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W tym roku pięcioro mieszkańców Wawra kończyło
100 lat życia. W listopadzie
– Stanisław Roman, mieszkaniec Radości, architekt, przez
wiele lat działacz osiedlowy.
Po II wojnie światowej
pracował przy rozbudowie
Świdnika i Poniatowej, przez
kilka lat był zatrudniony
w administracji dzielnicy
Pragi Południe.
»6

Spis treści

Mało chętnych do pracy w radach

Mieszkańcy Wawra nie skorzystali z nadarzającej się okazji i tylko w minimalnym stopniu (mniej niż
co 25 uprawniony) poszli do urn oddać głos na kandydatów do Rad Osiedli. A i chętnych do działania w radach
nie było zbyt wielu. Z braku kandydatów nie odbyły się wybory w Nadwiślu i w Falenicy. W pięciu osiedlach do pracy
w radach zgłosiło się tylko tyle osób, ile wynosiło minimum, więc wybory w nich były tylko formalnością. Kilku
dotychczasowych przewodniczących nie ubiegało się o reelekcję. Podobnie było z szeregowymi członkami.
Źle to wróży osiedlowej samorządności, która oparta o nowe statuty mogła stać się partnerem dla Rady Dzielnicy i jej
zarządu, opiniując projekty inwestycji drogowych, komunikacyjne, bezpieczeństwa, sportowe, kulturalne, w zakresie
ochrony środowiska. Z szeregów której w przyszłości rekrutowaliby się samorządowcy dzielnicowi czy stołeczni,
»4
mający doświadczenie zdobyte w jednostkach niższego rzędu. Na fot. głosowanie w Miedzeszynie.

WIELOBRANŻOWY
„WALOR”

»6

BĘDĄ NASTĘPCY
MISTRZÓW

»8

Wawerskie przedsiębiorstwo
„Walor”, zajmujące się ochroną
mienia, szkoleniami, sprzedażą
oleju opałowego, ochroną
zdrowia, uroczyście obchodziło
20-lecie istnienia.

Zawody o Puchar Polski
w sumo kadetów i młodzików
pokazały, że w Wawrze rosną
zastępy następców obecnych
mistrzów kraju, Europy i Świata.
Zdobyli 6 medali.

Bezpieczeństwo tematem numer 1

Mamy teatr w Wawrze

Listopadową sesję Rady Dzielnicy zdominowała problematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powrócono do sprawy powołania komisji, która by zajęła się rozwiązaniem tematu od pewnego czasu bulwersującego mieszkańców. Po burzliwej dyskusji radni zdecydowali, że bezpieczeństwo drogowe stanie się jednym
z zadań komisji inwestycyjnej, najliczniejszej ze wszystkich, w której będzie można zwracać uwagę na tę
problematykę już na etapie planowania nowych inwestycji czy remontów. Radni zaaprobowali zakup przez
dzielnicę mobilnego fotoradaru, który zostanie zainstalowany w samochodzie Straży Miejskiej, dokumentując przekroczenie prędkości przez kierowców. Na ul. Mrówczej, na której zdarzyły się tragiczne wypadki,
zbudowano już azyle na przejściach dla pieszych. W dalszej kolejności wykonane będą na niej wyspowe
progi zwalniające, z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i położone tzw. pasy hukowe.
»2,3,5

Miłośnicy teatru z Wawra od listopada nie muszą już odbywać
podróży do centrum Warszawy czy innych odległych dzielnic stolicy aby obejrzeć interesujące spektakle. W siedzibie ATM Studio
przy Wale Miedzeszyńskim osiadł Projekt Teatr Warszawa, scena
stworzona cztery lata temu przez aktorów – Agnieszkę i Roberta
Kudelskich. Występują na niej artyści tej miary co Maria Pakulnis,
Robert Kudelski, Olga Bończyk, Olga Borys. Projekt Teatr Warszawa
ma w swojej programowej ofercie nie tylko propozycje dla dorosłych, ale także dla dzieci.
»5
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Pożyteczne
warsztaty

„Znam, wiem, potrafię – od rozbudzania zainteresowań do odkrywania zdolności” to przewodnie
hasło V Wawerskiego Forum Edukacyjnego, które
z inicjatywy Anny Wiśniewskiej, odbyło się w SP 216
z udziałem nauczycieli klas I – III, oddziałów przedszkolnych, świetlic i pedagogów wspierających klas
integracyjnych.
Początek to wykład dla wszystkich uczestników
„Uczeń zdolny w mojej klasie”, wygłoszony przez
Alicję Redę, doradcę metodycznego.
W drugiej części nauczycieli zaproszono do udziału
w zajęciach prowadzonych przez doradców metodycznych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Ewa Mathea prowadziła warsztaty z zakresu edukacji matematycznej pt. „Zabawy z tabliczką mnożenia i nie tylko”. W zabawowy świat głosek, sylab
i słów wprowadziła nauczycieli Barbara Przybylska-Matula. Grażyna Duszyńska podzieliła się
wiedzą z zakresu zastosowania metody projektu
w edukacji wczesnoszkolnej, a Elżbieta Brzezicka
poprowadziła „Lekcję z klimatem” z zakresu edukacji przyrodniczej.
Kolejne warsztaty to „Wyrażanie i kreowanie samego siebie poprzez muzykę” prowadzone przez
Ewę Kosiorek, w czasie których nauczyciele śpiewali, tańczyli i grali na instrumentach. Podczas
warsztatów metodycznych „Z ptasim motywem”
Katarzyny Pilczuk-Pawłowskiej wyczarowali
piękne ptaki. Była także grupa, która bawiła się
chustą animacyjną, piłkami i innymi przyborami
na warsztatach metodycznych „Zabawy ruchowe
wspomagające rozwój fizyczny ucznia” Małgorzaty Korchowiec.
W V Wawerskim Forum Edukacyjnym uczestniczyło
130 nauczycieli, którzy wysoko ocenili organizację
zajęć, nabytą wiedzę i umiejętności oraz możliwość
wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Wiele ze zdobytych doświadczeń przeniosą do nauczycielskiej praktyki zawodowej.
SP 216
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Kurier samorządowy | Emocje wzięły górę nad rozsądkiem

Będzie fotoradar, a bezpieczeństwo
w komisji inwestycyjnej
Podczas posiedzenia 15 listopada Rada Dzielnicy zaaprobowała przedstawione
przez Zarząd Dzielnicy zmiany w budżecie Wawra na 2012 r. Wiele emocji wywołał
wniosek, aby dzielnica kupiła przenośny fotoradar, a także zakończenie sprawy komisji
bezpieczeństwa drogowego.
Zaproponowano zwiększenie o ponad 120 tys. zł
dopłat do funkcjonowania niepublicznych przedszkoli i jednocześnie zmniejszenie o prawie 185
tys. zł wydatków na niepubliczne przedszkola
specjalne, zwiększenie o prawie 67 tys. zł dotacji

na prowadzenie niepublicznych gimnazjów. Zarząd wystąpił o zmniejszenie o 22,5 tys. zł kosztów
obsługi kancelaryjnej urzędu oraz o zmniejszenie
o 625 tys. zł wydatków majątkowych, z czego 261
tys. zł to oszczędność przetargowa na budowę

fot. am

Kurier EDUKACYJNY

Kolejny wypadek na ul. Mrówczej. Kierująca seatem podczas wyprzedzania forda mondeo zorientowała się, że może
się zderzyć z samochodem jadącym z przeciwka, w panice odbiła w prawo, uderzając w drzwi mondeo. Na szczęście
nie było ofiar

Kurier KOMUNIKACYjNY | Pierwsze zmiany na ul. Mrówczej

Na początek kontrola
prędkości i azyle
Przykład ul. Mrówczej świadczy o tym, że władze
dzielnicy przykładają dużą wagę do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Na ul. Mrówczej od Zagajnikowej po ul. Odeską, podobnie jak na równoległym
odcinku zachodniej nitki ul. Patriotów, wprowadzono oznakowaną strefę kontroli prędkości. Dyżuruje na niej samochód Straży Miejskiej wyposażony
w fotoradar, co w jakimś stopniu dyscyplinuje kierowców. Mieszkańcy obserwują jednak, że poza
strefą kontroli kierowcy natychmiast przyspieszają,
a policjanci z drogówki są zdania, że stałe miejsca
kontroli nie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. –
Kierowcy muszą mieć świadomość, że mogą zostać
namierzeni w każdym miejscu – twierdzą.

Dzielnicowe służby opracowały pozytywnie zaopiniowaną ostatnio przez Inżyniera Ruchu m. st.
Warszawy organizację ruchu na ul. Mrówczej
od ul. Zwoleńskiej po ul. Panny Wodnej. Przewiduje
ona, że w czterech miejscach, w pobliżu skrzyżowań
z ul. Jeżynową, Odeską, Zagajnikową i Wielostronną, zastosowanie czerwonych pasów, tzw. hukowych,
z napylonego betonu, które powodują drgania pojazdu zmuszające do zdjęcia nogi z gazu. Tak jak to się
dzieje przed mini – rondem (podwyższonym nieco
ostatnio) na skrzyżowaniu ul. Mrówczej z ul. Zwoleńską. Mieszkańcy apelują, aby takie pasy zostały
wykonane także na ul. Zwoleńskiej. Między Wielostronną i Klimatyczną, Klimatyczną i Króla Kazimie-

Fot. Grzegorz Narojczyk
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Sprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym leżą władzom
dzielnicy na sercu. Jednym z przykładów jest troska
o odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe ulic

nie tylko w dzielnicy Wawer, ale także w Rembertowie oraz w Wesołej, bo taki ma teren działania.
Proponowano zawarcie w umowie klauzuli, że ten
fotoradar ma być wykorzystywany tylko na ulicach
Wawra. A do sprawy Centrum Sportu i Rekreacji
w Miedzeszynie będzie można wrócić, gdy znajdzie
się prywatny partner do tej inwestycji.
Na listopadowej sesji powróciła odłożona z października sprawa powołania komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego, o co występowali mieszkańcy zintegrowani w tym temacie po wypadkach,
jakie zdarzyły się ostatnimi czasy na ul. Mrówczej.
Podczas listopadowej sesji postawiono dwa wnioski: utworzenia stałej komisji samorządowej i bezpieczeństwa publicznego oraz rozszerzenia zadań

chodnika wzdłuż ul. Technicznej. Zaplanowane
wcześniej środki na aktualizację projektu technicznego ul. Skalnicowej w kwocie 30 tys. zł będą przeniesione na rok przyszły. Podobnie będzie w przypadku 110 tys. zł, które stanowiły część środków
przewidzianych na modernizację budynku przedszkola przy ul. Kadetów.
W przypadku tej inwestycji nastąpiła zmiana koncepcji. Pierwotnie planowano dobudowanie nowego skrzydła do istniejącego budynku oświatowego w osiedlu Las, ale wówczas – jak się okazało
– trzeba by go dostosować do nowych przepisów,
co wymagałoby poniesienia znacznych nakładów.
Postanowiono zatem, że w osiedlu tym na szkolnej
działce stanie oddzielne trzykondygnacyjne przedszkole, a przy okazji będzie ono powiększone o dwa
oddziały.
O 200 tys. zł zmniejszono planowane wydatki
na budowę Centrum Sportowego w Miedzeszynie
z tego względu, że dzielnicy nie będzie stać w najbliższym czasie na realizowanie inwestycji o szacowanym koszcie przekraczającym 50 mln zł. Z owych
200 tys. zł 185 tys. przeznaczono na zakup mobilnego fotoradaru dla Straży Miejskiej. Nie wszystkim radnym z klubu PiS ten zamiar się podobał,
niektórzy uważali, że panaceum na zbyt dużą prędkość jazdy to światła. Wyrażano też obawy, że Straż
Miejska będzie go używała do kontroli prędkości

Jestem zwolenniczką spokojnej dyskusji i przekonana, że nadmierne emocje nie sprzyjają dialogowi
i współpracy. Urząd Dzielnicy nie bagatelizuje problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, o czym najlepiej świadczą działania podjęte
w tej sprawie w ostatnich dwóch latach i nakłady
finansowe na nie. Opracowaliśmy ponad 40 organizacji ruchu na wawerskich ulicach. Aktualnie
uzgodniliśmy dodatkowe rozwiązania na ul. Mrówczej z Inżynierem Ruchu. Na wielu ulicach poprawiliśmy stan nawierzchni, wykonaliśmy chodniki,
zainstalowaliśmy oświetlenie tam, gdzie go brakowało. Poprawiliśmy oznakowanie poziome i pionowe, udrożniamy studnie odbierające z ulic nadmiar
wód opadowych.
Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy 15 listopada
zadecydowano, że nie zostanie powołana doraźna
komisja zajmująca się problematyką bezpieczeń-

rza, Zagajnikową i Juhasów oraz Odeską i Jeżynową
zainstalowane będą tzw. wyspowe progi zwalniające,
umożliwiające przejazd autobusom, a stanowiące
przeszkodę dla samochodów osobowych. Poprzedzą

je znaki ograniczenia prędkości do 30 km/h. Przy Jeżynowej, w pobliżu Króla Kazimierza oraz Junaków
zaplanowano azyle na przejściach dla pieszych. I już
zostały wykonane.
am

Komentarz
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Jolanta
Koczorowska,
burmistrz
dzielnicy Wawer

Takie azyle poprawią bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych

komisji inwestycyjnej o problematykę bezpieczeństwa. Zwolennicy tego drugiego rozwiązania przekonywali, że będzie to dobre rozwiązanie gdyż jest
to najliczniejsza, 13-osobowa komisja, która ustalając i opiniując inwestycje, będzie jednocześnie zwracała uwagę na stosowanie w zadaniach drogowych
zasad bezpieczeństwa.
I to drugie rozwiązanie przegłosowano. Nie spodobało się to obecnej na posiedzeniu Beacie Koselskiej, reprezentującej mieszkańców, którzy poruszeni wypadkami na ul. Mrówczej domagali się powołania doraźnej komisji bezpieczeństwa. Stwierdziła,
że wobec tego mieszkańcy wycofują się ze współpracy z Radą Dzielnicy.
am

stwa w ruchu drogowym, co postulowali mieszkańcy, a proponowane dla niej zadania powierzono
komisji inwestycyjnej, która decydując o realizacji
zadań drogowych czy remontach, jednocześnie będzie brała pod uwagę względy bezpieczeństwa.
Nie można z góry zakładać, że komisja inwestycyjna nie podoła nałożonym na nią dodatkowo
obowiązkom. Zarząd Dzielnicy, we współpracy
z ta komisją, w I kwartale przyszłego roku zleci
specjalistom audyt bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Wawra. Dopiero na tej podstawie – naszym zdaniem – można tworzyć program
poprawy bezpieczeństwa. Specjaliści opracują
program, który zostanie poddany społecznym
konsultacjom. Źle się stało, że przedstawicielka
mieszkańców, zainteresowanych poprawą stanu
bezpieczeństwa drogowego w Wawrze, obecna
na sesji, zapowiedziała wycofanie się tej grupy
inicjatywnej ze współpracy z samorządowymi
władzami Wawra w sprawach związanych z bezpieczeństwem, gdy Rada Dzielnicy podjęła decyzje
inne niż proponowane przez nią. Zabrakło skłonności do konsensusu, który jest podstawą do wypracowania najlepszych rozwiązań.
Reasumując, chcemy w Wawrze lepszych i bezpieczniejszych ulic, ale to wymaga przemyślanych działań i środków oraz czasu.

Kurier HISTORYCZNY

Niezwykły Wawer
Zaczęły się warsztaty projektu „Spotkajmy się
pomiędzy”, realizowanego przez Stowarzyszenie
Inicjatywa Młodych „Razem”. Uczestnicy przez
pół roku odkryją niezwykłą historię Wawra. Każdy
może włączyć się do projektu. Młodzi wawerczycy,
wcielając się w role filmowców, fotografów i reporterów uchwycą ciekawe historie i wspomnienia. Pod
okiem filmowców i warsztatowców nauczą się obsługi profesjonalnego sprzętu.
Zebrany materiał pozwoli na stworzenie audioprzewodnika oraz interaktywnej mapy z najciekawszymi
historiami związanymi z Wawrem. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji pod adresem www.inicjatywarazem.pl
Kontakt: Katarzyna Kułakowska (koordynator projektu) tel. 505 089 537, Marcin Dumieński (prezes
stowarzyszenia) tel. 501 301 582.
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Kurier SAMORZĄDOWY | Wybory do Rad Osiedli przeprowadzone

Mało chętnych do działania

Frekwencja – 3,8 proc. w całej dzielnicy, w większości tylu kandydatów
na radnych, ile miejsc, brak chętnych do działania w Falenicy i w Nadwiślu
– to powinno dawać wiele do myślenia na temat osiedlowej samorządności.

Wybory do rad osiedli w Wawrze – rozczarowały,
chociaż przygotowywano się do nich długo, opracowując odpowiednie statuty. Jedną z nowości w nich
był zapis, że mają się składać maksymalnie z 9 osób.
I w wielu osiedlach tylu chętnych do tej społecznej
samorządowej pracy się zgłosiło, przedstawiając
wymagane głosy poparcia. Ale nie wszędzie. Poparcie dla ostatniego, dziewiątego kandydata w Międzylesiu dostarczono na minutę przed upływem
terminu. Z kolei w Falenicy jeden z mieszkańców
poparł się sam, przez co jego osoba została odrzucona, a to oznaczało brak wymaganej minimalnej
liczby kandydujących, przez co w tym osiedlu wybory się nie odbyły. Podobnie jak w Nadwiślu, gdzie
z kolei chęć do pracy w radzie zgłosiła tylko jedna
osoba. Wybory w tych osiedlach będą mogły odbyć
się dopiero za pół roku.

Tylko w sześciu wawerskich osiedlach kandydatów
było więcej niż miejsc. W Radości o mandat radnego
osiedlowego ubiegało się 19 osób, w Aleksandrowie
– 11, w Aninie – 19, w Wawrze – 12, w Sadulu – 11,
w Zerzeniu – 15. I tylko tam wybory oznaczały jaką
taką rywalizację. Nie wszyscy dotychczasowi dziaSzczegółowe wyniki wyborów do Rad Osiedli
znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Dzielnicy, w zakładce po prawej
łacze osiedlowi zgłosili swoje kandydatury, z dalszej
pracy na rzecz osiedli zrezygnowała większość przewodniczących.
Trudno dziś oceniać, jak będą pracowały nowe
rady.

Frekwencja wyborcza w osiedlach dzielnicy Wawer
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Lokal wyborczy w Miedzeszynie. Głosujący przychodzili falami, tak jak kończyły się
msze w kościele
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Frekwencja w poszczególnych osiedlach była bardzo
zróżnicowana, co przedstawia wykres. Były osiedla,
w których mieszkańcy narzekali na brak informacji
o wyborach i takie, w których o wyborach przypominali parafianom księża podczas mszy. „Kurier
Wawerski” poświęcił kampanii wyborczej po jednej
stronie w dwóch numerach poprzedzających 18 listopada, pisały o nich inne lokalne gazety. Trudno
więc zgodzić się z twierdzeniami, że nie zadbano
o informację przedwyborczą.
Nie ulega wątpliwości, że słabe wyniki wyborów
do Rad Osiedli, niewspółmierne do włożonego
wysiłku organizacyjnego ze strony władz dzielnicy
i zaangażowania ludzi zasiadających w komisjach,
powinny skłonić samorządowców do zastanowienia
się czy przy tak nikłym poparciu (jak np. w Międzylesiu) mają one rzeczywisty mandat społeczny.
Po zakończeniu wyborów złożone zostały dwa
protesty, podważające ważność głosowania. Są już
po zaopiniowaniu zasadności zarzutów przez prawników i będą rozpatrzone na najbliższej sesji Rady
Dzielnicy.
Andrzej Murat

fot. AM

Las

Jedna z najniższych była frekwencja w obwodzie
obejmującym Marysin Północny

Po godz. 19 przeliczone głosy z komisji obwodowych trafiały do dzielnicowej komisji wyborczej.
Na zdjęciu z prawej członkowie z komisji wyborczej z Marysina Wawerskiego Południe
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Kurier URZĘDOWY | Poprawienie nawierzchni, oznakowań, oświetlenia w latach 2011 – 2012

Wiele na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Zaprojektowano w ciągu dwóch lat ponad 40 organizacji
ruchu drogowego, jak to na ul. Mozaikowej przy
Bysławskiej

Fot. Grzegorz Narojczyk

W latach 2011–2012 dzielnica opracowała ponad
40 projektów organizacji ruchu na własnych ulicach (większe arterie, jak ul. Patriotów, ul. Trakt
Lubelski, ul. Bronisława Czecha, Wał Miedzeszyński podlegają Zarządowi Dróg Miejskich). Dotyczyły one podporządkowania, wprowadzenia znaków zakazu zatrzymywania i postoju w miejscach
niebezpiecznych, lokalizacji przejść dla pieszych.
Objęto nimi ulice: Cylichowską, Czeladniczą, Potockich, Petunii, Świebodzińską, Zorzy, Mydlarską,
Podmokłą, Cedrową, Strusia, Dworcową, Oliwkową, Petunii, Podkowy, Poezji, Przewodową, Ślimaka, Trakt Lubelski, Tytoniową, V Poprzeczną,
Wilgi, Zagajnikową, Alpejską, Borków, Bysławską,
Czołgistów, Walcowniczą, Dzielnicową, Glicynii,
Harmonistów, Kwitnącej Akacji, Lucerny, Masłowiecką, Niemodlińską, skrzyżowania Izbickiej
z Koszęcińską, Kocką, Żwanowiecką, Rozszerzoną, skrzyżowania Patriotów z Owocową, Śpiewną,
Brodnicką, Wspomnień, Zagajnikową, Jeżynową,
skrzyżowania Oleckiej z Brzostowską i Początkową. Wydano na ten cel 220 tys. zł.
Wykonane zostały odpowiednie, asfaltowe, nawierzchnie na ul. Derkaczy, Radłowej, Oliwkowej, Margerytki, dokończono ul. Mozaikową
do Bysławskiej. Na te inwestycje poszło prawie
4,7 mln zł. Wykonano kosztem 700 tys. zł ścieżkę

Fot. Grzegorz Narojczyk

Prezentacja multimedialna przedstawiona podczas sesji Rady Dzielnicy
przez zastępcę burmistrza Adama Godusławskiego uzmysłowiła, że nie jest prawdą,
jakoby w Wawrze nie robiło się nic dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Jak można było zauważyć, podsumowanie dwuletnich działań w tym zakresie
zaskoczyło wielu radnych.

Odnowione i uzupełnione zostały oznakowania pionowe
i poziome na wawerskich ulicach

rowerową wzdłuż ul. Wydawniczej. W tym roku
rozpocznie się budowa odcinka ul. Świebodzińskiej do Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, I etapu ul. Panny Wodnej, chodnika wzdłuż
ul. Technicznej.
W każdym roku obecnej kadencji władz samorządowych uzupełnia się ubytki w nawierzchniach o łącznej powierzchni 4 tys. m kw. kosztem 1 mln zł.
Zmniejsza się z roku na rok liczba ulic nieposiadających oświetlenia, które także ma wpływ na stan
bezpieczeństwa. Przywrócono oświetlenie osiedla
„Wichrowa”, wykonano je na części Wału Miedzeszyńskiego, na ul. Polany, Napoleona Bonaparte,
Strzygłowskiej, Mydlarskiej, Żurawiny, wykonano
projekty techniczne oświetlenia ulic: Pasażerskiej,
Żeglarskiej, Borowieckiej.
Poprawione zostało odwodnienie ulic: Zagórzańskiej, Izbickiej, Świebodzińskiej, Dworcowej, Trocinowej, Mrówczej, Kościuszkowców i Polany, co też
wpływa na poprawę bezpieczeństwa jazdy. Systematycznie oczyszcza się 600 studni chłonnych, odbierających nadmiar wód opadowych z wawerskich
ulic. Na wykonanie i konserwację oznakowania
poziomego i pionowego w latach 2011–12 poszło
180 tys. zł.
Dzielnicowe władze w październiku złożyły wniosek
o dofinansowanie projektu w ramach rządowego
programu „Razem bezpieczniej”. Sfinansowano
by w ten sposób opracowanie mapy zagrożeń drogowych, wykonanie banerów przedstawiających
skutki wypadków i umieszczenie ich w newralgicznych punktach dzielnicy, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa dla
dzieci i młodzieży szkolnej.
am

Kurier KULTURALNY | Scena w ATM Studio przy Wale Miedzeszyńskim

Po czterech latach tułaczki, Projekt Teatr Warszawa znalazł dla siebie stałe
miejsce – w Wawrze! W siedzibie studia ATM przy Wale Miedzeszyńskim
384. Tu można obejrzeć ciekawe spektakle z obsadą, w której spotkać można
Marię Pakulnis, Olgę Bończyk, Olgę Borys, Annę Guzik, Janusza Tylmana
czy Roberta Kudelskiego, który założył ten teatr z żoną Agnieszką.
Scena ta bez problemów znajdowała publiczności, nie miała jednak szczęścia do siedziby. Prezentowała się w teatrze Emiliana Kamińskiego, zanim
jeszcze został oficjalnie otwarty, grała w hotelu Marriott. Od kilku tygodni
ma do dyspozycji jedno ze studiów ATM, gdzie wystawia sztuki dla dorosłych, m.in. „Guwernantki” (bardzo dziwny dom, dziwny ojciec i takież
dziecko w komediowym ujęciu), „Love boutique” (o trudnych relacjach damsko – męskich), „Pod dachami Paryża” (najpiękniejsze francuskie piosenki)
i dla dzieci – „Pożarcie królewny Bluetki”. W planach ma wystawienie sztuki
„Kto się boi Wirginii Wolf”, „Tramwaj zwany pożądaniem”, teatralne wersje
filmów „Frankie i Johnny” oraz „Rain Man”.
Dotychczas teatr ten informował widzów, jak nie korzystając z samochodu
dojechać do Wawra miejską komunikacją, ale od 1 grudnia uruchomił własny
autobus, który wyrusza spod stacji metra Politechnika.
Kierujący tym teatralnym projektem Robert Kudelski złożył wizytę w Urzędzie Dzielnicy, przeprowadził rozmowy w wydziale kultury, z których wynika,
że jest otwarty na współpracę z wawerskim środowiskiem artystycznym.
am

fot. AM

Wawer ma… teatr

Gdy odwiedziliśmy Projekt Teatr Warszawa, wystawiano w nim „Pożarcie królewny Bluetki”,
spektakl dla dzieci oglądany przez przedszkolaków z placówki przy ul. Jordanowskiej
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Kurier SĄSIEDZKI | 100 lat inż. Stanisława Romana z Radości

Z odpowiednim zawodem na powojenne czasy
Jubilat 15 listopada skończył 100 lat i na tym wieku – jak można sądzić
po kondycji psychicznej i fizycznej – nie poprzestanie. Jeszcze czasem siada
za kierownicą samochodu, chociaż już tylko na krótkich trasach. Interesuje się polityką,
samorządnością i ma w tych sprawach swoje zdanie.

Fot. am

Urodził się 15 listopada 1912 r.
we wsi Głowanowszczyzna w Suwalskiem. Ale na naukę w szkole
średniej, a był nią Korpus Kadetów, wybrał Warszawę. Zdał w nim
maturę i rozpoczął studia. Wybrał
leśnictwo, czego z czasem zaczął
żałować. Po trzech latach postanowił naprawić ten życiowy błąd
i przeniósł się na architekturę,
co było strzałem w dziesiątkę. Zdobył bowiem odpowiedni zawód
na powojenne czasy.
Jeżeli ktoś dożywa teraz 100 lat,
pierwszej wojny światowej ma prawo nie pamiętać, ale przed II nie
mógł uciec. Stanisław Roman,
mieszkaniec Radości, o którym Stanisława Romana odwiedziła burmistrz Jolanta Koczorowska, podzielająca
mowa, w wakacje 1939 r. odbywał zdanie jubilata, że jest zbyt wiele przepisów krępujących urzędników podczas
praktykę zawodową w rozbudowy- podejmowania decyzji
wanej Stalowej Woli. Jest zmobilikraju nie było problemów, pan Stanisław pracuje
zowany, wraca do Warszawy, najpierw ma jej brow Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Miesznić od zachodu, później zostaje zastępcą dowódcy
kaniowego. Został rzucony na szerokie wody – dobatalionu łączności, stacjonującego na Saskiej Kęstał zadanie rozbudowy Świdnika oraz Poniatowej
pie i w parku Skaryszewskim, dziś Paderewskiego.
na Lubelszczyźnie. W kilka miesięcy mieli wybudoPrzeżywa niemiecki ostrzał i później odbywa szewać 300 mieszkań w stanie surowym zamkniętym,
regową działalność w AK, za co przez miesiąc jest
700 w otwartym, a 3 tys. powinno być rozpoczętych
więziony w Lublinie. Wstąpił do I Armii, doszedł
– takie tempo narzucały władze. Dwa razy w tygoz nią aż do Łaby.
dniu jeździł do tych miejscowości służbową dekawPo wojnie kontynuuje studia, na nich poznaje
ką. Tą samą czasem odwiedzał suwalskie strony. –
późniejszą żonę, także architekta z wykształcenia.
Bywało, ze na trasie do Suwałk po drodze mijałem
Z pracą dla architektów w zniszczonym wojną

tylko jeden samochód – wspomina. Kiedy sytuacja
w biurach projektów pogorszyła się, przeniósł się
na cztery lata (1958–62) do pracy w gminie Praga
Południe. Miał pod sobą Rembertów, Wawer, Saską
Kępę. Podejmowanie decyzji architektonicznych,
dotyczących Saskiej Kępy, nie było łatwe z uwagi
na koneksje ulokowanych tu ambasad i zagranicznych rezydencji oraz prominentów. Chociaż z drugiej strony nie było tak źle, ówczesnych urzędników
nie krępowała, tak jak teraz, masa przepisów, biurokracja.
Kiedy zaoferowano mu mieszkanie, zrezygnował na rzecz swojego pracownika, bo warunkiem
przydziału było wstąpienie do PZPR. Ale dostał
w Radości działkę w wieczystą dzierżawę i na własne potrzeby sprawdzał się jako architekt budując
dom. Chciał, aby był przestronny, a jednocześnie
spełniający ówczesne przepisy. Dziś przyznaje się
do błędów, bo sufit zrobił ze stropów łukowato wygiętych co rzuca się w oczy, a część pomieszczeń
jest zbyt niska, bo przy wysokości poniżej 2,4 m
nie wliczano ich do powierzchni mieszkalnej. Pan
Stanisław przesadził, bo mają 2,2 m, a można było
sobie pozwolić na 2,39. Prace w urzędzie wspomina jako pracę społeczną, która dawała satysfakcję,
gdy mógł wydawać decyzje pomyślne dla interesantów.
Działał w Radzie Osiedla Radość, gdy osiedla pasa
nadwiślańskiego dążyły do wybicia się na gminną
samodzielność, bo widział, że Praga Południa Wawer traktuje po macoszemu. Ceni ludzi praktycznych, jest przeciwnikiem przerostów administracyjnych, krępujących decydentów przepisów, korporacji zawodowych.
Jest wdowcem, ma córkę, która jest lekarzem, zięcia
– profesora fizyki na uniwersytecie i wnuka studiującego informatykę. Chciałby, aby teraz czas zaczął
biec w przeciwną stronę…
Andrzej Murat

Kurier JUBILEUSZOWY | 20-lecie świętowane z kontrahentami

„Walor” przezornie wielobranżowy
I przez tych, którzy szukają przedsiębiorstwa oferującego fachową ochronę obiektów, sprzedaż oleju
napędowego, projektowanie i wykonanie instalacji
alarmowych, konwojowanie wartości pieniężnych,
usług szkoleniowych w zakresie BHP i ppoż., kursów zawodowych, utrzymanie czystości, a nawet…
porady psychologiczno-pedagogicznej.
To „Walor”, firma – jak widać – wielobranżowa.
Wielobranżowa z założenia. Bo gdy jedna z dziedzin działalności notuje okresowy spadek kondycji
finansowej, firmę utrzymują inne.
Na runku usług jest od 1992 r. Na podstawie koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji działa w zakresie ochrony osób i mienia.

Na liście podmiotów, które powierzyły „Walorowi”
dbanie o bezpieczeństwa swojego mienia są banki,
zakłady przemysłowe, sklepy, szpitale, a nawet wojsko. Prawie 30 z nich wystawiło tej wawerskiej firmie
rekomendacje. Jeszcze więcej rekomendacji, bo ponad 40, ma „Walor” od podmiotów, które skorzystały z jego oferty dokształcania zawodowego pracowników. Są wśród nich wystawione m.in. przez
Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, Komendę
Główną Policji, COBI SA, Bank Spółdzielczy w Raszynie, Wydział Fizyki UW.
Z każdym rokiem działalność „Waloru” rosła i ani
się kierownictwo oraz pracownicy spostrzegli, firmie
stuknęło 20 lat. Z tej okazji jubilat zaprosił swoich

Fot. am

Jest wawerską firmą, zauważalną przez tych, którzy przejeżdżają przez dzielnicę
wschodnią nitką ul. Patriotów w Radości, gdyż ma siedzibę tuż przy niej.

najlepszych kontrahentów na uroczystość do Klubu
Sosnowego przy Trakcie Lubelskim, gdzie odbyła się
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Bramkostrzelne
przedszkolaki
W hali sportowej ZS nr 115 odbył się Wawerski
Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków. W zawodach
uczestniczyło 10 drużyn podzielonych na trzy grupy.
Do półfinału zakwalifikowały się drużyny: Przedszkola nr 348 (Las), Przedszkola nr 86 (CZD Międzylesie), Przedszkola nr 264 (Marysin Wawerski)
i Przedszkola nr 224 (sióstr felicjanek).
W półfinałach Przedszkole nr 348 pokonało 1:0 Przedszkole nr 86, a w derbach Marysina Wawerskiego
Przedszkole nr 224 pokonało 4:0 Przedszkole nr 264.
W meczu o trzecie miejsce Przedszkole nr 264 pokonało Przedszkole nr 86 2:1, a w wielkim finale Przedszkole nr 224 wygrało z Przedszkolem nr 348 3:0.
Była wspaniała zabawa, mnóstwo emocji i radości
ze strzelonych bramek (w 16 meczach padło ich 33).

Kurier SPORTOWY

Zawody i rekreacja
Jak informuje wydział sportu i rekreacji, w II połowie
grudnia br. odbędą się następujące zawody sportowe oraz rekreacyjne w naszej dzielnicy, do udziału
w których (lub ich obejrzenia) zachęcamy:
Wawerskie 4 pory roku, IV edycja, biegi narciarskie na terenie w okolicy stadionu PKS Radość,
ul. Solurska (w zależności od warunków pogodowych).
27–29 grudnia – Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego, hala sportowa ZS nr 70, ul. Bajkowa 17/21.
27–29 grudnia, godz. 12 – Turniej tenisowy WTK
do lat 12, korty przy ul. Wał Miedzeszyński 161, organizator UKT „Radość 90”.

prezentacja multimedialna obrazująca, jak „Walor”
rósł w biznesową siłę, jak się rozwijał, gdzie z programem satyrycznym wystąpił Tadeusz Drozda, zespół muzyczny i utalentowani młodzi tancerze.
A z prezentacji multimedialnej widać było, jak duży
skok w tym czasie ta firma zrobiła. Występ Tadeusza
Drozdy nie był przypadkowy. – I ja, i „Walor” jesteśmy z Radości – mówił satyryk – Tyle, że ja mieszkam po drugiej stronie torów.
Nie byłby satyrykiem, gdyby zaangażowania do występu nie potraktował na wesoło. – Prezes Wiesław
Więciorkowski ogłosił przetarg, w którym zaznaczył,
że artysta nie może mieszkać od „Waloru” dalej niż
1300 m. I chociaż zgłosiło się 260 chętnych do występów, ten warunek spełniłem tylko ja – żartował
Tadeusz Drozda.
Z okazji jubileuszu „Walor” otrzymał wiele słów
uznania i listy gratulacyjne. Jeden z nich skierowała na ręce prezesa burmistrz Jolanta Koczorowska,
dziękując m.in. za sponsorowanie przez tę firmę
wielu dzielnicowych imprez.

Henryka Murat

Kurier SPORTOWY | Takiego finału jeszcze nie było

Mistrz wyłoniony dopiero po dogrywce
W SP nr 138 14 listopada odbył się finał XVIII Wawerskiego Konkursu „Wiedzy o Sporcie”. W eliminacjach startowało 56 uczestników z wawerskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Do finału
zakwalifikowało się 18 najlepszych spośród nich.
Finał podzielony jest na cztery etapy. W pierwszym
wszyscy piszą test złożony z 30 pytań. Następnie
pierwsza dziewiątka odpowiada na kolejne trzy pytania. Po tym wyłoniono sześciu finalistów.
Do ścisłego finału przeszło trzech z największą
ilością punktów. Emocji nie brakowało. Dopiero po dogrywce wyłoniono mistrza. Został nim
16-letni absolwent Gimnazjum nr 103, a drugi
w roku ubiegłym, Mateusz Celiński. Drugie miejsce zajął uczeń XXV LO Mateusz Wiewióra. Trzeci
Michał Mazurek z Prywatnego Gimnazjum nr 1
zdobył 90 punktów i jeszcze po siódmym pytaniu
był liderem konkursu. Tak wyrównanego finału
dawno nie było.
Kolejne miejsca zajęli: Rafał Kamiński XXV LO,
Eryk Graf Gimnazjum nr 102 i Artur Bojarski
XXV LO.
Najmłodszym finalistą był uczeń SP nr 86 – Mateusz
Seremak, a jedynaczką wśród finalistów – Zuzanna
Podgórska z Gimnazjum nr 103, która dobrze wypadła w eliminacjach i w finale. Najmłodszym uczestnikiem eliminacji dzielnicowych był 9-letni Maciej
Mikulski, uczeń Szkoły Podstawowej „Vizja”.
W klasyfikacji drużynowej konkurs wygrało XXV
LO, przed Prywatnym Gimnazjum nr 1 oraz Gim-

Fot. ALEKSANDER Sadomski

Kurier SPORTOWY

Najmłodszy uczestnik eliminacji, Maciej Mikulski
w towarzystwie olimpijczyków: Władysława Zielińskiego
z lewej i Kazimierza Czarneckiego

nazjum nr 102. Najlepsi wśród szkół podstawowych
to uczniowie SP nr 195.
Gośćmi konkursu byli medaliści olimpijscy – Władysław Zieliński, kajakarz, brąz w 1960 roku w Rzymie
oraz Kazimierz Czarnecki, sztangista, brąz w 1976
roku w Montrealu, a także znani polscy kolarze –
Lechosław Michalak i Grzegorz Wajs.
Kazimierz Włodarczyk

Kurier SPORTOWY | Szachowy memoriał im. Jana Brustmana

Pamięci trenera

narka z AKSz Hetman Politechnika Koszalińska,
19-letniego utalentowanego szachistę, mistrza
międzynarodowego, wielokrotnego reprezentanta
Polski, medalistę Mistrzostw Świata i Mistrzostw
Europy Juniorów oraz Łukasza Jarmułę z MKS Polonia Warszawa.
Czwarta była Ewa Harazińska – najlepsza wśród
dziewcząt i najlepsza wśród mieszkańców dzielnicy
Wesoła, piąty był Andrzej Żurkowski z MKS MDK
Otwock, najlepszy z mieszkańców dzielnicy Wawer,
a miejsce szóste zajął Konrad Kądziela zawodnik
UKS MDK Radom.
W poszczególnych kategoriach wiekowych
triumfowali: do lat 8 – Krzysztof Iwaszkiewicz MAZ Szach Warszawa, do lat 10
– Paweł Węgrzyniak MUKS Gambit Międzyrzecz Podlaski, do lat 12 – Joanna Kaczmarowska UKS MDK Otwock, do lat 14 –
Łukasz Jarmułka MKS Polonia Warszawa,
do lat 16 – Maciej Kowalec MKS Polonia
Warszawa.
Najmłodszym uczestnikiem był zaledwie
5-letni Grzegorz Iwaszkiewicz z MAZ
Szach Warszawa.
Zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane
przez Urzędy Dzielnicy Wawer i Wesoła.
W V memoriale im. Jana Brustmana wystartowało 88 młodych
szachistów
Kazimierz Włodarczyk
V Turniej Szachowy im. Jana Brustmana został
w tym roku rozegrany w SP nr 218 w Aninie. Wzięło
w nim udział 88 zawodniczek i zawodników.
Jan Brustman, wspaniały wychowawca młodzieży,
trener szachowy, pasjonat „królewskiej gry”, zmarły w 2007 roku, przez kilkunaście lat był związany
z dwiema warszawskimi dzielnicami: Wawrem i Wesołą. Od 5 lat dzielnice te na przemian organizują
turnieje jego imienia.
Tegorocznym zwycięzcą został zawodnik MKS
MDK Otwock – Daniel Worobiej, który zdobył
8 punktów. Pokonał między innymi Marcela Ka-
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Kurier SPORTOWY | Puchar Polski w sumo w Gorzowie Wielkopolskim

Pierwszy z prawej – Szymon Rosiński

Kurier KULTURALNY
Spotkania, konkursy, prelekcje, wystawy, projekcje, koncerty

Nie przeocz tej okazji
Klub Kultury Aleksandrów,
ul. Samorządowa 10, tel. 612 63 85
31 grudnia, godz. 20 – „Bal sylwestrowy
2012/2013”, gra zespół „Rewers”. Bedzie pięć gorących posiłków, wykwintne zakąski zimne oraz gorące, bufet cukierniczy oraz napoje i alkohol. Koszt:
350 zł od pary. Szczegóły pod tel. 514-230-430.
Klub Kultury Anin,
ul. V Poprzeczna 13, tel. 815 41 40
16 grudnia, godz. 17 – kiermasz świąteczny prac
wykonanych przez dzieci z Pracowni Rzeźbiarskiej
„Droga” i Pracowni Ceramiki Artystycznej.
17, 18, 21 grudnia, godz. 16 – spotkania przedświąteczne z uczestnikami Pracowni Sztuki Dziecka
„Plastuś” i Pracowni Sztuki Młodych „Koło”. Wystawa prac plastycznych dzieci.
18 grudnia, godz. 15 – wigilia w Klubie Seniora
„Relax”.
18 i 21 grudnia, godz. 16 – spotkania przedświąteczne uczestników Pracowni Ceramicznej i Pracowni Rzeźbiarskiej „Droga”.
Klub Kultury Falenica,
ul. Włókiennicza 54, tel. 612 62 44
20 grudnia, godz. 18 – „Dzieci bywają dorosłe”,
premiera spektaklu estradowego w wykonaniu zespołów „Melodyjki”, „Intermedium”, „Melorytmika”,
reżyseria – Irena Rogowska, przygotowanie wokalne
Sławomir Łobaczewski, Zbigniew Rogowski, w programie: „Lecą, lecą Aniołowie” – piosenki w wykonaniu „Melorytmiki”, „Co ja tutaj robię?” – etiudy teatralne w wykonaniu” Melodyjek’ i „Intermedium”.
Klub Kultury Radość,
ul. Planetowa 36, tel. 615 73 28
20 grudnia, godz. 17 – „Spotkanie wigilijne” z Seniorami i nie tylko… przy stole wigilijnym. Każdy

może przynieść potrawę, która wzbogaci nasz
wspólny, wigilijny stół.
Klub Kultury Zastów,
ul. Lucerny 13, tel. 815 67 63
16 grudnia, godz. 12 – „Święta tuż, tuż...”, XVII
edycja spotkania z Mikołajem dla dzieci uczęszczających na zajęcia w klubie. Przed dostojnym gościem,
który obdaruje wszystkie dzieci prezentami, najmłodsi zaprezentują się w programie artystycznym.
16 grudnia, godz. 13.30, godz. 15 – koncert kolęd
i pastorałek, XVII edycja spotkania z Mikołajem
dla dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w klubie. Na scenie w programie świątecznym
wystąpią sekcje: taneczna, wokalno-taneczna, wokalna, nauki gry na instrumentach klawiszowych
i sekcja gitary.

Oferta kulturalna
Biblioteki Wawerskiej

ul. Trawiasta 10
Wystawy
Pamiątki stanu wojennego – książki, prasa, znaczki.
Biblioteka Główna, Anin ul Trawiasta 10.
Głośne czytanie
„Bajki w środowe południa”, czytanie bajek dzieciom w środy w godz. 12–12.30, Wypożyczalnia
nr 26, ul. Błękitna 32.
Czytanie na zawołanie – czytanie książek wybranych
przez czytelników w dowolnie wybranym terminie.
Wypożyczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10.
Głośne czytanie baśni i bajek, 18 grudnia, godz.
12.30 – „Do widzenia Bałwanku!”, 20 grudnia,
godz. 16.30 – „Choinka od Dużego Niedźwiedzia”.
Filmowe spotkania z bajką 17 grudnia, godz. 16.30.
Biblioteka, ul. Trawiasta 10.

Kurier KLUBOWY

Pocztówki
na pamiątkę

Już po raz dziewiąty Klub Kultury Zastów zorganizował ogólnopolski konkurs na najpiękniejszą
wakacyjną pocztówkę. Odbywał się on w sześciu
kategoriach wiekowych.
Okazało się, że wakacje lubią wszyscy. Na konkurs
wpłynęło 3291 pocztówek!
Jurorzy Anna Smolak i Dariusz Krysiak do późnych godzin nocnych wybierali najładniejsze prace.
Wspomnienia wakacyjne zatrzymane na pocztówkach to morze, jeziora, góry. Niektórzy uwiecznili
swoje zagraniczne wyprawy. Każdego na wakacjach
zachwyciło coś innego – zachód słońca, kąpiele
w morzu i skoki przez fale, jazda na rowerze, pobyt
u dziadków, obcowanie z naturą czy pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Jurorzy nagrodzili 127 osób. Gratulacje i upominki
otrzymali również opiekunowie artystyczni.
Wakacyjny nastrój przypomniały klubowe zespoły
„Rokendrolki” i „Rokendrolki bis” oraz sekcja wokalna.
KKZ

Fot KKZ

Podczas rozgrywanego 10 listopada w Gorzowie Wielkopolskim Pucharu Polski kadetów i młodzików oraz dzieci, młodzi zawodni UKS Fuks zdobywając 6 medali poszli
w ślady swoich starszych, utytułowanych reprezentantów klubu.
Najlepiej w Gorzowie wypadł Szymon Rosiński, który w grupie kadetów do lat 16 nie
tylko wywalczył złoto w kategorii do 65 kg i brąz w kategorii do 75 kg, ale, co najważniejsze, pokazał wysoki kunszt techniczny, za co został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.
Bardzo dobrze, również w grupie kadetów, walczył Robert Baca, zajmując w kategorii
do 50 kg drugie miejsce, oraz Paulina Rżysko, która w kategorii do 35 kg zdobyła srebro, a w kategorii do 40 kg – trzecie miejsce.
W grupie dzieci w kategorii do 37 kg wystąpił Maciek Baca zdobywając I miejsce. Należy
podkreślić, że wyżej wymienieni zawodnicy odnieśli sukcesy podczas Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, która odbyła się 7 listopada w hali OSiR w Falenicy przy ul. Poezji 5.
Szymon Rosiński, Robert Baca, Maciej Baca i Paulina Rżysko zdobyli złote medale.
Tak więc w UKS Fuks wyrosła kolejna grupa zawodników, która w najbliższej przyszłości może osiągać również i międzynarodowe sukcesy. Najbliższe Mistrzostwa Europy
tych grup wiekowych odbędą się na Ukrainie w Łucku w dniach 23-26 maja 2013 roku.
Sympatyków tej sztuki walki informujemy, że Mistrzostwa Europy młodzieżowców i seniorów odbędą się w Falenicy w dniach 18-20 kwietnia 2013 roku.
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Rosną zastępy następców obecnych mistrzów

Jedna z ciekawych prac

