życia
w dzielnicy i zwiększą zainteresowanie nią jako potencjalnym miejscem inwestowania w budownictwo
mieszkaniowe. Wpłyną na poprawę środowiska
naturalnego. Zanim jednak zostaną ukończone,
utrudnią życie. Zwłaszcza realizacja kolektora W.
Na szczęście budowanego metodą tunelową.
Andrzej Murat

Kurier REKREACYJNY | Dla grup i indywidualnych łyżwiarzy
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Czynne jest już lodowisko przy anińskiej pływalni. Można z niego korzystać od godz. 9 do 21 we
wszystkie dni tygodnia. Funkcjonować będzie do
czasu utrzymywania się odpowiednio niskich temperatur powietrza.
Doświadczeni łyżwiarze mają do dyspozycji płytę
o powierzchni 600 m kw., natomiast maluchy – lodowisko boczne o powierzchni 60 m kw.
Wstęp na lodowisko dla osób dorosłych – 6 zł za
180 min., dla dzieci i młodzieży do lat 18 – 3 zł za
180 min. Uczestnicy zorganizowanych grup przed-

szkolnych i szkolnych płacą 1 zł za 60 min. A wynajęcie całego lodowiska na 60 min. kosztuje 1000 zł
plus 23 proc. VAT.
Na miejscu jest wypożyczalnia łyżew. Za jedną parę
na 180 min. dorosły płaci 7 zł, dzieci i młodzież
do lat 18 – 5 zł, uczestnicy zorganizowanych grup
– 2 zł, przy czym obowiązuje kaucja w wysokości
150 zł lub pozostawienie dokumentu ze zdjęciem.
Wierzchnie odzienie i buty przechowuje się w szafkach. Wynajęcie jej to koszt 20 zł lub pozostawienie
w kasie dokumentu ze zdjęciem.
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Drąży się

Budowa kolektora W nabiera tempa,
chociaż na powierzchni tego może tak
nie widać.
Po sfrezowaniu asfaltu fragmentów ul. Kadetów
i ul. Zwoleńskiej, zwiezieniu betonowych kręgów
o dużej średnicy, ustawieniu kontenerów zaplecza i urządzeń technicznych, reszta dzieje się
pod ziemią.
Na Zwoleńskiej przy jej skrzyżowaniu z Rogatkową
wbudowano kręgi o mniejszej średnicy, przy Włodzickiej – jeden o większej. Do wykonanego przy
Włodzickiej szybu wprowadzono tarczę, która wybiera grunt pod wprowadzenie rur wykonanych ze
wzmocnionej włóknem szklanym żywicy. Szyb ma
głębokość prawie 5 m, a kolektor będzie miał na od-

cinku od Rogatkowej średnicę jednego metra. Na dalszych będzie ona większa.
Pod Zwoleńską grunt na głębokości wiercenia jest piaszczysty i oczywiście nawodniony.
Wybierany piasek jest transportowany do
kontenera, w którym jest odsączany. Woda
wraca do tarczy, gdzie dodatkowo rozmiękcza grunt. Tarcza przesuwana jest przy pomocy siłowników olejowych.
W ciągu dnia pracy przemieszcza się ona
o 16 metrów i jeśli nie natrafi na przeszkodę
w postaci dużych kamieni, będzie pracować
w podobnym tempie. Na takie przeszkody na
razie się nie zanosi, ale gdyby one się poja- Tak wygląda praca w szybie
wiły, prace musiałyby stanąć, a tarcze nalePodobne prace trwają wzdłuż ul. Kadetów w osiedlu
żałoby wyjąć.
Las. Z tym, że tam średnica kanału zbiorczego jest
Pod ul. Zwoleńską pracuje na razie jedna tarcza,
większa. Na Zwoleńskiej po trzech dniach drążenia
docelowo będą dwie. Mieszkańców interesuje, dla(do 6 grudnia) wykonano ok. 210 m kolektora, na
czego kręgi wpuszczane w miejsca, dokąd będą doKadetów – … m. Po dojściu tarczy do ul. Źródlachodzić kanały doprowadzające ścieki z boków, są
nej w Międzylesiu, odblokowany zostanie obecnie
jednolite. Otóż takie są na początku. W momencie
wyłączony z ruchu odcinek tej ulicy, a zamknięty
kiedy dociera do nich tarcza, przewierca również ich
będzie dalszy, w stronę Traktu Lubelskiego.
ścianki. Otwory na doprowadzenie ścieków będą
wykonywane w odpowiednim momencie.
am
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Kurier INWESTYCYJNY
Budowa kolektora W

Kurier rekreacyjny | Basen w Aninie służy nam już rok

Cieszy się popularnością nie tylko wśród wawerczyków
dziwi, gdyż bliżej mają do „Wodnika” na Gocławiu
Lotnisku czy do „Wesolandii” w Wesołej. Dzieci
i młodzież szkolna nie zabierają na basenie miejsca
dorosłym, mają do dyspozycji trzy tory.
Wawerski OSiR realizuje w tym roku program „Senior starszy – sprawniejszy” na boisku „Syrenka”
w Marysinie Wawerskim, w hali sportowej przy
ul. Poezji w Falenicy, ale także w sali fitness i na basenie, które cieszą się wśród starszych osób dużym
powodzeniem, zwłaszcza że ich to nic nie kosztuje.
Z możliwości, jakie stwarza aniński obiekt korzysta
wiele firm. Cztery z nich rozprowadzają wśród przedsiębiorstw
i korporacji karnety na pływalnię, na fitness, na sale cardio
czy do squasha. To Benefit
Systems, FitProfit, FitFlex i OK
System. W Aninie aquaaerobic
prowadzą firma Figura i Fit &
Swim, natomiast firmy Aleksandry Rewers-Jaworskiej oraz
Akademia Ruchu polecają swoim klientom naukę pływania
i oswajania z wodą niemowlaków. Sala fitness wynajmowana
jest przez Mat Dance Studio
dla tych, którzy uczą się w tej
firmie tańca.
Dużym powodzeniem, zwłaszcza teraz, jesienią, cieszy się
solarium, a korzystający z saun
(sucha i parowa) cenią sobie
W dniu otwartym basen w Aninie odwiedzili podopieczni TPD „Helenów”
to, że mogą ochłodzić się zim-
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– Tętni życiem już od godz. 6 rano – informuje dyrektor dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Janusz
Olędzki. O tej godzinie tory pływalni zajmują zawodnicy sekcji pływackiej Uczniowskiego Klubu Sportowego z sąsiedniego Józefowa, co jest o tyle dziwne, że
miasto to ma własny, tyle ze starszy basen.
Od godz. 8 do 15.30 do wody wchodzą na naukę
pływania uczniowie wawerskich szkół. Ale nie tylko
wawerskich. – Przyjeżdżają do nas na zajęcia także
uczniowie ze szkół w Markach, Wołominie, Sulejówku, Zielonej – chwali się Janusz Olędzki. To też

Zbigniew Drzewiecki,
dyrektor creio
tpd „Helenów”:

– Mamy własny basen
służący hydroterapii niepełnosprawnych, ale w porównaniu z pływalnią OSiR
wygląda jak miska z wodą. Dlatego zdecydowaliśmy się korzystać z usług wawerskiego obiektu.
W każdą środę przywozimy do Anina 10 – 12
naszych niepełnosprawnych, dla których jest to
atrakcja, ale również ważna terapia.
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W soboty i w niedziele trudno znaleźć wolne miejsce na parkingu przed anińską
pływalnią od rana do wieczora, a w dni powszednie w godzinach południowych.
Basen jest oblężony. To pokazuje, jak był potrzebny.

ną wodą nie tylko z ceberka, ale także skorzystać
z możliwości wypłynięcia na zewnątrz budynku.
Ostatnio kierownictwo pływalni zorganizowało
dzień otwarty dla niepełnosprawnych mieszkańców,
oferując im możliwość skorzystania z basenu, który jest dla takich osób obiektem przyjaznym, wyposażonym w specjalną windę do opuszczania do
wody osób mających trudności z poruszaniem się.
Z zaproszenia skorzystało jedno z gimnazjów oraz
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.
Według dyrektora Janusza Olędzkiego – basen zarabia na siebie. Codziennie korzysta z pływalni i innych atrakcji, w tym także z lodowiska i skateparku
od 600 do 1200 osób dziennie, co oznacza, że rocznie odwiedza go ok. 350 tys. osób. Ponad 600 osób
wykupiło na pływalnię karnety (najczęściej przedłużane) a prawie 2000 – na wejście do sal fitness i cardio. Z okazji rocznicy kierownictwo OSiR spotkało
się z najbardziej lojalnymi klientami, obdarowując
ich upominkami.
Andrzej Murat
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Kurier Świąteczny | Polacy, którzy wpłynęli na losy Polski

Ukwiecona Wawerska Parada Niepodległości
patriotyzmu przeprowadzona wśród mieszkańców.
W tym roku na parkingu stanęła scena, na tyłach
której umieszczono mapę Polski. Organizatorzy powiesili na niej fotografie Polaków, którzy –
zdaniem grupowych uczestników parady – mieli
ogromny wpływ na obecny kształt wolnej Polski.
Zaliczyli do nich, według subiektywnych ocen,
oczywiście papieża Jana Pawła II, „Kuriera z Warszawy”, redaktora „Wolnej Europy”, Jana Nowaka Jeziorańskiego, któremu zawdzięczamy m.in.
wstąpienie do NATO oraz do Unii Europejskiej,
reżysera filmowego Krzysztofa Kieślowskiego, noblistów Czesława Miłosza i Lecha Wałęsę, aktorkę
Krystynę Jandę. W tym doborowym towarzystwie
znalazło się także miejsce dla naukowca,
twórcy niebieskiego lasera prof. Sylwestra
Porowskiego, dla sportowca – Adama Małysza, dla Zbigniewa Rychlickiego, ilustratora, twórcy wizerunku m.in. Misia Uszatka, w sumie ponad 30 osobistości.
Innym stałym elementem Wawerskiej Parady Niepodległości jest program artystyczny,
a w nim piosenka „Biały krzyż”, śpiewana
profesjonalnie przez Elżbietę Marciniak.
W tym roku towarzyszył jej z gitarą aktor
i piosenkarz Adam Tkaczyk oraz córka Marta
Kuszakiewicz, z którą w duecie wykonała piosenkę Maryli Rodowicz pt. „Łatwopalni”. AlTłumy mieszkańców Falenicy i innych osiedli Wawra uczestniczyły
w patriotycznej uroczystości z okazji Święta Niepodległości
dona Kraus z Anina recytowała swój wiersz.
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W pochodzie szły przedszkolaki, uczniowie wawerskich szkół, przedstawiciele organizacji społecznych,
w tym Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego, które tradycyjnie jest organizatorem tej uroczystości,
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, harcerze, uczestnicy
zajęć organizowanych przez Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także ludzie
niezrzeszeni, a mający potrzebę zamanifestowania
w tym dniu swojego patriotyzmu.
W poprzednich latach charakterystycznym elementem parady była 90-metrowej długości flaga Polski, następnie orzeł, na którego piórach każdy, kto
chciał, mógł napisać życzenia dla kraju, w 2010 r. –
baloniki w narodowych barwach i ankieta na temat

Kurier historyczny | Młodzież o walce z komunizmem

Drogi Polaków do niepodległości
Konkurs ma pogłębiać postawy patriotyczne i szacunek do historii własnego narodu, wolności,
demokracji i pokoju. Gimnazjaliści mogli sprawdzić posiadaną wiedzę w zakresie walki Polaków
z komunizmem, czyli od sfałszowanych wyborów
w czerwcu 1946 po 22 grudnia 1990 r., w którym
to dniu prezydent na uchodźctwie Ryszard
Kaczorowski przekazał insygnia władzy prezydentowi w kraju.
Kolejna rywalizacja, tym razem adresowana także do uczniów szkół podstawowych
od czwartej klasy, polegała na opracowaniu
multimedialnego przekazu pod hasłem „Historia pieśnią malowana”.
W dwóch kategoriach wiekowych (10–12
i 13–15 lat) rywalizowano w konkursie recytatorskim zatytułowanym „A mury runą…
w walce z komunizmem”.
Podczas uroczystego podsumowania laureaci prezentowali swoje prace. W konkursie recytatorskim sięgano po wiersze
Laureaci konkursu, z prawej Renata Królak, koordynator konkursu

fot. AM

Wawerskie szkoły podstawowe i gimnazjalne uczestniczyły w dzielnicowym konkursie „Drogi Polaków
do niepodległości” zorganizowanym przez ZS
nr 111 w Falenicy. Towarzyszyło mu hasło: „Walka
o wolność gdy się raz zaczyna, z ojca krwią spada
dziedzictwem na syna”.

fot. AM

Msza za Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Falenicy rozpoczęła, jak zawsze, tegoroczne dzielnicowe Święto Niepodległości.
Po niej kilkuset mieszkańców przeszło z biało-czerwonymi kwiatami w rękach na teren
parkingu naprzeciw falenickiego bazaru.

W programie artystycznym wystąpili Elżbieta Marciniak
i Adam Tkaczyk – na zdjęciu oraz Marta Kuszakiewicz
i Aldona Kraus

Uczestników parady powitali prezes Falenickiego
Towarzystwa Kulturalnego Aleksandra Chwedorowicz oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Norbert
Szczepański, który podziękował mieszkańcom za
tak liczny udział w wawerskich obchodach Święta Niepodległości. Jednocześnie podkreślił to, jak
różna była ta parada od tych, które odbywały się
w centrum Warszawy. – Na wawerską przyszli ludzie – podkreślił – bez względu na to, w co wierzą,
do jakiej organizacji należą, dla których jednakowo
ważne jest to święto. W uroczystości uczestniczyli
zastępcy burmistrza Adam Godusławski i Przemysław Zaboklicki.
Na zakończenie odbył się widziany z daleka pokaz
sztucznych ogni. A dzięki grochówce uczestnicy parady i widzowie programu artystycznego mogli się
pożywić i rozgrzać.

Henryka Murat

ZWYCIĘZCY KONKURSÓW
Recytatorski, szkoły podstawowe: Cezary Cichoniec ze SP 76, gimnazja: Karolina Frątczak
z G nr 103.
Multimedialny, szkoły podstawowe: Iga Czeranowska ze SP 124 , gimnazja: Maciej Szczepankowski, z G 101.
Wiedzy: zespół z Gimnazjum 104 w składzie
Karol Wojda, Marceli Hejowski, Michał Zakrzewski.

poświęcone górnikom, po poezję Jacka Kaczmarskiego. Utwory bardów Solidarności były
zaprezentowane w części poświęconej pieśniom
patriotycznym i jako podkłady muzyczne prezentacji multimedialnych. W tych drugich poprzez
fotografie i fotosy filmowe przypomniano zniewolenie Polski przez ZSRR, przypomniano puste
półki w sklepach, długie kolejki, kartki nie tylko
żywnościowe, bez których nie można było kupić
nawet zeszytów, strajkowy opór klasy robotniczej,
tłumienie buntów przez ZOMO, wydarzenia na
Pomorzu, pierwsze wolne wybory.
am
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Kurier PRZEDSIĘBIORCZY | Szansa dla Wawra

Ruszyły produkcje w nowym centrum ATM Studio

fot. ATM

Budynek wytwórni ATM Studio został zaprojektowany jako studyjny kompleks produkcji filmowotelewizyjnych. Jest pierwszym obiektem w Polsce,
w którym realizacja nagrań jest możliwa bez wspomagania agregatami prądotwórczymi.
– Jesteśmy gotowi do realizacji projektów telewizyjnych z udziałem publiczności, a także seriali,
filmów fabularnych i dużych wydarzeń artystycznych. Dzięki światłowodom możemy realizować
emisję telewizyjną w jakości HD, zarówno dla ro-

dzimych, jak i światowych stacji telewizyjnych. To
studio telewizyjne daje także ogromną szansę na
rozwój Wawra. Zarówno my, jak i nasi kontrahenci
będziemy z pewnością poszukiwać nowych pracowników – mówi Robert Mościcki, członek zarządu
ATM Studio.
Powstanie centrum produkcji filmowo-telewizyjnej
ATM Studio pokazuje, że Wawer staje się coraz
bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Myślę, że przychylność władz lokalnych dla biznesu jest jednym
z istotnych czynników w wyborze lokalizacji dla tego rodzaju przedsięwzięć.
Cieszą nas szczególnie inwestycje
o charakterze usługowym i produkcyjnym, dające nowe miejsca pracy i ubogacające dzielnicę w nową ofertę usług.
ATM Studio otwarte jest na organizację
eventów, pokazy filmowe czy produkcję
reklamową. Zdjęcia do spotu Eurobanku realizują obecnie Agencja Brasil
i dom produkcyjny Propeller Film.
– Rozmiar hal zdjęciowych naprawdę robi wrażenie! Ponadto mają one
świetną akustykę i są przystosowane
do podwieszanego oświetlenia, co

Przemysław Zaboklicki,
Zastępca burmistrza
wawra:

Powstanie centrum produkcji
filmowo-telewizyjnej ATM
Studio pokazuje, że Wawer
staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Myślę, że przychylność
władz lokalnych dla biznesu jest jednym z istotnych czynników w wyborze lokalizacji dla tego
rodzaju przedsięwzięć. Cieszą nas szczególnie
inwestycje o charakterze usługowym i produkcyjnym, dające nowe miejsca pracy i ubogacające
dzielnicę w nową ofertę usług.

fot. am

„The Voice of Poland” jest pierwszą produkcją realizowaną w nowo otwartym
centrum produkcyjnym w Wawrze. Wytwórnia ATM Studio – wchodząca w skład
spółki ATM Grupa – to najnowocześniejszy tego typu obiekt nie tylko w Polsce, ale też
w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

przy wielu realizacjach bywa kluczowe – ocenia
Justyna Trzeciak, kierownik produkcji w firmie
Propeller Film.
W budynku w Wawrze swoją siedzibę będą miały także pozostałe spółki ATM Grupy SA: ATM
System, dysponująca nowoczesnym zapleczem
technologicznym na potrzeby produkcji telewizyjnej i obsługi imprez, ATM FX, specjalizująca
się w realizacji filmowych efektów specjalnych
(realizowała kompleksowo efekty specjalne do
najnowszego filmu Jerzego Hoffmana – „Bitwa
Warszawska 1920”.
Zaplecze technologiczne ATM Studio umożliwia
ponadto organizację masowych koncertów.

Kurier SZKOLNY | W rocznicę Święta Niepodległości i patrona szkoły

W ubiegłym roku rotmistrz Tadeusz Bączkowski,
mieszkający w Wielkiej Brytanii, nie mógł przyjechać, jak zawsze w ostatnich latach, na uroczystości
związane ze Świętem Niepodległości i z patronem
Zespołu Szkół nr 70 w Radości – 19. Pułkiem Ułanów Wołyńskich. W tym roku, mimo swoich 98 lat,
przyjechał.
I zaznaczył, że nie trzeba go na tę uroczystość zapraszać, gdyż sam, z obywatelskiego obowiązku, ma
potrzebę spotkania się z młodzieżą oraz nauczycielami tej placówki, w której zawsze jest przyjmowany
z dużą serdecznością. I tak było także tym razem.
Po tym, gdy mówił o patriotyzmie, o konieczności
kultywowania pamięci o żołnierzach, dostał brawa
na stojąco.
W przeddzień Święta Niepodległości uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście, wzięli udział w mszy,
w złożeniu wieńców i kwiatów przy pomniku poświęconym 19. Pułkowi Ułanów Wołyńskich na terenie szkoły, w spotkaniu z kombatantami.
A wśród gości status honorowego miał właśnie
rotmistrz Tadeusz Bączkowski, były oficer 19. Pułku Ułanów Wołyńskich z Ostroga nad Horyniem,
uczestnik walk września 1939 r., dowódca plutonu
kolarzy w bitwie pod Mokrą, oficer sztabowy Dy-

wizji Pancernej gen. Maczka. Obecny był 94-letni
mjr Zbigniew Makowiecki, przedwojenny oficer
Wojska Polskiego, kawalerzysta uczestniczący
w kampanii wrześniowej, dziś prezes Zrzeszenia
Kół Pułkowych Kawalerii II Rzeczypospolitej. Nie
po raz pierwszy przyjechała do Radości Hanna
Różycka, której rodzina związana była z Jazdą
Wołyńską w latach 1830 i 1863 r. oraz z 19. Pułkiem Ułanów Wołyńskich, prezesująca Stowarzyszeniu Rodzin tego pułku. Uroczystość zaszczycili
także swoją obecnością Hanna Zawistowska-Nowińska, córka ppłk Dezyderiusza Zawistowskiego,
dowódcy 19. Pułku Ułanów Wołyńskich, Hanna
Sas-Jaworska ze słynnego rodu kawalerzystów,
Paweł Kibila ze Szwadronu Ziemi Kozienickiej
w barwach 22. Pułku Ułanów Podkarpackich im.
mjr Jerzego Sas-Jaworskiego, Piotr Zdybowicz –
prezes Stowarzyszenia Pamięci 19. Pułku Ułanów
Wołyńskich w Opolu i delegacja Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim, noszącej imię Wołyńskiej
Brygady Kawalerii.
– To nie jest zwykła uroczystość, to spotkanie
z uczestnikami walk o niepodległość kraju, to oddanie hołdu patronowi szkoły – mówiła jej dyrektor,
Monika Prochot.

fot. AM

Przybyli ułani… na Bajkową

Rotmistrz Tadeusz Bączkowski (w środku) na uroczystości
w Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej przyjeżdża
specjalnie z Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka

Major Zbigniew Makowiecki nie przypominał
okropności wojny. Opowiedział wydarzenie z połowy września 1939 r., gdy odbywał kawaleryjski
patrol w jednej z podwarszawskich miejscowości
i o zaskoczeniu mieszkańców, że oto jeszcze polskie
wojsko jest, że walczy.
Zaskakiwała scenografia części artystycznej. Z jednej strony nawiązywała do 1918 roku, a więc odzyskania niepodległości przez Polskę, a z drugiej
wypełniona była kibicowskimi elementami. Okazało
się, że dawne czasy reprezentował dziadek, a nowe
– wnuczek, zapalony kibic Legii, przekonany przez
dziadka o potrzebie patriotyzmu i kultywowania
ciągłości historycznej.
am
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Kurier KULTURALNY | Wawer Music Festival tym razem na wesoło

Grupa MoCarta zagrała Mozarta
O tym, że „muzyka łagodzi obyczaje” wiedzą wszyscy i z pewnością każdy jest w stanie wymienić swojego ulubionego wykonawcę czy tytuł ukochanej piosenki. Pytając o to młodych ludzi usłyszeć możemy
wiele przedziwnych nazw grup i wykonawców z różnorodnych dziedzin i stylów muzycznych. Bądźmy
jednak szczerzy, mało który nastolatek wymieni
kompozytora, chociażby Fryderyka Chopina, nasz
skarb narodowy, czy też neoklasycystyczne brzmienia Witolda Lutosławskiego. Trudno bowiem przekonać młodzież do słuchania klasyki i odkrywania
jej niezaprzeczalnych walorów. Na szczęście istnieją
fundacje takie jak Podkarpacka Fundacja Rozwoju
Kultury z siedzibą w Sanoku i Warszawie, z inicja-

tywy których organizowane są spotkania z muzyką,
takie jak Wawer Music Festival.
Atrakcją ostatniego koncertu była Grupa MoCarta,
która grała utwory samego mistrza Mozarta. Przyznać trzeba, że „grała”, to zdecydowanie za słabe
słowo. Bowiem kwartet smyczkowy, w składzie: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk, Bolek
Błaszczyk i lwowska pianistka – Anna Shalajkievich, stypendystka Fundacji PFRK, dali tak niesamowity show muzyczny, że z pewnością zapadnie
on w pamięć wielu osobom. Nie było nikogo, kogo
by brzuch od śmiechu nie bolał podczas gry tych
sympatycznych muzyków. A że śmiech to zdrowie
i wyraz aprobaty oraz zadowolenia, to właśnie takie

Kurier SPORTOWY | PIŁKARSKI Turniej Niepodległości

Osoby, które pierwsze 15 bm. zgłoszą się do
redakcji (Urząd Dzielnicy, I p. pok. 126) otrzymają zaproszenia na grudniowy koncert

cy w blokach sąsiadujących ze stadionem. Na co
dzień korzystający z nowego boiska, podnoszący
dzięki niemu swój piłkarski poziom. Regularne
treningi opłaciły się, drużyna złożona z nich, występująca pod nazwą Młody Marysin, wygrała
ten trzeci turniej. Puchar wręczył im zastępca
burmistrza Przemysław Zaboklicki, mieszkaniec
Marysina Wawerskiego, w towarzystwie przewodniczącego komisji sportu i rekreacji rady dzielnicy
Leszka Baraniewskiego i dyrektora OSiR Janusza
Olędzkiego.
Poziom meczów był wysoki, w pokonanym polu
pozostała klubowa drużyna z Ząbek – Dolcan ’94,
która zajęła dopiero czwarte miejsce. Na drugim
uplasował się drugi lokalny zespół – Marysin, a na
trzecim sąsiedzi, jedenastka Zielona.
fot. OSiR

Wygrali chłopcy z bloków
W ciągu trzech dni, od 11
do 13 listopada, rozegrano
na boisku „Syrenka” przy
ul. Starego Doktora trzeci
już piłkarski Turniej Niepodległości o puchar ufundowany przez burmistrza Wawra,
Jolantę Koczorowską, a zorganizowany przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
Do rozgrywek zgłosiło się
12 drużyn z naszej dzielnicy
oraz z okolic. Od początku
tego turnieju uczestniczą
w nim chłopcy mieszkają-

„oswajanie” z muzyką klasyczną jest wspaniałym
pomysłem. Proszę o więcej i obiema rękami się pod
tym projektem podpisuję.
Z wielką ciekawością oczekujemy przyjazdu artystów z Bydgoszczy, którzy zaprezentują na koncercie 18 grudnia, godz.17.30 przy Trakcie Lubelskim
40a dość kontrowersyjny, amerykański musical komediowy „Siostrunie”, o życiu zakonnic. Niezwykłą atrakcję zapowiada prof. Jarosław Drzewiecki.
Na Koncercie Noworocznym – 8 stycznia 2012 r.
o godz. 17.30 – wśród wielu niespodzianek wystąpi
w standardach jazzowych legendarny trębacz amerykański – Gary Guthman ze swym zespołem.
Ewa Żbikowska

Zwycięska drużyna

Kurier HISTORYCZNY | Konkurs na temat niepodległości

Na zakończenie turnieju dla piłkarzy i kibiców wystąpił zespół Crazy Boys.
Wojciech Zawadzki

KURIER SPORTOWY

Wyróżniono wawerskie gimnazjalistki Zawody

fot. AM

Dwie uczennice Gimnazjum nr 106 przy ul. Bajkowej zostały wyróżnione za prace zgłoszone na konkurs „Niepodległa. Tradycja w zderzeniu ze współczesnością”, zorganizowany już po raz ósmy przez
Muzeum Niepodległości oraz fundację „Polonia
Restituta”. Są nimi Weronika Kopcińska oraz Beata
Orzechowska.

Celem tego konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką odzyskania i obrony przez
Polskę niepodległego bytu, przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX
wieku, kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do
tradycji niepodległościowych narodu polskiego, odnajdywanie w najbliższym otoczeniu miejsc, gdzie
tradycja styka się ze współczesnością.
Uczestnicy mogli nadsyłać prace plastyczne w postaci rysunków, obrazów, grafik, plakatów, kolażu,
plakietek, albumów, filmów i fotografii oraz prace
literackie, będące rozwinięciem myśli Stanisława
Rybki: „Praojcom naszym niechaj będzie sława/ Że
w serce tchnęli ducha święty zew”.
Weronikę Kopcińską (z prawej) nagrodzono w kategorii praca plastyczna (plakat), a Beatę Orzechowską (z lewej) w kategorii praca literacka. Obie
są uczennicami klasy IIIc. Podziękowania organizatorzy złożyli na ręce Magdaleny Kołaczkowskiej,
która w tym gimnazjum uczy historii.

i rekreacja

Jak informuje wydział sportu i rekreacji, w grudniu
odbędą się następujące zawody sportowe oraz rekreacyjne:
9 – 10 grudnia, godz. 10 – zawody o Puchar Polski juniorów i młodzików oraz o Grand Prix Wawra
w sumo w hali sportowej OSiR przy ul. Poezji 5,
10 grudnia, godz. 9 – Mikołajkowy Turniej Siatkówki Dziewcząt ze szkół podstawowych w hali
sportowej przy ul. Króla Maciusia 5,
11 grudnia, godz. 10 – biegi narciarskie „Biegnij
razem z nami” w Aleksandrowie,
28 – 29 grudnia, XXI Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego dzieci rocznik ’96 i młodsze w hali
sportowej ZS nr 70 przy ul. Bajkowej 17/21.
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Kurier KULTURALNY | Miłosz i znany, i nieznany

Kurier SPORTOWY

ne. Bo oto on, Polak z Kresów, po inwazji Armii
Czerwonej na Litwę i przekazaniu jej Wilna, przyjął
obywatelstwo litewskie. Dla Litwinów nie był Litwinem, a dla Polaków stał się tym, który ich w ten
sposób zdradził.
Zarzucano mu, że stając się pracownikiem polskiej
dyplomacji po wojnie, wspierał ówczesny stalinowski reżim. Wtedy też wykonał kolejną życiową woltę
i w 1951 r. poprosił we Francji o azyl polityczny.
Z poetyckich ciekawostek Barbara Riss – Pysiak
przypomniała, jak to w czasie okupacji, w Warszawie, pod pseudonimem, wydał domowym sposobem, zszywając ręcznie kartki,
wiersze w nakładzie niespełna 40
egzemplarzy, gdyż na tyle starczyło
„zorganizowanego” papieru.
Swoje do tych interesujących faktów dołożył Wojciech Stockinger,
który w zasadzie miał czytać i czytał wiersze noblisty, przeplatane
jazzowymi kawałkami w wykonaniu Adama Kupca, który grał na
trąbce i Tomasza Warsztockiego,
towarzyszącego mu na elektronicznym pianinie.
Dla szkolnej młodzieży była to ciekawa, poznawcza lekcja literatury,
a dla wszystkich uczestników tego
zaduszkowego spotkania – uczta
dla ducha.
Barbara Riss – Pysiak ujawniła wiele szczegółów z życia poety
am

Mistrzostwa Dzielnicy Wawer Szkół Podstawowych  
w koszykówce chłopców zakończyły się zwycięstwem uczniów Szkoły Podstawowej nr 86. Będą
reprezentować naszą dzielnicę na forum Warszawy.
W eliminacjach szczęśliwie,  tylko jednym punktem
(17:16) pokonali kolegów ze SP nr 109, rozgromili
21:2 SP nr 138 i 34:6 SP „Żagle”. W ćwierćfinałach
pojedynki były bardziej wyrównane. Późniejsi mistrzowie Wawra pokonali 23:12 SP nr 124, przegrali
21:13 ze SP sióstr felicjanek, w półfinale zwyciężyli
przeciwników ze SP nr 195 24:20, a w finale ponownie trafili na SP 109, ale nie dali rywalom większych
szans, tym razem pokonując ich wyraźnie 26:17.

Kurier KLUBOWY | Wystawy, spotkania, spektakle

Mistrzami Wawra w piłce koszykowej chłopców
zostali: Marek Kubacki, Dominik Goś, Paweł Gołębski, Sławomir Śluzek, Tomasz Zyśk, Mariusz
Gugała, Karol Karpisiak, Marcin Zwierzchowski,
Adam Krawczyński, Arkadiusz Białobrzewski, (Robert Ryłko, Krystian Kisielewicz – eliminacje, Adrian
Rosiński – ćwierćfinał).                                            
Drużynę prowadziła Beata Sigłowy – Kaproń.

Nie przeocz tej oferty

Kurier PRZEDSZKOLNY

Dla dzieci
10 grudnia, godz. 15 – spektakl „Kozucha Kłamczucha” teatru Art-Re. KK Anin, ul. V Poprzeczna 13.
17 grudnia, godz. 15 – „Baśń zimowa” – przedstawienie aktorów Federacji Grup Kreatywnych Gargulec. KK Radość, ul. Planetowa 36.
15 grudnia, godz. 18 – „Bajkowy prezent pod choinkę”, spektakl „Melodyjek”, reżyseria – Irena Rogowska. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.
Przedstawienia, spotkania
14 grudnia, godz. 17 – „Najpiękniejsze drzewko
świata” warsztaty Oli Sarnowskiej.
„Kartki z kalendarza” – wernisaż wystawy, przygotowanie – Zofia Bisiak. KK Falenica, ul. Włókiennicza 54.
15 grudnia, godz. 16 – występ Kabaretu Seniorów
„Zadra” w Staromiejskim Domu Kultury.
17 grudnia, godz. 12 – „Żeglarski żart” przedstawienie dziecięcej grupy teatralnej „Świetliki z Akademii”. KK Radość, ul. Planetowa 36.
Warsztaty, spotkania, projekcje
17 grudnia, godz. 17 – „Spotkanie wigilijne” z seniorami i nie tylko. Wspólne śpiewanie kolęd, integrowanie się. KK Radość, ul. Planetowa 36.
17 grudnia, godz. 16 – „Klubowe spotkanie wigilijne”. Wystąpią „Balladynki” oraz zespół „Alex
i Babki”, będzie św. Mikołaj, który wręczy paczki

W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 10 listopada w Przedszkolu nr 110 im.
Warszawskiej Syrenki odbyła się akademia patriotyczna „Polska – moja Ojczyzna”.
Przedszkolaki deklamowały wiersze, które były
przeplatane pieśniami patriotycznymi. Przyswajaniu treści służyła dekoracja z symboliką narodową,
jak również portret marszałka Józefa Piłsudskiego.
Przedszkolaki chórem odśpiewały hymn narodowy
we właściwej atmosferze. Następnie udały się pochodem z flagami i kwiatami biało-czerwonymi pod
pamiątkową tablicę poświęconą obrońcom Falenicy, gdzie zapaliły znicze ku ich pamięci.
Anna Mikulska

dzieciom rodziców, którzy do 9 bm. zgłoszą się do
organizatorów. KK Aleksandrów, ul. Samorządowa 10.
18 grudnia, godz. 12 – „Święta tuż, tuż ...”, spotkanie z Mikołajem. KK Zastów, ul. Lucerny 13.
Wystawy, konkursy, warsztaty
10 grudnia, godz. 16 – familijne warsztaty plastyczne w bożonarodzeniowym nastroju. KK Radość, ul. Planetowa 36.
11 grudnia, godz. 13 – wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego „Pocztówka do Świętego Mikołaja” i Konkursu Plastycznego „Ozdoba
choinkowa”. W programie: koncert świąteczny. Od
12 bm. wystawa tych prac w CZD. KK Zastów,
ul. Lucerny 13.
15 grudnia, godz. 14 – rozdanie nagród w konkursie „Szopka betlejemska”. KK Marysin, ul. Korkowa 96.
17 grudnia, godz. 17.30 – wystawa prac dzieci
z Pracowni Rzeźbiarskiej „Droga” i Pracowni Ceramiki Artystycznej oraz kiermasz ich prac. Rozdanie
nagród w konkursie plastycznym o św. Mikołaju.
KK Zastów, ul. Lucerny 13.
Imprezy okolicznościowe
14 grudnia, godz. 15 – spotkanie świąteczne
w Klubie Seniora. KK Marysin, ul. Korkowa 96.

Patriotyczne maluchy

Fot. P nr 110

fot. am

Frekwencja na zaduszkowym spotkaniu poetyckim
w Wypożyczalni nr 82 przy ul. Agrestowej zaskoczyła organizatorów. Magnesem był Czesław Miłosz,
nasz noblista. Wśród publiczności zauważyliśmy
wielu wawerskich poetów, głównie ze środowiska
anińskiego, oraz, co pozytywnie zaskoczyło, młodzież szkolną. Dość powiedzieć, że dla wszystkich
chętnych zabrakło krzeseł.
Barbara Riss – Pysiak z Muzeum Literatury przybliżyła w bardzo interesujący sposób sylwetkę poety,
akcentując może mniej znane fakty z jego skomplikowanego życia. A było rzeczywiście skomplikowa-

Najlepsi koszykarze

fot. SP NR 86

Wiersze z jazzem

Przedszkolaki w drodze do pamiątkowej tablicy

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier SPORTOWY | Sporo medali w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży

Wyróżnienie za sportowe wyniki w dyscyplinach zimowych
z rąk Jacka Sadomskiego z wydziału sportu i rekreacji
odebrały dziewczęta ze SP nr 218

i chłopców, ale zebrali sporo punktów za lokowanie
się w czołówce innych dyscyplin sportowych.
Reprezentanci Gimnazjum nr 106 pokonali rywali
w biegach indywidualnych i sztafetach przełajowych,

Kurier SPORTOWY | IV Turniej szachowy im. Jana Brustmana

Prawie setka uczestników

Agnieszka Brustman,   polska arcymistrzyni szachowa.
W IV Turnieju wystartowało 98 szachistów z Warszawy i okolic, m.in. z Otwocka, Michałowic i Skierniewic. Turniej wygrał Grzegorz Grochulski, zawodnik
UKS Czternastka z Warszawy przed zawodnikami
MKS Polonia Michałem Janczarskim i Łukaszem
Jarmułką. Najlepszą wśród dziewcząt była Kinga
Pastuszko, zawodniczka MKS Polonia, mieszkanka
Wesołej. Otrzymała puchar z rąk zastępcy burmistrza Wesołej Mariana Mahora
dla najwyżej uplasowanego szachisty
z tej dzielnicy. Puchar dla najlepszego
zawodnika z Wawra, którym okazał się  
Andrzej Żurkowski, wręczył naczelnik
wydziału sportu i rekreacji – Radosław
Ziółkowski. Najmłodszym uczestnikiem
turnieju był… 4-letni Konrad Andziak.
Zwycięzcy całego turnieju oraz poszczególnych kategorii otrzymali liczne
nagrody ufundowane przez władze obu
dzielnic. Przebieg turnieju obserwował
Andrzej Dobrowolski – prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Szachowego.
Agnieszka Brustman (w środku) w otoczeniu najlepszych szachistów
memoriału
Kazimierz Włodarczyk
W Szkole  Podstawowej nr 173 w Wesołej 22 października rozegrano IV Turniej Szachowy imienia
Jana Brustmana. Jest on organizowany na przemian w Wawrze i w Wesołej.
Jan Brustman przez ponad 10 lat prowadził w KK
Anin szkółkę szachową dla dzieci, był organizatorem i propagatorem szachów w naszej dzielnicy.
Nauczał tej   „królewskiej gry” z ogromną pasją
i poświęceniem. Dziś jego pracę kontynuuje córka,

w lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców, w piłce
ręcznej obu płci, koszykowej dziewcząt i chłopców,
koszykowej dziewcząt i nożnej chłopców, w dwuboju
nowoczesnym, a także tenisie stołowym dziewcząt.
Liceum z Halnej zwyciężyło w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców oraz w piłce nożnej
chłopców.
Najlepsze wyniki XLIV Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży osiągnęli: Nagawski, Janus, Olszewski,
Laskus, Przybyłko i Jesiotr ze SP nr 204 – złoty medal
w czwórboju, Janus, Jesiotr, Lichterowicz, Przybyłko,
Nagawski, Wojda, Olszewski, Kilian, Kierejsza, Laskus, Makowski ze SP nr 204 – złoty medal w sztafecie przełajowej, Natalia Kwitowska ze SP nr 204
i Jan Brzeski z PSP nr 92 – srebro w pływaniu, Kuba
Miszkurka i Tomasz Miazga ze SP nr 204 – brązowy
medal w tenisie stołowym, Kozera, Mroczkowska,
Rudziejewska, Oleszczuk, Bieniewicz, Piekut, Mroczek, Pieniak, Paziewska, Narewska, Krogulec ze SP
nr 204 – brąz w sztafecie przełajowej, Marcin Waker
z G nr 106 – srebrny medal w biegu na 100 m, Patryk Krystman z G nr 105 – srebro w pchnięciu kulą,
Marcin Jura z G nr 1 – srebro w pływaniu, Monika
Maksymowicz z G nr 106 – brąz w biegu na 200 m,
Angelika Kubicka – brąz w skoku w dal, Kamil Boruta z G nr 106 – brąz w biegu na 100 m, Hubert
Olczyk, Marcin Polak, Marcin Waker, Kamil Boruta
z G nr 106 – brąz w sztafecie 4 x 100 m, Mateusz Zakrzewski z G nr 106 – brąz w biegu na 800 m, Patryk
Gwizd z G nr 106 – brąz w biegu na 100 m, Tołoczko,
Łepkowska, Zentala, Maksymowicz z G nr 106 –
brąz w sztafecie 4 x 100 m.

Kurier KONKURSOWY

Pocztówka z wakacji

Fot. KKZ

Najbardziej usportowione szkoły w minionym roku
szkolnym to SP nr 204 oraz gimnazjum nr 106 przy
ul. Bajkowej. Druga z prawej – Monika Prochot, dyrektor
ZS nr 70, z lewej Renata Potrzebowska, naczelnik
wydziału oświaty i Radosław Ziółkowski, naczelnik
wydziału sportu i rekreacji Urzędu Dzielnicy

fot. AM

W Zespole Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej w Radości
wydział sportu i rekreacji Urzędu Dzielnicy Wawer dokonał podsumowania sportowej rywalizacji
uczniów w minionym roku szkolnym. Punktowano
udział w dzielnicowych zawodach, które stawały się
przepustką do udziału w Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży. Najlepszym zawodnikom, zespołom
oraz nauczycielom wychowania fizycznego wręczono puchary, nagrody i dyplomy uznania.
W klasyfikacji szkół podstawowych drużynową
rywalizację z dużą przewagą nad pozostałymi placówkami wygrała Szkoła Podstawowa nr 204 z ul.
Bajkowej. Na kolejnych miejscach konkurencja była
bardziej wyrównana. Drugie miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa nr 28 prowadzona w Marysinie Wawerskim przez siostry felicjanki, a trzecie – Szkoła
Podstawowa nr 195, podobnie jak SP nr 204, o profilu sportowym.
Także Gimnazjum nr 106 z ul. Bajkowej nie dało
szans sportowcom z innych placówek ponadpodstawowych, zwyciężając w drużynowej rywalizacji z dużą
przewaga punktową Gimnazjum nr 103 w Międzylesiu i Gimnazjum nr 4 sióstr felicjanek. Najbardziej
usportowionym liceum w Wawrze okazało się Liceum Ogólnokształcące nr XXV z ul. Halnej.
Szkoła Podstawowa nr 204 zajęła pierwsze miejsca
w biegach i sztafetach przełajowych oraz czwórboju
dziewcząt i chłopców, w tenisie stołowym dziewcząt
i chłopców, w pływaniu dziewcząt, w piłce ręcznej
dziewcząt i siatkowej chłopców, w sztafetach przełajowych chłopców. Uczniowie z podstawówki sióstr
felicjanek zwyciężyli tylko w gimnastyce dziewcząt

fot. AM

Podsumowanie szkolnego roku sportowego

Pocztówki z wakacji – było na co popatrzeć

6 listopada odbyła się uroczystość wręczenia nagród
laureatom konkursu na projekt pocztówki z wakacji.
Zgłoszono 2938 prac z 246 placówek z wielu zakątków Polski, a 23 osoby zgłosiły się indywidualnie.
Jurorzy Anna Smolak i Krzysztof Jezierski nagrodzili 102 osoby. Z wawerskich uczestników najwyżej
oceniono (I m w kategorii 5 – 6 lat) pracę Julii Tucholskiej ze Szkoły Podstawowej nr 138, wykonaną
pod kierunkiem Joanny Wojtkowskiej.
Uroczystość uświetnił klubowy zespół „Rokendrolki’ śpiewając wakacyjne piosenki.
Nagrody w postaci profesjonalnych materiałów plastycznych na pewno pozwolą laureatom rozwijać
talenty plastyczne. Najciekawsze pocztówki zostaną wyeksponowane na Poczcie Głównej przy ulicy
Świętokrzyskiej. 
KKZ

