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egzemplarz bezpłatny

Fot. aM

8 lipca br. zmarł zbigniew Ruszczyk, wieloletni przewodniczący
Ro Radość, człowiek, który
kierując konwentem samorządów osiedli pasa nadwiślańskiego i otwockiego zabiegał
o utworzenie samodzielnej
gminy wawer. był autorytetem
dla działaczy samorządowych.
przez prawie 40 lat pracował
w pll loT, z tego znaczą część
jako inżynier pokładowy na samolotach o krótszym i dalekim
zasięgu.
»6

„Lato w mieście” na półmetku

z końcem lipca wawerskie „lato w mieście”, program wakacyjnego wypoczynku, realizowany w niektórych
szkołach podstawowych, klubach kultury oraz przez ośrodek sportu i Rekreacji, dobiegło półmetka. w tym czasie
odwiedziliśmy sp nr 109 w zerzeniu. na zajęcia zgłosiło się do niej ok. 130 uczniów. jak się okazało – także
z odleglejszych osiedli, a to dzięki opinii, że w tej placówce nudzić się nie sposób. Uczestnicy akcji odwiedzili
warszawskie muzea (narodowe, łowiectwa i jeździectwa, azji i pacyfiku, Historyczne, powstania warszawskiego),
zoo, łazienki, chodzili na kręgielnię, do Hulakula, na plażę, do kina, poznali stare miasto i warszawskie legendy,
wiele ciekawostek w centrum nauki kopernik. w szkole dominowały zajęcia sportowo-rekreacyjne, z mini-kręglami,
»4-5
mini-golfem, krokietem i shufﬂeboardem.

Wyższe dochody i dodatkowe środki

wyższe dochody własne oraz dodatkowe środki, które nie zostały wydane w roku poprzednim, zasiliły dzielnicowy budżet. Rada dzielnicy zaaprobowała zaproponowane
w nim zmiany. dzielnica uzyskała 290 tys. zł z miejskiego programu „Radosna szkoła”
na modernizację placów zabaw w placówkach, do których uczęszczają pięcio i – sześciolatki. ponadto 950 tys. zł przeznaczono na modernizację placów zabaw w międzylesiu, aleksandrowie i w zastowie. ponad 320 tys. zł przekazano do dyspozycji
wydziału infrastruktury na remonty dzielnicowych dróg. kwotą 800 tys. zł zasilono
niepubliczne szkoły podstawowe i przedszkola. ponad 630 tys. zł jest zarezerwowane
na wykupy gruntów. część inwestycji, w tym budowa ul. gruszy, ul. Hafciarskiej, hali
sportowej dla XXV lo, została przeniesiona wraz ze środkami na przyszły rok, gdy np.
uregulowane zostaną stany prawne gruntów czy zbudowana kanalizacja.
»2

SPIS trEŚCI
„EKrANIzACJA” MArSA »3
Trwa przebudowa ul. marsa do
jej skrzyżowania z ul. żołnierską
oraz z Rekrucką. będzie poszerzona (z lokalnymi drogami
dojazdowymi), wybudowane
zostaną nowe wiadukty.
ŚCIEŻKĄ DO PrzyrODy »7
Trwają przygotowania do
reaktywowania na wawerskich
terenach leśnych ścieżek biegowych i rowerowych. zostanie
odnowione oznakowanie oraz
towarzysząca im infrastruktura.

Otwarta droga do wyboru rad Osiedli
zakończyła pracę specjalna komisja powołana po wyborach samorządowych do opracowania nowych statutów jednostek niższego rzędu czyli
osiedli. było to konieczne, ponieważ w poprzednich statutach prezydent
warszawy dopatrzyła się wielu nieścisłości i błędów prawnych. komisja
odbyła 16 spotkań, podczas których ściśle współpracowała z prawnikami. nowe projekty statutów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę
dzielnicy, co otwiera drogę do wyborów Rad osiedli i ich zarządów, tworzących lokalne samorządy. ponieważ jednak prace nad nowymi statutami
trwały długo, kadencja Rad osiedli będzie krótsza i zakończy się z kadencją
Rady dzielnicy.
»4
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Kurier URZĘDOWY

Nieruchomość
na sprzedaż

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że w dniu 1 sierpnia 2012 r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 wywieszony został na okres
21 dni wykaz nr XIII/WGN/1/2012 o przeznaczeniu
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy
ul. Kłodzkiej 37, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 318 o pow. 275 m2 w obrębie 3-12-81, uregulowanej w KW nr WA6M/00277382/2, stanowiącej
własność m.st. Warszawy.
am

Kurier INWESTYCYJNY

Gdzie kanalizacja
2012 r.

Informacje dotyczące tegorocznych inwestycji kanalizacyjnych realizowanych przez MPWiK w Wawrze spotkały się, co zrozumiałe, z dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Nic dziwnego, większość z nas ma dość odprowadzania nieczystości do szamb, a podłączenie do
miejskiej sieci oznacza długo oczekiwany skok cywilizacyjny.
Okazało się, że z braku miejsca, podając skrótowe
dane, nadmiernie rozbudziliśmy oczekiwania Czytelników. Jak się przekonaliśmy, informację o budowie kanalizacji np. w ul. X niektórzy mieszkańcy odczytywali jako budowę na całym jej odcinku.
W wielu przypadkach te inwestycje mają charakter
cząstkowy – są np. kontynuowane od już istniejącej studzienki lub do pewnego tylko miejsca. Zatem mieszkańców zainteresowanych przebiegiem
prowadzonych w tym roku robót kanalizacyjnych
po szczegółowe informacje odsyłamy do wydziału
infrastruktury, tel. 22 443 68 82.
am

Kurier SAMORZĄDOWY | place zabaw będą ciekawsze

Wyższe dochody i dodatkowe
środki w budżecie

Rada Dzielnicy Wawer zaakceptowała większością głosów (radni klubu PiS wstrzymali się
od głosu) propozycje zmian w tegorocznym budżecie. Stały się one możliwe głównie dzięki
wyższym dochodom i dodatkowym środkom przyznanym przez Urząd m.st. Warszawy.
Dochody dzielnicy wzrosły o blisko 1,4 mln zł. Ponadto do dzielnicowej kasy wróciło ponad 870 tys. zł,
które nie zostały wykorzystane w ub. r. Ale jednocześnie zmniejszyły się o 3 mln zł dochody w związku ze
zmniejszeniem planu wydatków majątkowych i przeniesieniem ich na lata następne. Rada zaaprobowała
przeniesienia środków z jednych zadań inwestycyjnych na inne w kwocie prawie 1,9 mln zł. Ostatecznie
tegoroczny budżet zamyka się kwotą 172 181 778 zł.
A oto szczegóły dotyczące wydatków bieżących
Wydział infrastruktury dostał prawie 325 tys. zł
z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg
dzielnicowych oraz na czyszczenie studzienek chłonnych i odpompowywanie wód opadowych z ulic. Ponad 630 tys. zł, zarezerwowanych na wykupy gruntów
i odszkodowania, wyłączono z kwoty przeznaczonej
na inwestycje do wydatków bieżących.
Ponad 250 tys. zł skierowano na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, a 550 tys. zł dla niepublicznych szkół
podstawowych. Prawie 20 tys. zł przyznano Zespołowi Szkół nr 70 na realizację programu Comenius. Po
10 tys. zł dotacji dostały wawerskie kluby kultury. Kwotą 600 tys. zł zasilono budżet dzielnicowego Ośrodka
Sportu i Rekreacji (są to środki przez OSiR wypracowane). O 180 tys. zł zwiększy się fundusz przeznaczony
na opłaty korespondencji prowadzonej z mieszkańcami w zakresie architektury i świadczeń rodzinnych.
A zmiany w zakresie inwestycji są następujące. Przenosi się 300 tys. zł na budowę chodnika wzdłuż ul.
Technicznej na 2013 r. Kwota ta obejmuje konieczne
wykupy gruntów. 50 tys. zł rezerwuje się na ostatnie
prace związane z budową ul. Mozaikowej w 2013 r.
O 73 tys. zł dzielnica wyda w tym roku mniej na budowę ul. Ciepielowskiej, o 90,5 tys. zł na budowę ul. III
Poprzecznej, o 20 tys. zł – I Poprzecznej, o 120 tys. zł
– ul. Radłowej, o 30 tys. zł – ul. Planetowej, a kwoty
te zasilą wydatki bieżące dzielnicy.
Na 2013 r. przeniesiono ok. 690 tys. zł z budowy ul.
Gruszy ze względu na trwający jeszcze proces odszkodowawczy, 880 tys. zł z budowy ul. Hafciarskiej
z tego powodu, że nie zakończono na niej budowy
sieci kanalizacyjnej.

Do budżetu wprowadzono przebudowę ul. Skalnicowej od ul. Kuligowskiej do Wału Miedzeszyńskiego, przeznaczając na to w tym roku 50 tys. zł, a 600
tys. w roku przyszłym.
O 390 tys. zł zmniejszono przewidywane wydatki na
modernizację budynku Gimnazjum nr 103 w Międzylesiu po przeniesieniu tej placówki do ZS nr
114 przy ul. Alpejskiej 16. Pieniądze te zasilą kwotę
przeznaczoną na roboty budowlane w 2013 r. Podobne przesunięcie, tyle że 2 150 tys. zł, dotyczy
modernizacji z rozbudową budynku szkolnego przy
ul. Kadetów. Nowym zadaniem inwestycyjnym będzie w tym roku budowa przyłącza kanalizacyjnego
do SP nr 109 przy ul. Przygodnej 2. O 200 tys. zł
zwiększono środki na budowę przedszkola przy ul.
Świebodzińskiej, przewidując zmiany umożliwiające zwiększenie liczby oddziałów. Z tegorocznych
planów znika budowa sali gimnastycznej dla XXV
LO przy ul. Halnej, a powodem jest przedłużająca
się procedura regulacji stanów prawnych terenu. Na
teren szkoły planuje się przeniesienie sztucznego lodowiska z Falenicy.
Postępowanie przetargowe na wykonanie projektów
technicznych oświetlenia ulic Borowieckiej, Żeglarskiej i Pasażerskiej dało pewne oszczędności, które
będą wykorzystane w przyszłym roku na realizację
tych inwestycji.
Wprowadzone są do planu zadań inwestycyjnych
modernizacje placów zabaw. Dzielnica otrzymała
z miasta dodatkowe środki w wysokości 290 tys. zł,
z przeznaczeniem na modernizację placów zabaw
w ramach projektu „Radosna szkoła” w szkołach,
w których uczą się pięcio- i sześciolatki. A są to SP
nr 124 w Falenicy, SP nr 86 przy ul. Korynckiej, SP
nr 218 w Aninie i ZS nr 70 w Radości. Niezależnie od tego za 430 tys. zł poprawiony będzie stan
ogródka dla dzieci w Międzylesiu, za 240 tys. zł
w Aleksandrowie i za 280 tys. zł w Zastowie. Zdjęto
200 tys. zł rezerwowane na budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Miedzeszynie gdyż nie ma szans,
aby była ona realizowana w najbliższym czasie.
Andrzej Murat
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Obsługa w jednym miejscu
Rada Dzielnicy wystąpiła do Rady m.st. Warszawy
o podjęcie uchwały przekazującej dzielnicy Wawer
majątek Gimnazjum nr 103 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami dwujęzycznymi im. ks. Jana
Twardowskiego przy ul. Żegańskiej w Międzylesiu.
Jest to formalność po utworzeniu Zespołu Szkół
nr 114, grupującego XXVI LO oraz Gimnazjum
nr 103, z siedzibą przy ul. Alpejskiej 16 w Aninie.
Dotychczasowy budynek Gimnazjum nr 103 ma

powierzchnię 4300 m kw. Mieści się w nim Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna oraz wypożyczalnia książek. Jak się planuje, do budynku po gimnazjum zostaną przeniesione inne instytucje dzielnicowe, dzięki czemu przy ul. Żegańskiej znajdą się też
takie jednostki Urzędu Dzielnicy, jak Urząd Stanu
Cywilnego, Ośrodek Pomocy Społecznej.
Prace dostosowujące ten obiekt do nowych potrzeb
rozpoczną się w przyszłym roku.
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Kurier inwestycyjny | Prace nad przedłużeniem Trasy Siekierkowskiej trwają

„Ekranizacja” Marsa

Z gruntowną przebudową ul. Marsa na tym odcinku koliduje m.in. 16 budynków mieszkalnych, 18
handlowych i usługowych na prawie 30 posesjach.
Inwestor przewiduje w latach 2013-2016 poszerzenie ul. Żołnierskiej do granic Warszawy. Do tego
czasu nastąpi częściowe usprawnienie ruchu dzięki
wiaduktom i bezkolizyjnym skrzyżowaniom.
Ale inwestycja ta budzi protesty nie tylko z powodu nieuchronnych utrudnień w czasie jej realizacji.
Niezadowoleni z projektu są właściciele obiektów
handlowo – usługowych, zwłaszcza po południowej stronie ul. Marsa, między ul. Naddnieprzańską
a Okularową, czemu dali wyraz podczas posiedzenia
komisji ładu przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer.
Narzekają na to, że budując tę trasę pozbawia się
ich bezpośredniego dojazdu do ich firm z dróg lokalnych, a zaplanowane są długie i pokrętne. Są też
przeciwnikami odgradzania nowej trasy od ich zabudowań ekranami dźwiękochłonnymi, skutecznie zasłaniającymi ich sklepy i hurtownie. Projektanci forsują ekrany pełne, podpierając się przepisami, które
nakazują je stosować tam, gdzie w strefie oddziaływania hałasu powodowanego ruchem drogowym
znajdują się zabudowania mieszkalne. W przypadku
obszaru w obrębie ul. Marsa, Okularowa, Szpacza,
Naddnieprzańska jest jeden budynek, którego właściciele nie godzą się na rezygnację z ekranów. Poza
tym projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Marysina Wawerskiego przewiduje zabudowę mieszkaniową po południowej stronie ul. Szpaczej, w miejscu Telmontu.
Rozwiązaniem kompromisowym, za którym podczas posiedzenia komisji opowiedzieli się zastępca
burmistrza Przemysław Zaboklicki i jej przewodniczący Marcin Kurpios, byłoby zainstalowanie
ekranów przezroczystych, jak wzdłuż poszerzonego

Kurier Szkolny | nauczyciele dzieciom

Nauka… gry aktorskiej

nauczycielki fizyki Beaty Charyty-Galas. Dostojna
królewska para – Król (opiekunka szkolnego Koła
Teatralnego i nauczycielka sztuki Urszula Inglot)
i Królowa (dyrektor Monika Prochot) oraz reszta
zespołu otrzymali zasłużone owacje.
Joanna Wichowska

Fot. Małgorzata Pawlik

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 70 przygotowali niespodziankę uczniom. Przed końcem roku szkolnego
wystawili przedstawienie na motywach „Księżniczki
na ziarnku grochu”.
Trudu reżyserskiego podjęła się wychowawczyni
świetlicy Anna Broniec, grająca czarującą Księżniczkę-Wędrowniczkę. Wspaniałe stroje i okazała
scenografia zamieniły salę gimnastyczną w pałacowe komnaty, gdzie rozstrzyga się los młodego
księcia (w tej roli katecheta Radosław Rzepko, wplatający w rolę popisy baletowe). Parada pięknych
księżniczek i zjawienie się wreszcie jedynej prawdziwej (Magda Adamska, pedagog) sprawiła, że klasy
młodsze otwierały buzie ze zdumienia, a gimnazjaliści potrafili zachować się cicho przez godzinę.
Tekst aktorzy interpretowali komediowo; szczególnie bawił wypowiadany przez Błazna w wydaniu

Pierwszy z wiaduktów nad torami kolejowymi – w budowie

fot. am

Aby korki na ul. Marsa mogły być zlikwidowane,
a są potężne, niezbędne jest poszerzenie tej ulicy
w kierunku ul. Żołnierskiej i Rekruckiej, a nawet dalej, a to oznacza konieczność wybudowania nowych
wiaduktów na torami kolejowymi i przy Chełmżyńskiej, z czterema pasami ruchu, dróg dla ruchu
lokalnego, bezkolizyjnych wjazdów w ul. Rekrucką
i Żołnierską.
Autorem projektu przebudowy tego odcinka jest
warszawski Transprojekt. Roboty obejmują odcinek jednego kilometra od ul. Naddnieprzańskiej
do ul. Żołnierskiej. Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych ma na ten cel 71 mln zł. Poszerzona ul. Marsa zyska status drogi wojewódzkiej,
ale o parametrach krajowej. Na początek trzeba
zbudować drogi lokalne, dojazdowe, przebudować istniejące skrzyżowania, wykonać chodniki
i ścieżki rowerowe.
Prace związane z takimi rozwiązaniami już trwają.
Przebudowano niedawno skrzyżowanie ul. Marsa
z Żołnierską i Rekrucką w poziomie zero. W przyszłości będzie się na nie z Marsa zjeżdżać bezkolizyjnymi estakadami. Od strony Węzła Marsa wznoszony jest pierwszy wiadukt nad torami. Zniknął
z jego trasy skład materiałów budowlanych.
Na razie nie są jeszcze wykonywane roboty najtrudniejsze, związane z głównym, środkowym pasem drogowym – to będzie zrealizowane w drugiej
fazie tej inwestycji. Drogi lokalne, równoległe do
właściwej ul. Marsa, będą miały szerokość od 4,5
do 7 metrów, chodniki szerokość 2 m, ciągi pieszo
– rowerowe dwa razy po 2 m. Przy wiaduktach zainstalowane zostaną windy i pochylnie.
Kiedy powstaną oba nowe wiadukty nad torami kolejowymi, znikną stare, których stan techniczny od
dawna jest fatalny.

fot. am

Wybudowanie Węzła Marsa nie rozwiązało, bo nie mogło, problemów
komunikacyjnych na styku Pragi Południe, Wawra i Rembertowa.

Tym firmom i hurtowniom grozi przesłonięcie ekranami
dźwiękochłonnymi

Wału Miedzeszyńskiego. Rzecz jednak w tym, że
ekrany pełne tłumią hałas, a przezroczyste tylko go
odbijają.
Andrzej Murat

Kurier komunikacyjny

Autobusowe zmiany
Od 21 lipca zmieniono trasy linii autobusowych
w Wawrze. 142 i 702 w obu kierunkach mają trasę:
Wiatraczna… Grochowska, Płowiecka, Trakt Lubelski, Lucerny, Szpotańskiego, Zwoleńska,Trakt
Lubelski, Wał Miedzeszyński, Aleksandrów. 147
jedzie w obu kierunkach od Dw. Wschodniego
... Fieldorfa, Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski,
Zwoleńska, Żegańska ... Wiśniowa Góra. Linia 213 w kierunku pętli Błota jest skierowana
na trasę: Gocław… Fieldorfa, Jugosłowiańska,
Bora-Komorowskiego, Trasa Siekierkowska, Płowiecka, Trakt Lubelski, Lucerny ... Błota. Trasa
linii Z19: Kombajnistów, Bronowska, Wał Miedzeszyński, Trakt Lubelski, Borków, Juhasów,
Mrówcza, Żegańska, Szpotańskiego, Widoczna,
PKP Wawer.
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Kurier REKREACYJNY | Wawerskie „Lato w mieście”

Fajnie – jednym słowem

w warsztatach w Muzeum
Historycznym, wybrały się
do ZOO, były na zajęciach
w Arkadach Kubickiego,
przy okazji pobytu w Łazienkach zwiedziły Muzeum
Łowiectwa i Jeździectwa –
jednym tchem wylicza atrakcje odpowiedzialna za „Lato
w mieście” w tej szkole Anna
Ratańska – Szot, w ciągu
roku szkolnego prowadząca
świetlicę szkolną. – Staraliśmy się tak zorganizować
zajęcia, aby poszczególne
punkty programu się nie
powtarzały. Nawet z rokiem
poprzednim. Stąd wizyty na
plaży przy moście Poniatowskiego, w Muzeum Azji
i Pacyfiku, w kinie na „Epoce
lodowcowej”, a nawet w Sejmie.

Powrór jednej z grup do szkoły

fot. AM

Jeszcze o godz. 13 w tej placówce było pusto i cicho. Dzień słoneczny – uczestnicy akcji, a przychodziło na zajęcia ok. 120 – 130 dzieci, rozjechali
się. Ale już przed 13,30 wszystkie grupy, w jednakowych czapeczkach chroniących przed słońcem,
wróciły na obiad. Sztuka mięsa w sosie, buraczki
i ziemniaki - szybko znikały z talerzy.
Na pytanie jak spędziły czas, dzieciaki odpowiadały jednym słowem: fajnie. Pociągnięty za język
Mofsar Baudinow, uczeń SP nr 216 nie krył, że
zaskoczyły go informacje, jakie usłyszał zwiedzając Muzeum Narodowe. Że Jan Matejko „użyczał”
swojej twarzy wybranym postaciom na malowanych obrazach.
To tylko jedno z wrażeń z jednego dnia. – Mieliśmy dwa spotkania ze Strażą Miejską, podczas
których dzieci dowiedziały się, jak powinny się
zachowywać, aby były bezpieczne na co dzień
i w wakacje, gościły w Hulakula, bardzo chętnie
korzystały z basenu w Aninie, odwiedziły Centrum
Nauki Kopernik, odbyły wycieczkę po Starym
Mieście szlakiem kryminalnych zagadek dawnej
Warszawy i warszawskich Syrenek. Uczestniczyły

fot. AM

Jest 26 lipca, dobiegły końca zajęcia w ramach akcji
„Lato w mieście” w szkołach przy Pożaryskiego, Bajkowej,
w klubach kultury w Aleksandrowie, Marysinie Wawerskim. Trwały
zajęcia na obiektach wawerskiego OSiR. To przedostatni dzień zajęć
w SP nr 109 przy ul. Przygodnej 2.

Shuffleboard – tę grę ponoć wymyślili piraci

Kurier samorządowy | Po wielomiesięcznej pracy komisji statutowej

Otwarta droga do wyborów rad osiedli

Na sesji Rady Dzielnicy 24 lipca uchwalono nowe statuty samorządowych jednostek niższego rzędu – 13 wawerskich osiedli.
Otwiera to drogę do wyboru ich rad i zarządów.

Wybory do rad osiedli powinny się odbyć w określonym czasie po wyborach do Rady Dzielnicy Wawer.
Rozpoczęły się nawet przygotowania. Rada Dzielnicy
uchwaliła statuty, ale zostały one zaskarżone w drodze
nadzoru przez prezydenta m.st. Warszawy. Miejscy
prawnicy doszukali się w nich wielu błędów formalnych, wśród nich takie, które mogłyby zadecydować
o unieważnieniu wyborów, gdyby je przeprowadzono.
Postanowiono zatem powołać doraźną komisję Rady
Dzielnicy dla opracowania statutów zgodnych z obowiązującymi przepisami. Dano jej czas do końca 2011 r.,
co początkowo wydawało się być terminem mocno asekuracyjnym. W trakcie prac okazało się, że jednak pod
tym względem nie przesadzono, komisja zbierała się aż
16 razy, współpracując z prawnikami. Na temat statutów
przeprowadzono konsultacje społeczne, chociaż trzeba
przyznać, że zainteresowanie nimi było niewielkie.
Jest rzeczą zrozumiałą, że zasadnicze zapisy zawarte
w statutach są takie same w przypadku każdego osiedla, różnią się tylko opisanymi ich granicami.
Celem osiedla jest reprezentowanie interesów jego
mieszkańców, pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb,
zapewnienie im uczestnictwa w życiu dzielnicy.
Wśród zadań jest wymienione współdziałanie z organami dzielnicy, reprezentowanie interesów osiedla,
zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych, wyrażanie opinii

w sprawach istotnych dla mieszkańców, kreowanie
i wspieranie społecznych inicjatyw.
Osiedla mają prawo występowania z inicjatywami
uchwałodawczymi do Rady Dzielnicy Wawer, składania interpelacji i zapytań w sprawach lokalnych, z interwencjami. Mogą brać udział w odbiorach robót
prowadzonych na terenie osiedla, w wizjach lokalnych
dotyczących np. ochrony środowiska czy planowanych
inwestycji, uczestniczyć w konsultacjach społecznych.
Organami osiedli są 9-osobnowa Rada Osiedla i Zarząd Osiedla. Rada jest organem uchwałodawczym
i kontrolnym, a Zarząd – wykonawczym.
Kadencja rady trwa cztery lata, na jej czele stoi przewodniczący, jej posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, swoją wolę
rada wyraża w formie uchwał i stanowisk, przy czym
uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Rada
może powoływać komisje problemowe.
Zarząd osiedla składa się z przewodniczącego oraz
jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, a także
z sekretarza. Posiedzenia – w miarę potrzeb, ale nie
rzadziej niż raz w miesiącu. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów. Zarząd reprezentuje osiedle
wobec organów dzielnicowych i innych podmiotów,
przygotowuje projekty uchwał, wykonuje uchwalone
i organizuje dyżury.

Nadzór nad działalnością organów osiedla sprawują
odpowiednio Zarząd Dzielnicy i Rada Dzielnicy.
Uchwała Rady Dzielnicy Wawer w sprawie uchwalenia statutów dla jednostek niższego rzędu podana jest
do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń przy ul.
Żegańskiej 1.
Henryka Murat

Kurier kulturalny | ANIN

Muzyka ogrodowa
KK Anin organizuje cykl koncertów letnich pt. „Muzyka naturalnie”. To dwu-, trzygodzinne imprezy
ogrodowe dla rodzin.
11 sierpnia, godz. 16: kabaret „Derkacz” z humorem żydowskim i piosenkami oraz i szmoncesami
przedwojennymi.
18 sierpnia, godz. 16: wystąpi Daniel Gałązka z
zespołem w programie „Stare i nowe przeboje muzyki estradowej”
25 sierpnia godz. 16: koncert Kapeli Góralskiej
„Hora”. Piosenki przeplatane góralskimi dowcipami i gawędami
2 września, godz. 16: występ Teatru Wawra z muzyką i piosenkami country.
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Smaczny posiłek po całym dniu zajęć

Trening przyszłych golfistów

Kurier kulturalny | Kolejny sezon muzyczny FTK trwa

Koncert z przymusową ewakuacją

Występujący kwartet zapowiedziała prezes FTK Agnieszka Kurowska

Ścieżki rowerowe
– dłuższe
O prawie kilometr dłuższe są od niedawna wawerskie ścieżki rowerowe. Najnowsza oddana do użytku, wzdłuż ul. Wydawniczej i Szpotańskiego do ul.
Bosmańskiej, była zbudowana w dwóch etapach.
Wykonano nie tylko 935,5 asfaltowej ścieżki dla rowerzystów, ale także ułożono 561 m chodnika oraz
urządzono 130-metrów trawnika.
Realizacja tego zadania poprawiła komunikację
wzdłuż linii kolejowej, bowiem istniejący chodnik,
częściowo z płyt betonowych, a częściowo z asfaltu, był już w bardzo kiepskim stanie. Nowa ścieżka
jest prawidłowo oznakowana w pionie i w poziomie,
oznakowane zostały też przejścia dla pieszych, co poprawi bezpieczeństwo.
To zadanie inwestycyjne wykonywała firma Costel
z Józefowa. Na ścieżkę udzieliła 3-letniej gwarancji,
a na zieleń – roczną.

Lehara. Były jeszcze w programie utwory Sinatry
i Andersona.
Na pewno zachwyciłyby słuchaczy ale przyroda
zdecydowała inaczej. Nadeszła czarna chmura,
z której zaczęło padać i potężne podmuchy wiatru zapowiadały być może trąbę powietrzną, więc
muzycy i publiczność z żalem się pożegnali, zbierając i pakując w pośpiechu instrumenty, aparaturę
i krzesła. A szkoda, bo kwartet grał pięknie urocze
i znane utwory, a zachód słońca oraz widok ogromnego klombu dostarczały dodatkowych wrażeń estetycznych. Komary w tym roku są mniej dokuczliwe,
sponsorzy dopisali z poczęstunkiem, słuchacze mogli więc przyjemnie spędzić czas, wzbogacając dodatkowo swoją wiedzę muzyczną dzięki kompetentnym komentarzom prowadzącej koncert Agnieszki
Kurowskiej.
Barbara Wizimirska

Fot. Zbigniew Wizimirski

wanych m.in. podczas plenerów, pokazywały panie
Jadwiga Cieplińska, Barbara Czarnogórska i Alicja
Jurczyk.
O godzinie 19 na scenie pojawiła się Agnieszka
Kurowska-Janecka, nowa prezeska FTK, z zawodu artystka-śpiewaczka i pedagog w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Kolejno
przedstawiała muzyków z kwartetu smyczkowego
„Primo Incontro” (z włoskiego: Pierwsze spotkanie), który przyjął zasadę uprawiania muzyki właściwej miejscu. Za taką uznano tym razem utwory
Mozarta, Dworzaka, Szostakowicza, Elgara, Ivanoviciego, Piazzoli, Straussa, Kreislera, Arlena,

Fot. Zbigniew Wizimirski

Osoby, które martwią się, że Falenickie Towarzystwo Kulturalne po 10 latach działalności przeżywa
kryzys, chciałabym uspokoić: nowe władze zostały
wybrane, konieczne dotacje przyznane, pojawili się
nowi wolontariusze. Kolejny sezon letni przy kościele trwa.
15 lipca w pobliżu klombu ustawiono niewysoką
scenę, która za tło ma sosnowy lasek, a w pobliżu
murów świątyni rozłożono sztalugi z obrazami.
Swoje prace tym razem zaprezentowały kolejne
członkinie grupy plastycznej Wawerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powstała mała promenada,
bo w ową niedzielę sporo swoich obrazów, malo-

Kurier inwestycyjny

fot. AM

fot. AM

Po posiłku zaroiło się na szkolnym boisku, gdzie ustawione
zostały mini-golf, mini-kręgle
i dwie gry mniej znane nie tylko
dzieciom: krokiet oraz shuffleboard.
Shuffleboard przypomina nieco
curling, z tym, że nie gra się na
lodowej tafli. Wybija się drewniane krążki na umieszczone
w środku drewnianej planszy
ustawionej na szkolnym boisku
pola o wartości od -10 do +10.
Sztuką jest wyrzucenie krążków
przeciwnika z dobrze punktowanych pól i umieszczenie na
nich swoich. Tę grę podobno
wymyślili piraci.
Ta druga polega na przetaczaniu kuli tzw. młotkiem przez
niewielkie bramki. Przy nas
mecz rozgrywali Mofsar Baudinow, Tymon Żebrowski ze SP nr
140, Cezary Zawadka z tej samej placówki i Łukasz Regulski
ze SP nr 10 przy ul. Ostrobramskiej. Tymon to nie lada specjalista od krokieta – pochwalił
się 23 wygranymi. Dlaczego
uczniowie z odległych osiedli
spędzali część swych wakacji
w Zerzeniu? – Bo tu jest ciekawie, opieka jest bardzo miła –
padła odpowiedź.
Andrzej Murat

Malarska wystawa uczestniczek zajęć plastycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Kurier pOŻeGNAlNY | zmaRł zbigniew RUszczyk, pRzewodniczący Rady samoRządU osiedla Radość

8 lipca br. zmarł zbigniew Ruszczyk, mieszkaniec Radości, jeden z działaczy
osiedlowych, którzy przed laty stworzyli konwent samorządów osiedli pasa
nadwiślańskiego, walczącego o odłączenie wawra od pragi południe. co się udało.
w uroczystościach pogrzebowych wzięła udział burmistrz jolanta koczorowska oraz
przedstawiciele Rady dzielnicy.

Fot. arCHiwUM roDzinne

Fot. arCHiwUM roDzinne

szenia Miłośników Radości, reaktywowanego przez
Był członkiem Stowarzyszenia Miłośników Radodoktora Stefana Batowskiego w końcu lat 80. XX w.
ści, radnym Gminy Wawer dwóch pierwszych kaUważał, że trzeba zmieniać warunki życia w Radodencji, wielokrotnie przewodniczącym Rady Osieści, ale w sposób uporządkowany: najpierw poddla Radość, działaczem Straży Ochrony Przyrody,
ziemne media, później utwardzanie dróg. Łatwo
Ligi Ochrony Przyrody, a także członkiem Ruchu
powiedzieć, trudniej realizować, zwłaszcza gdy właOdbudowy Polski założonego przez premiera Jana
Olszewskiego.
Być może pod wpływem literatury
uległ fascynacji lotnictwem. Po wojnie ukończył kursy szybowcowe, bo
od tego rozpoczynało się przygodę
z lotnictwem przez duże L. W konsekwencji tych zainteresowań rozpoczął
studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej
im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, na
Wydziale Lotniczym, po czym podjął
pracę w Polskich Liniach Lotniczych
LOT, początkowo w Wydziale Obsługi Technicznej Samolotów, później
w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego i Zbytu. Latać zaczął dopiero
w 1962 r. jako mechanik pokładowy, Pamiątkowe zdjęcie załogi w Los Angeles. Zbigniew Ruszczyk – drugi
m.in. na brytyjskich maszynach Visco- z lewej
unt 800, w tamtych czasach jedynych
zachodnich w naszej flocie, w której
dominowały samoloty produkcji radzieckiej. Z czasem przesiadł się na
AN-24, następnie na Tu-134, a w końcu na samoloty dalekiego zasięgu,
pokonujące ocean – Ił-62, które jako
dyrektor ds. eksploatacji wprowadzał
w latach 70. W ciągu 30 lat wylatał kilkanaście milionów kilometrów.
Niemal po 40 latach pracy przeszedł
na emeryturę. Ze względu na wysokie
wymagania zdrowotne stawiane załogom latać już nie mógł, a do personelu
naziemnego wracać nie chciał. W jego Plac zabaw przy ul. Izbickiej, oczko w głowie przewodniczącego rady osiedla
życiu skończył się pewien etap, po któdze Pragi Południe traktowały osiedla ówczesnej
rym zostały stare fotografie oraz mundur eksponoZielonej Warszawy po macoszemu. Gdy w 1989
wany w Muzeum PLL LOT na Okęciu.
r. w Polsce nastąpił przełom, zaświtała nadzieja
Drugi etap jego życia wiąże się z osiedlem Radość.
na skuteczne działania samorządności lokalnej.
Pracował w lotnictwie, gdy za czasów Władysława
Zbigniew Ruszczyk zaangażował się w pracę saGomułki podjęto decyzję o przyznawaniu, w co dziś
morządu radościańskiego. Zainicjował powstanie
trudno uwierzyć, bardzo nisko oprocentowanych
Konwentu Osiedli Pasa Nadwiślańskiego, mającego
kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Wraz
na celu wydzielenie ze struktury Pragi Południe Ziez grupą kolegów założył przy PLL LOT Spółdzielnię
lonej Warszawy i utworzenie samodzielnej gminy.
Budownictwa Indywidualnego. Dostali działki właZostał jego przewodniczącym, a wiceprzewodniśnie w Radości, w wieczystą dzierżawę, i postawili
czącymi byli nieżyjący już burmistrz Orest Pęgierski
10 domów jednorodzinnych, zbudowanych według
oraz Andrzej Krasnowolski, pierwszy przewodnitypowego projektu.
czący Rady Gminy Wawer. Spotkania Konwentu
I tak oto Zbigniew Ruszczyk stał się mieszkańcem
odbywały się w domu państwa Ruszczyków. Można
Radości, gdzie las, cisza i bezpośredni kontakt
więc śmiało powiedzieć, że przy ul. Halki tworzyła
z przyrodą. A że posiadał żyłkę społecznika, pasję
się nowa gmina.
tę postanowił kontynuować. Wstąpił do Stowarzy-

Fot. arCHiwUM roDzinne

Jeden z tych, którzy wywalczyli
dla Wawra samodzielność

Po dwóch kadencjach w Radzie Gminy Wawer
skupił się już tylko na pracy w osiedlu. Doprowadził do powstania placu zabaw dla dzieci przy ul.
Izbickiej, wbrew tym, którzy twierdzili, że taki obiekt
nie ma prawa bytu w osiedlu, w którym każdy ma
swój własny plac. Walczył o budowę ronda po zachodniej stronie torów, wiedząc jak niebezpieczne
było zwykłe skrzyżowanie. Zabiegał o utrzymanie
istniejącego od 70 lat parku leśnego naprzeciwko
kościoła, z alejkami, latarniami i ławeczkami, które
spadkobierczyni zniszczyła buldożerem. Żałował,
że gmina nie wykupiła tego terenu. Doprowadził
do utwardzenia wielu ulic (m.in. Zasobnej), do
powstania parkingów (m.in. nakłonił władze WSS
Społem Praga Południe do budowy parkingu przy
sklepie). Nie dopuścił do zabudowy terenu stadionu położonego na granicy Radości i Miedzeszyna.
Był zwolennikiem jak najszybszego opracowania
i zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby osiedla rozwijały się
planowo, a nie przypadkowo. Przeciwstawiał się
przeznaczaniu terenów leśnych pod zabudowę.
Jak mówiono podczas pogrzebu źródłem siły Zbigniewa Ruszczyka była autentyczna miłość do ojczyzny, nie tylko do tej wielkiej, ale i małej, lokalnej.
Nigdy nie skapitulował w obliczu trudności. Gdy
Wawer stał się tylko dzielnicą, wycofał się na pozycję działacza osiedlowego.
– Miałam szczęście i zaszczyt, że kierowałam szkołą
w czasie, gdy Zbigniew Ruszczyk pracował w samorządzie – wspominała Anna Żbikowska, wieloletnia
dyrektor. – Zawsze prawdę nazywał prawdą, a zło –
złem. Dziękuję mu za czas, siły i serce, które poświęcił Radości. Za propagowanie wśród mieszkańców
idei solidarności, takiej czysto ludzkiej, za krzewienie podstawowych zasad demokracji.
Po lotnictwie – jak podkreślono – działalność
w samorządzie była jego drugą pasją. Przypadło
to na początek lat 90, gdy rozbudziły się nadzieje
na samodzielność Wawra. Pilnował, aby na listach
wyborczych znaleźli się ludzie z zacięciem samorządowym. Jego opinia o kandydatach była bardzo
ważna. Kiedy był radnym, charakteryzowała go
pryncypialność i prosta droga, jaką dążył do celu.
Podkreślano też to, że zawsze był uczciwy, bezinteresowny. I takim zostanie w pamięci wawerskiej
społeczności.
Andrzej Murat
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Kurier rekreacyjny | Bogactwo przyrodnicze, które trzeba wykorzystać

Jak wykorzystać walory krajobrazowe i terenowe
leśnych obszarów Wawra do celów rekreacyjnych
– zastanawiali się członkowie komisji sportu i rekreacji Rady Dzielnicy, ale – jak się okazuje – nie
tylko oni.
Myśli o tym także kierownictwo Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. A i komisja sportu Rady
m.st. Warszawy jest za stworzeniem w mieście
szlaków biegowych, które nie wymagają specjalnej
infrastruktury. Wystarczy ich wytyczenie, ustawienie
altanek, wyznaczenie miejsc do odpoczynku.
W Wawrze już się biega po okolicznych lasach,
których we wschodniej części dzielnicy nie brakuje, chociaż o tym bieganiu jest raczej cicho. Istnieje
trasa biegowa rozpoczynająca się przy ul. Przełęczy, rozgrywane są na niej Maratony Warszawskie
z udziałem około tysiąca biegaczy w ciągu roku.
W Lesie Sobieskiego odbywają się biegi o nazwie
„Szalona Maryśka”.
W ostatnim roku zaczęto popularyzować w Wawrze
narciarstwo biegowe. Duży w tym udział trzech prywatnych wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Warto

Co warto zobaczyć
• Rezerwat „Las Sobieskiego” o powierzchni
114 ha. Pozostałość dawnej Puszczy Mazowieckiej. Cenny starodrzew: wiąz szypułkowy, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata.
Wśród kwiatów: konwalia, miodownik melisowaty, a nawet lilia złotogłów.
• Czarny Staw, położony jest wśród wydm porośniętych borem sosnowym, z piaszczystą
plażą od strony zachodniej.
• Biały Ług i Zielony Ług to niewielkie torfowiska, pokryte mchami i wełniakami. W ich
pobliżu można się dopatrzyć rosiczki.
• Jezioro Torfy, między ul. Zagórzańska a planowaną trasą S2 jest obrośnięte borem sosnowym, trzciną i sitowiem.
• Pomniki przyrody przy skrzyżowaniu ul. Wolęcińskiej z Traktem Napoleońskim to wysokie
na 30 m dęby szypułkowe, o obwodzie pni 3 m.

Fot. Tomasz Dejtrowski

Ścieżką do przyrody

Urokliwe Jezioro Torfy

by zatem wytyczyć szlaki do biegania narciarskiego
nie tylko przybijając kartki do pni drzew. A jak twierdzą zainteresowani, miasto ma pieniądze na ten cel,
trzeba tylko po nie sięgnąć.
Na mapach Wawra widać trzy szlaki rowerowe,
oznaczone kolorami: niebieskim, czerwonym i zielonym. W terenie wyposażono je w tablice informacyjne, w tym z opisem walorów przyrodniczych,
zadaszenia, nawet w plac zabaw, ścieżki zdrowia.
Przy ul. Kościuszkowców i ul. Wierzchowskiego są
dwa parkingi z wiatami turystycznymi. Przy Wolęcińskiej, Przełęczy i przy Jeziorze Torfy są zadaszenia ze stołem i ławami do siedzenia, same ławy i stół
ustawiono dawniej przy ul. Przełęczy róg Bartoszyckiej, ale mimo corocznej konserwacji uległy dewastacji. Trzeba by na nowo ogrodzić parking przy ul.
Wierzchowskiego, zabezpieczyć drewnochronem
ten przy Kościuszkowców, odbudować stół i ławy
przy ul. Przełęczy.
W Falenicy można by, według planów, stworzyć
kompleks sportowo – rekreacyjny. Na trasie byłoby
czytelne oznakowanie, co pół kilometra podane odległości, miejsce slalomowe, równoważnia, ale także

Kurier zdrowotny| Informatyzacja ZOZ-ów

Pacjent z kartą do lekarza
Wspierane przez środki z Unii Europejskiej SZPZLO Pragi Południe i Wawra uruchamiają zintegrowany system informatyczny, którego jednym
z elementów jest elektroniczna Karta Pacjenta.
Jej wydawania można spodziewać się już niedługo.
Będzie to operacja bezpłatna. Karty otrzymają pacjenci, którzy już złożyli, lub w najbliższym czasie
złożą, deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki lub
położnej w podstawowej opiece zdrowotnej przychodni na Pradze Południe lub w Wawrze. Zostaną

na nich nadrukowane dane osobowe. Pacjenci będą
je okazywać podczas rejestrowania się w przychodniach, a ponieważ identyfikacja zgłaszającego się
do lekarza odbędzie się na podstawie odczytu kodu
kreskowego znajdującego się na karcie, nastąpi to
bardzo sprawnie.
Trzeba jednak wiedzieć, że posiadanie Karty Pacjenta nie zwalnia z obowiązku okazywania w rejestracjach aktualnego dokumentu poświadczającego
ubezpieczenie.

ścieżka zdrowia, wiata, plac zabaw. Wiata potrzebna by była w pobliżu Domu Pomocy Społecznej „Na
przedwiośniu” w Międzylesiu, poza oznakowaniem
trasy – ławeczki dla odpoczynku przy Macierowym
Błocie i Czarnym Stawie.
Według planów rewitalizacyjnych dzielnicy trzeba
by poprawić oznakowanie tras na drzewach, ustawić 12 tablic informacyjnych o walorach przyrodniczych, wykonać nową ścieżkę zdrowia, plac zabaw i parking przy ul. Przełęczy, nowe ogrodzenie
przy ul. Wierzchowskiego, wybudować mostek nad
kanałkiem przy J. Torfy, usunąć powalone drzewa
ze ścieżek, zaopatrzyć wiaty w stojaki dla rowerów
i kosze na śmieci.
Nieodzownym elementem przywrócenia ścieżek
biegowych i rowerowych mieszkańcom powinien
być folder, zawierający szczegółowe mapy o ich
przebiegu i walorach turystycznych (przyrodniczych i kulturalnych) na ich trasie, zamknięty
w wodoszczelnym etui, do zawieszania na szyi. Jak
oszacowano, koszt rewitalizacji wawerskich szlaków
przekroczyłby niewiele 90 tys. zł.
am

Kurier klubowy

KK Marysin
przyjmuje

Klub Kultury Marysin, ul. Korkowa 96 już przyjmuje
zapisy na zajęcia od września do sekcji: plastycznej
(6-8 lat), rysunku sztalugowego (9-12), ceramicznej
(od 5 lat), studia piosenki, nauki gry na gitarze, na
keyboardzie, na pianinie, baletowej (od 4 lat), tańca
sportowego, formacji tanecznej, do Teatru Kot 2,
malarstwa dla dorosłych, aerobiku, zajęć wokalnych
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i do Klubu Seniora.
Tel. 22 812 0731,
e-mail: k.k.marysin@wp. pl
Wiecej informacji na stronie www.klubmarysin.pl
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Kurier Sportowy | Kluby pokazały, co robią

Oferta bliżej mieszkańców

Podczas Wawerskiego Dnia Sportu, zorganizowanego na boisku
wielofunkcyjnym „Syrenka” na terenie Marysina Wawerskiego, odbyła się bardzo
szeroka prezentacja tego, czym zajmują się dzielnicowe organizacje sportowe.
Fot. am

podobnie jak zawodnicy UKS Wawer ZS 70,
tyle że ci – płotkarski. Klub Kultury Anin zaprosił do obejrzenia gry w brydżu sportowym,
zachęcając do udziału w Grand Prix Wawra
w tej konkurencji, a zawody te odbywają wła- Niektórzy próbowali swych sił w skoku o tyczce
śnie w siedzibie tej placówki.
Dwa kluby tenisowe – KT Break oraz
Uczniowski klub Tenisowy Radość 90 nikomu nie żałowały rakietek, piłeczek i wstępnego instruktażu. A jak się gra w tenisa stołowego na wysokim poziomie, uświadomiła publiczności sekcja tej dyscypliny SSCK Hals.
Nie mogło zabraknąć na wawerskim święcie
sportu zawodników trenujących sumo i zapasów w UKS Marysin, który osiąga w obu
tych dyscyplinach znaczne sukcesy.
Wawerski Ośrodek Sportu i Rekreacji dał
lekcję jazdy na rolkach i deskach oraz pokaz ratownictwa medycznego i tego, jak
bezpiecznie zachowywać się nad wodą, co Żywiołowy taniec w części artystycznej Wawerskiego Dnia Sportu
było na czasie ze względu na wakacje.
który wykazał, że trzeba popularyzować to, co one
Nie brakowało też konkursów, a jeden z nich polegał
dla właściwego rozwoju dzieci, młodzieży i dorona jak najdłuższym trzymaniu powietrza w płucach,
słych robią w dzielnicy Wawer.
był przegląd zajęć oferowanych przez Fitness Anin
i quiz wiedzy o wawerskich klubach sportowych,
am

Fot. am

Przybyłych przywitał występ zespołu muzycznego
w muszli koncertowej. I nie był to jedyny akcent
artystyczny, albowiem z okazji skorzystał Klub Kultury Marysin i pokazał, jaki poziom reprezentują,
a jest on niezwykle wysoki, jego zespoły tańca nowoczesnego. Przed publicznością zaprezentowały
się Shock Dance Marysin Midi, Show Formation
Marysin, a także szkoła Mat Dance Studio.
Jedni oglądali występy, inni z zaciekawieniem przyglądali się pokazom sportowym. Naocznie przekonano się, na czym polega rywalizacja w biegu na
orientację. Skoki w dal to dyscyplina dość prosta,
ale skakanie o tyczce wymaga znacznie większych
umiejętności, o czym na własnej skórze przekonali się zwłaszcza ci, którym tusza nie pozwalała się
oderwać od ziemi.
W koszykówkę gra większość uczniów, bo jest to
jedna z dyscyplin „obecnych” na zajęciach wychowania fizycznego. Na „Syrence” pokazano, jak się
gra w koszykówkę tzw. uliczną. Jak zwykle dużym
zainteresowaniem, i to nie tylko płci brzydkiej, ale
także pięknej, cieszył się pokaz walk w wykonaniu
Warszawskiej Akademii Karate Tradycyjnego.
Młodzi piłkarze z PKS Victoria Zerzeń, KS Zwar oraz
PKS Radość odbyli na oczach widzów trening piłkarski,

Kurier Sportowy | Sumo u SAMEGO Źródła TEJ DYSCYPLINY

Bracia Wojdowie podnoszą swoje kwalifikacje

Choć nie wyglądają na zawodników uprawiających ten sport, od wielu lat odnoszą w nim sukcesy. Bracia bliźniacy Paweł
i Tomasz Wojdowie przebywali w Japonii, gdzie w klubie studenckim poprawiali kwalifikacje w ukochanym sumo.
mów, a często nawet ponad 200. Bracia Wojdowie
zupełnie nie pasują do wyobrażenia sumity. Ważą
mniej niż 100 kg. – Moi synowie uprawiają sumo
amatorskie, które tak naprawdę od zawodowego
różni się tylko tym, że są w nim kategorie wagowe
i że startują także kobiety.
Zdarza się, że mistrzowie amatorscy dostają zaproszenia na wielkie turnieje zawodowe w Japonii.
Dzieje się to jednak rzadko.

Na Uniwersytecie Nihon podpatrywali Japończyków

Fot. PTW

w klubie studenckim Uniwersytetu Nihon. Potem
wyruszyli zwiedzać ten kraj. Podróżowanie od
dawna jest ich wielką pasją. Autostopem zwiedzili
między innymi Jordanię i Syrię – opowiada ojciec
utalentowanych bliźniaków. W tokijskiej metropolii Polacy podczas jednego ze spacerów spotkali
w parku… cesarza Akihito, który jechał karetą.
Chyba wszystkim sumo kojarzy się z wielkimi mężczyznami, którzy ważą grubo ponad 100 kilogra-

Fot. PTW

Paweł i Tomek mają dopiero po 19 lat. Trenują japoński sport narodowy od pierwszej klasy szkoły
podstawowej. To głównie zasługa ich ojca Andrzeja, który jest sekretarzem generalnym Polskiego
Związku Sumo. Zdobywali już medale nie tylko
mistrzostw Polski, ale także Europy w różnych kategoriach wiekowych.
– Byłem w kwietniu w Japonii i udało mi się zorganizować dla synów prawie miesięczne treningi

W parku widzieli karetę z cesarzem Akihito

