„Legenda nie umiera nigdy”
Dziękujemy!
Wszystkim tym którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów
60lecia Warszawskiej Fabryki Motocykli i Fabryki Samochodów
Osobowych,
Szczególnie :
• Dyrektorowi Leszkowi Kuli mennicy Polskiej za udostępnienie
terenu dotychczas nazywanego „Tor jazd próbnych FSO”
• Wojewodzie Świętokrzyskiej p. Bożentynie Pałka-Koruba za
wsparcie i pomoc
• Ryszardowi Mikurdzie - przedstawicielowi Wojewody
Świętokrzyskiego, który sam będąc w trudnej sytuacji
rodzinnej włożył masę pracy, a jego wiedza i doświadczenia
przy organizacji tego typu imprez były bezcenne
• Dyr. Edwardowi Pietrzakowi b. dyrektorowi FSO Warszawa za
pomoc w rozwiązaniu węzłów zadawałoby się nie do
rozwiązania oraz za wsparcie całego przedsięwzięcia
• Jerzemu Kossowskiemu redaktorowi naczelnemu miesięcznika
„Automobilista” za wsparcie medialne
• Uczniom Zespołu Szkół Licealnych nr 3 za pomoc w
porządkowaniu terenu na którym odbywały się obchody 60lecia
• Straży Miejskiej
• Straży Pożarnej
• Najbardziej dziękujemy młodzieży z Wawerskiego
Stowarzyszenia Motorowego za ogromne zaangażowanie i pomoc.
Bez waszego udziału impreza po prostu by się nie odbyła
• Koleżankom i kolegom którzy bezinteresownie nam pomagali duże dzięki.

Nie dziękujemy!
Władzom m.st. Warszawy, które nie raczyły zauważyć, że od 1951
roku na terenie miasta działały dwie największe w kraju zakłady
motoryzacyjne,
Szczególnie :
• Radzie Warszawy, której trzech przedstawicieli deklarowało
pomoc i wsparcie
• Wydziałowi Promocji Miasta, który miał obowiązek włączyć się w
organizację i ja współfinansować
• Wydziałowi Sportu Urzędu Miasta w strukturach którego jest
zarejestrowane Wawerskie Stowarzyszenie Motorowe
• Władzom Dzielnicy Warszawa Wawer:
• p. Burmistrz - Jolancie Koczorowskiej
• p. V Burmistrzowi - Przemysławowi Zaboklickiemu

p. V Burmistrzowi - Adamowi Godusławskiemu
p. Naczelnikowi Wydz. Sportu i Rekreacji – Radosławowi
Ziółkowskiemu
• a najbardziej p. Kazimierzowi Włodarczykowi, który po raz
kolejny zakpił z młodzieży i działaczy Wawerskiego
Stowarzyszenia Motorowego.
Władzom Dzielnicy Praga Południe na terenie której znajdowała
się Warszawska Fabryka Motocykli,
• p. Burmistrzowi - Tomaszowi Kucharskiemu
Władzom Dzielnicy Praga Północ na terenie której znajduje się
Fabryka Samochodów Osobowych,
• p. Burmistrzowi - Piotrowi Zalewskiemu.
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Obiecywanie pomocy by nabrać potem „wody w usta” to sposób na
storpedowanie imprezy.

A jednak udało się !!
Na pewno my starzy działacze, ale zapewne i nasza
młodzież nigdy już nie uwierzy w obietnice urzędników
Dzielnicy Warszawa Wawer!

