Nr 20/123 Rok VI 16–31 października 2012 r.

egzemplarz bezpłatny

Fot. Poland Bike

fot. AM

W ZS nr 111 odbyła się
uroczystość obchodów
Dnia Edukacji Narodowej.
Burmistrz Jolanta Koczorowska podziękowała
pedagogom za codzienny
trud w procesie nauczania
oraz wychowania. Na zdj.
z lewej wyróżniona nagrodą
burmistrza Wawra
Maria Szypnicka, dyrektor
Przedszkola nr 86.
»4

Spis treści

Najazd „górali” na Wawer

Grzegorz Wajs, organizator cyklu zawodów rowerowych Poland Bike Marathon, po ubiegłorocznym
rozpoznaniu wawerskich terenów leśnych, postanowił w tym roku wyścig finałowy rozegrać w naszej dzielnicy.
Na starcie 13 października przy Centrum Zdrowia Dziecka stanęła rekordowa liczba 650 kolarzy górskich, w tym
także startujących w II Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza Samorządowców, w otwartych Mistrzostwach Szkół
Podstawowych oraz w mini – crossie dla najmłodszych. Startowano na trzech dystansach – od 7 do 47 km,
szlakami wiodącymi przez Mazowiecki Park Krajobrazowy, pokonując tereny piaszczyste, podmokłe, wąskie
kładki nad Mienią i Świdrem. W samorządowych mistrzostwach wystartowała liczniejsza niż przed rokiem ekipa
»4
Wawra, a zastępca burmistrza Przemysław Zaboklicki zajął III miejsce. 

PROPOZYCJA BUDŻETU »2
Rada Dzielnicy pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu
Wawra na 2013 r. z uwagami,
że jest on w pewnych działach
niewystarczający.
NIE UŁATWIAJMY ŻYCIA
WŁAMYWACZOM
»6
Wawerscy policjanci twierdzą,
że Wawer, ze względu na położenie na ternach leśnych, narażony
jest na włamania do domów
i kradzieże mienia. I wymieniają
najczęściej popełniane grzechy
przez mieszkańców.

Nie zbagatelizujmy wyborów do Rad Osiedli

Wawer Dzielnicą rowerzystów

18 listopada mieszkańcy wszystkich 13 wawerskich osiedli będą mogli wybrać swoich
reprezentantów do Rad Osiedli, którzy zadbają o najważniejsze na ich terenie inwestycje,
o poprawę bezpieczeństwa, o właściwe warunki sportu i rekreacji, o kształt osiedlowej
kultury, o poprawę stanu naturalnego środowiska itp. Radom Osiedli przypada bowiem
rola lokalnego gospodarza oraz partnera w kontaktach z Radą Dzielnicy oraz Zarządem
Dzielnicy. Dlatego tak ważne jest, aby do tych rad wybrać ludzi autentycznie znających
miejscowe problemy, aktywnych, z dużym autorytetem, z zacięciem społecznikowskim.
Z tego względu warto wykorzystać okazję i gremialnie udać się na te lokalne wybory
by mieć wpływ na to, kto będzie reprezentował mieszkańców.
»5

Tydzień przed finałem Poland Bike Marathon 2012 odbyło się uroczyste
otwarcie zrewitalizowanych leśnych ścieżek rowerowych w Wawrze, o łącznej długości ponad 40 km. Składają się na to cztery szlaki, odpowiednio
kolorami oznakowane, od najłatwiejszych po trudne, dla wprawionych
kolarzy. Wyposażono je w nowe wiaty, w stojaki, w ławy. O ich przebiegu
informują uaktualnione tablice. Na inauguracyjny przejazd 6 października
z Anina w pobliżu ul. Krawieckiej i Kajki wyruszyła prawie 50-osobowa grupa rowerzystów. Władze Wawra mają nadzieję, że te szlaki odkryją dla siebie
mieszkańcy innych rejonów Warszawy.
»3

2 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier URZĘDOWY

Sprzedaż
nieruchomości
Prezydent m.st. Warszawa informuje, że na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 oraz
na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym
przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Kłodzkiej 37, uregulowanej w księdze wieczystej KW
Nr WA6M/00277382/2, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka ewidencyjna nr 318 w obrębie
3-12-81 o powierzchni 275 m2. Przetarg odbędzie
się w dniu 28 listopada 2012 r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego
Warszawy przy ul. Żegańskiej 1, sala nr 112.
Dodatkowe informacje o nieruchomości można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1, pok.
nr 129, I piętro, tel. 22 443 70 04, od poniedziałku
do piątku w godz. 8 – 16, w okresie od ukazania się
ogłoszenia do dnia przetargu.

Kurier URZĘDOWY

Przetargi

Do 16 października można było składać oferty
na budowę chodnika o szerokości 2,5 m wzdłuż
ul. Technicznej.
22 października upływał termin składania ofert
na budowę pierwszego odcinka ul. Panny Wodnej,
o długości 1940 m od ul. Zasadowej w kierunku
ul. Trakt Lubelski.
Do 24 października wpływały oferty na modernizacje szkolnych placów zabaw w ramach programu
rządowego „Radosna szkoła” oraz na ocieplenie
budynku Przedszkola nr 84 przy ul. Dworcowej
w Międzylesiu.
Więcej informacji na te tematy na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer.

Kurier samorządowy | Oświata niedoszacowana

Propozycja budżetu z uwagami
Podczas sesji Rady Dzielnicy 16 października radni zaaprobowali przedstawione
przez Zarząd Dzielnicy propozycje zmian w tegorocznym budżecie oraz rozpatrywali
propozycję budżetu Wawra na 2013 r.
Podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego, o co wystąpiła grupa mieszkańców Międzylesia, zaniepokojonych wypadkami
drogowymi, jakie wydarzyły się ostatnio.
Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1040 zł, przeznaczoną na realizację
projektu „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje w szkołach podstawowych oraz o 200 tys. zł,
jakie dzielnica otrzymała z Biura Polityki Lokalowej
na remonty mieszkań komunalnych.
Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków o prawie 4,3 mln zł w związku ze zmianami
w zadaniach inwestycyjnych, przy czym pieniądze
te są przeniesione na lata następne. Przeniesiono
prawie 2,2 mln zł z jednych wcześniej planowanych
dochodów na inne zadania ponadplanowe dochody
w wysokości 1,5 mln zł skierowano na uzupełnienie
braków finansowych w oświacie. Prawie 400 tys. zł
przesunięto w wydatkach bieżących, z czego część
tej kwoty została przeznaczona na zakup programu
komputerowego dla wydziału budżetowo – księgowego. Za 117 tys,. zł zostanie kupiony sprzęt multimedialny dla szkół podstawowych.
Urząd m.st. Warszawy zaproponował na przyszły rok
dla dzielnicy Wawer budżet w wysokości 176 mln zł.
Dla porównania budżet tego roku, na dzień w którym
odbywała się sesja, wynosi 173,3 mln zł. Jak poinformowała radnych burmistrz Jolanta Koczorowska,
zmieniły się nieco zasady przyznawania środków dla
dzielnic, które mają stare komunalne zasoby mieszkaniowe. Wawer ma sześć budynków spełniających
takie kryterium, w związku z czym tylko z tego tytułu przyznano nam 1,2 mln zł na remonty. Ponieważ

przyjęto do wawerskich placówek oświatowych więcej uczniów niż wynikało z przeprowadzonej w maju
prognozy, na oświatę dostaniemy o ponad 1,6 mln zł
więcej, co nie zmienia faktu, że gdyby przyjęto budżet
w zaproponowanym kształcie, wawerskiej oświacie
brakowałoby 7,5 mln zł. Większe środki – 2,6 mln zl
– zaplanowano na budowę dróg i poprawę bezpieczeństwa na nich – podkreśliła Jolanta Koczorowska.
Z dokonanych w dzielnicy wyliczeń wynika, że poza
tym zabrakłoby ok. 500 tys. zł na ochronę zdrowia
i opiekę społeczną, 300 tys. zł na kulturę, 200 tys.
na sport i rekreację i 500 tys. zł na funkcjonowanie
urzędu.
Zdaniem radnych klubu PiS trudno pozytywnie zaopiniować budżet z brakiem 7,5 mln zł na oświatę,
z przeznaczeniem w przyszłym roku tylko 1 mln zł
na odwodnienie terenów podtopieniowych, z brakiem nowych inwestycji komunalnych. Burmistrz
wyjaśniła, że ów milion wystarczy na wykonanie
projektów odwodnieniowych i że dzielnica będzie
się ubiegała o dodatkowe środki z funduszy przeznaczonych na ochronę środowiska miasta i województwa. Wiceburmistrz Adam Godusławski
przypomniał radnym, ze chociaż Wawer nie buduje
obecnie domów komunalnych, korzysta z takich
lokali, powstających w innych dzielnicach, które
zobowiązane są przeznaczyć na potrzeby innych
30 proc. nowego zasobu mieszkaniowego.
Projekt przyszłorocznego budżetu, z wnioskiem
o powiększeniem go o przedstawione potrzeby,
został pozytywnie zaopiniowany, chociaż radni
klubu PiS wstrzymali się od głosu. Podjęto uchwałę o przeprowadzeniu 13 listopada br. wysłuchania
publicznego na temat bezpieczeństwa drogowego
w Wawrze.
am
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Do końca roku potrwa jeszcze drążenie kolektora W pod Traktem Lubelskim od ul. Bronowskiej
do ul. Lucerny. Ale już teraz rozpoczęły się prace
związane z budową kolektora w kierunku ul. Borowieckiej. W związku z tym zamknięty został Trakt
Lubelski od ul. Zwoleńskiej do ul. Cylichowskiej,
z umożliwieniem mieszkańcom dojazdu do ich
posesji. Objazd wytyczono ulicami: Mrówczą,
Juhasów i Borków lub alternatywnie Wałem Miedzeszyńskim. Roboty do ul. Borowieckiej potrwają
do czerwca 2013 r.
Od początku realizacji budowy kolektora W firma
Pol – Aqua wykonała kanał ściekowy, który będzie

odprowadzał nieczystości płynne z zachodniej części Wawra do oczyszczalni „Czajka”, pod ul. Nowozabielską, Kadetów i Zwoleńską. W przyszłym roku
przewidywana jest budowa kolektora od ul. Lucerny
do ul. Klimontowskiej.
W związku z realizacją kolejnego etapu drążenia kanału pod Traktem Lubelskim wprowadzone zostały
zmiany w kursowaniu autobusów miejskiej komunikacji. Autobusy linii 142 jeżdżą ulicami: Lucerny,
Szpotańskiego, Zwoleńską, Traktem Lubelskim
i Bronowską, a linii 720 Trasą Siekierkowską i Wałem Miedzeszyńskim.
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Kurier REKREACYJNY | Przybyło ponad 40 km szlaków rowerowych

Jesteśmy dzielnicą dla rowerzystów

fot. am

Oddane do użytku cztery szlaki rowerowe biegnące przez Mazowiecki Park
Krajobrazowy, to ponad 40 km przygotowanych tras o różnym stopniu trudności.
Stanowią one unikatową w skali Warszawy ofertę dla rowerzystów chcących w pięknie
przyrody i bezpiecznie korzystać ze swoich dwóch kółek.
nie przy ul. Krawieckiej (róg Kajki), prowadzi przez
Wiśniową Górę, Międzylesie, Zbójną Górę, Radość
i Aleksandrów, aż do Falenicy, gdzie kończy się

W inauguracji odnowionych szlaków wzięło udział ponad
50 rowerzystów

Na trasach można spotkać tak pomysłowe
i wkomponowane w otoczenie wiaty ...

... stojaki do rowerów ...

... stoły

oraz mieszkańców dzielnicy odbyło się 6 października przy ul. Krawieckiej (róg ul. M. Kajki). Tam nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy partnerami
zainteresowanymi utrzymaniem szlaków i ich promocją. Po uroczystości grupa ponad 50 rowerzystów
z zastępcą burmistrza Wawra Przemysławem Zaboklickim i byłym reprezentantem Polski w kolarstwie
Grzegorzem Wajsem wybrała się na leśną przejażdżkę jednym z nowo otwartych szlaków.
– Ogromnym atrybutem dzielnicy Wawer jest ten
piękny park stanowiący największy kompleks
leśny na terenie miasta. Szlaki ułatwiają poruszanie się po nim bezpiecznie i pokazują
urocze miejsca. Chcemy żeby jak najdłużej
w dobrym stanie służyły mieszkańcom, dlatego zawiązujemy dziś koalicję partnerów
mających o nie dbać – mówił Przemysław
Zaboklicki zastępca burmistrza Dzielnicy
Wawer.
Podpisanie porozumienia pomiędzy dzielnicą Wawer, Lasami Państwowymi, Lasami
Miejskimi – Warszawa, Zespołem Mazowieckich Parków Krajobrazowych oraz Towarzystwem Miłośników Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego, dotyczy współpracy
mającej na celu promocję świadomego korzystania z walorów przyrody oraz ochronę
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, zapobiegania przed aktami wandalizmu i niszczenia istniejącej infrastruktury turystycznej,
nielegalnym wywozem śmieci i łamaniem
zakazu poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenach leśnych.

na skwerku przy ul. Frenkla (róg Patriotów) vis a vis
stacji kolejowej.
Szlaki oznaczone kolorami czerwonym i zielonym
przygotowane zostały dla osób średnio zaawansowanych w turystyce rowerowej. Długość każdego
to ok. 8 km.
Czerwony rozpoczyna się przy ul. Kościuszkowców w Marysinie Wawerskim, prowadzi
przez Las Sobieskiego, następnie przez przejście
przez ul. Bolesława Czecha, kieruje się w stronę

ul. Mchów i łączy ze szlakiem niebieskim. Zakończenie trasy znajduje się przy Al. Dzieci Polskich
w pobliżu pętli autobusowej niedaleko Centrum
Zdrowia Dziecka.
Natomiast szlak zielony zaczyna się w Międzylesiu
przy ul. Pożaryskiego naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 138, biegnie Traktem Napoleońskim i ul. Wilgi, a kończy się przy ul. Przełęczy w Falenicy.
Dla najmłodszych i mniej profesjonalnych rowerzystów dzielnica przygotowała krótszą i łatwiejszą
trasę, oznaczoną kolorem żółtym. Ten 6- kilometrowy szlak, wyznaczony wraz z wawerskimi dziećmi, w całości przebiega przez uroczy Las Sobieskiego.

Fot. Grzegorz Narojczyk

Uroczyste otwarcie szlaków z udziałem władz dzielnicy, przedstawicieli Lasów Państwowych, Lasów
Miejskich, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Szlaki dla wyczynowców i trochę mniej
doświadczonych rowerzystów

Szlaki oznaczone zostały czterema kolorami:
niebieski to 22 km najbardziej wymagającej
trasy dla profesjonalnych użytkowników rowerów górskich. Ma on swój początek w Ani-

Rowerem przez Mazowiecki Park
Krajobrazowy

Mazowiecki Park Krajobrazowy to unikalne w skali całego Mazowsza tereny leśne
nazywane zielonymi płucami Warszawy.
Park to prawdziwa oaza spokoju i znakomite miejsce do wypoczynku. Lasy iglaste
i mieszane pełne są pagórków, piaszczystych
wydm i przepięknych uroczysk, gdzie można
spotkać dziko żyjące zwierzęta. Mazowiecki Park Krajobrazowy sprzyja rowerowym
eskapadom, ale też z pewnością przypadnie
do gustu biegaczom, amatorom pieszych wycieczek i narciarzom biegowym.
Dzięki nowoczesnej kolei SKM, Wawer jest
dzielnicą znakomicie skomunikowaną z centrum Warszawy. Dojazd do wawerskich szlaków zajmuje zaledwie 20 minut. Z przewozem
jednośladów nie ma żadnych problemów.
– W Warszawie coraz więcej osób jeździ na rowerach. Chcę im powiedzieć, że nie muszą
wyjeżdżać na Mazury, czy w Bieszczady żeby
doznać rozkoszy jazdy na rowerze w niesamowitych miejscach. Zapraszam do Wawra
– przekonuje Przemysław Zaboklicki.
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ka. Niebezpieczeństwo powodowały osoby, które
w tym dniu znajdowały się na terenie MPK: panie z kijkami do nordic walking, piesi, zwykli rowerzyści, szaleńcy na quadach, a nawet kierowcy
samochodów. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza
Samorządowców rozegrane zostały po raz pierwRekordowa liczba 650 zawodników, kolarzy górskich, wzięła udział w 11,
szy w ubiegłym roku przy niezbyt imponującej frefinałowym, wyścigu cyklu Poland Bike Marathon, jaki 13 października rozegrany został kwencji. W tym roku zainteresowanie było znacznie większe. Wiceburmistrzowi Przemysławowi
na ścieżkach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Zaboklickiemu (był trzeci, przed rokiem
– drugi) towarzyszyli wiceburmistrz
Start miał miejsce już po raz drugi
Adam Godusławski (18), naczelnik wyna terenie Centrum Zdrowia Dziecka
działu sportu i rekreacji Radosław Ziółi przebiegał pod hasłem „Życie czeka”.
kowski (13), radni Maciej Kulesza (17),
Kolarze górscy uczestniczący w całym
Łukasz Kubik (16), pracownik wydziału
cyklu zawodów mieli w Wawrze szanse
sportu i rekreacji Jacek Sadomski (10),
poprawienia swoich końcowych wynipracownik wydziału administracyjków. Rozegrano przy okazji II Mistrzono – gospodarczego Marian Stawicki
stwa Warszawy i Mazowsza Samo(14) i Agnieszka Szafrańska z Ośrodka
rządowców oraz otwarte Mistrzostwa
Sportu i Rekreacji (6 wśród kobiet) oraz
Wawra w Kolarstwie Górskim z udziaGrażyna Karpman z Dzielnicowego
łem uczniów szkół podstawowych. PoBiura Finansów Oświaty (7).
pularyzowano wyścigi rowerowe wśród
W Otwartych Mistrzostwach Wawra
najmłodszych – dzieci od 2 do 7 lat.
uczniów szkół podstawowych „medaImponująco wyglądał start na trzech
lowe” miejsca na ogół wywalczyli zadystansach: Max – 47 km, Mini – 24
wodnicy z innych miejscowości, wyjątek
i Fun – 7. Wszystkich chętnych ustawio- Późniejszy „brązowy medalista” II Mistrzostw Warszawy i Mazowsza
stanowiła Marianna Zaboklicka, druga
no w siedmiu sektorach, a każdą kolejną Samorządowców, zastępca burmistrza Wawra Przemysław Zaboklicki (na pierwszym
w swojej kategorii wiekowej.
grupę wypuszczano na trasę co minutę. planie) tuż po starcie
Wiele emocji towarzyszyło wyścigom
Szanse dla wszystkich były równe, ponajmłodszych, z których zupełne malunieważ kolarze mieli numery startowe
chy jechały na rowerkach do odpychaz czipami, które rejestrowały przejazd
nia się nogami.
przez linię startową, a na koniec przez
Gościem honorowym imprezy był Rymetę.
szard Szurkowski, najlepszy polski koTrasa wiodła malowniczymi szlakami,
larz w historii, dwukrotny wicemistrz
trasami bardzo urozmaiconymi, leolimpijski i mistrz świata. Centrum
śnymi duktami. Nie brakowało miejsc
Zdrowia Dziecka, świętujące 35-lecie
trudnych, a nawet niebezpiecznych,
istnienia, reprezentował w roli gospoo których na długo przed startem indarza rzecznik Paweł Trzciński oraz
formowali zawodników spikerzy impreprzedstawicielki Fundacji Towarzyzy, w tym pracownik wydziału sportu
stwo Przyjaciół CZD, które zachęcai rekreacji Urzędu Dzielnicy Kazimierz
ło uczestników imprezy oraz kibiców
Włodarczyk. Przestrzegali przed dwodo darowizn na rzecz tej placówki oraz
ma kładkami na rzekach Mienia i Śwido przeznaczenia 1 procentu podatku
der, po których nie radzili przejeżdżać,
przy okazji najbliższego rozliczania się
a zalecali przeniesienie rowerów. Były
z fiskusem.
miejsca o bardzo stromych podjazdach, Równie zacięta jak rywalizacja dorosłych była rywalizacja najmłodszych, którzy
na których trzeba było zejść z siodeł- wystartowali w mini – crossie
Andrzej Murat
fot. AM

Fot. Grzegorz Narojczyk

Istny najazd „górali” na Wawer

Kurier OŚWIATOWY | Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciele uhonorowani
– Dzień Edukacji Narodowej to dzień podziękowań, gratulacji, podkreślenia wagi roli nauczania
i wychowania – powiedziała na spotkaniu z nauczycielami wawerskich placówek oświatowych w ZS
nr 111 burmistrz Jolanta Koczorowska. – Przekazujecie wartości, z którymi młodzi ludzie wkraczają
w dorosłość – mówiła i podziękowała nauczycielom
za pracę, zaangażowanie. Życzyła sukcesów, zadowolenia z osiągnięć, dobrej współpracy z radami
rodziców.
Liczne grono wawerskich nauczycieli zostało w tym
dniu szczególnie wyróżnione. A z ich charakterystyk
wynika, że mają wiele interesujących pomysłów,
programów autorskich, inicjatyw i sukcesów.

Nagrody MEN otrzymali: Ewa Skiba, dyrektor
SP nr 218 i Maria Szypnicka, dyrektor P nr 86.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczono: Monikę Prochot, dyrektor ZS nr 70, Izabellę
Rudzką – dyrektor P nr 338, Halinę Wręgę, nauczycielkę SP nr 109.
Nagrody Kuratora Oświaty przyznano: Bernadetcie
Piotrowskiej, dyrektor P nr 233, Stefanowi Dejnece,
dyrektorowi SP nr 109, Magdalenie Sitnickiej, dyrektor ZS nr 114.
Nagrodą Prezydenta m.st. Warszawy uhonorowano: Marię Maciak, dyrektor ZS nr 111, Izabellę
Rudzką, dyrektor P nr 338, Małgorzatę Wysocką,
dyrektor SP nr 124, Waldemara Pawlika, nauczyciela SP nr 218.

Burmistrz swoje nagrody wręczyła: Monice Jędrzejewskiej, dyrektor SP nr 128, Agacie Kołodziejczyk,
dyrektor ZS nr 115, Beacie Rogowskiej, dyrektor
P nr 348, Marii Szypnickiej – dyrektor P nr 86,
Hannie Wróblewskiej, dyrektor P nr 264, Dorocie
Brodaczewskiej, nauczycielce P nr 264, Magdalenie Frąckiewicz-Wiśnioch, nauczycielce ZS nr 114,
Urszuli Hankale, pedagog Poradni Pedagogiczno
– Psychologicznej nr 17, Ilonie Jankowskiej, wicedyrektor P nr 110, Ewie Jaworowskiej, nauczyciele
SP nr 218, Renacie Kloze, nauczycielce P nr 107,
Jolancie Krolczuk, nauczycielce P nr 233, Magdalenie Kucińskiej – Mazurek, nauczycielce P nr 84,
Renacie Kwiatkowskiej-Olszewskiej, nauczycielce ZS nr 116, Adamowi Pyrze, nauczycielowi SP
nr 124, Hannie Ratańskiej-Szot, kierowniczce świetlicy SP nr 109, Beacie Rączkowskiej, nauczycielce
ZS nr 70, Annie Starosz, nauczycielce XXV LO,
Monice Więch, nauczycielce P nr 348, Katarzynie
Trepce, nauczycielce SP nr 218.
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Kurier SAMORZĄDOWY | Mieszkańcy wybiorą swoich reprezentantów

18 listopada wybory do rad wawerskich osiedli
18 listopada mieszkańcy wawerskich osiedli pójdą do urn. Będą wybierać swoich
reprezentantów do jednostek niższego rzędu w stosunku do dzielnicy.
Powołane rady i zarządy osiedli będą spełniać
rolę podstawowych ogniw samorządowych, które
w Wawrze mają bogatą tradycję. Przy czym rada jest
organem uchwałodawczym i kontrolnym, natomiast
zarząd – wykonawczym.

Rady i zarządy osiedli

Kadencja rad, składających się z dziewięciu osób,
trwa cztery lata. Do kompetencji rad należy:
– podejmowanie uchwał i stanowisk w sprawach
dotyczących interesów mieszkańców, takich jak potrzebne inwestycje drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne,
– występowanie do Rady Dzielnicy z inicjatywami
uchwałodawczymi i projektami stanowisk, np. w sprawie budowy lub wyposażenia placów zabaw,
– składanie interpelacji i zapytań w sprawach lokalnych, przykładem kolejność remontów ulic, miejsc
w przedszkolach,
– wyrażania opinii w sprawach dotyczących mieszkańców, np. dotyczących inwestycji planowanych
przez Zarząd Dzielnicy,
– powoływanie, w zależności od potrzeb, komisji
problemowych i zespołów roboczych.
Zarządy osiedli składają się z przewodniczącego,
jednego lub dwóch zastępców oraz z sekretarza.
Do ich kompetencji należy m.in.
– reprezentowanie osiedli wobec organów dzielnicy,
miasta i innych podmiotów,
– wykonywanie uchwał rad osiedli,
– informowanie mieszkańców o prowadzonej działalności,

– prowadzenie bieżących spraw i występowanie
z interwencjami do organów dzielnicy, miasta i instytucji w sprawach niecierpiących zwłoki.

Wybory

Nadzór nad wyborami do rad osiedli sprawuje
Dzielnicowa Komisja Wyborcza, powołana przez
burmistrza dzielnicy. W jej skład wchodzi trzech
przedstawicieli urzędu, delegowanych przez burmistrza i czterech radnych wskazanych przez
Radę Dzielnicy. Komisja
opracowuje
kalendarz
wyborczy, w tym ustala
terminy i miejsca rejestracji
kandydatów,
określa granice obwodów
oraz adresy lokali wyborczych, rejestruje zgłoszenia kandydatów, ogłasza
ich listy i przygotowuje
wybory. Komisja powołuje Obwodowe Komisje
Wyborcze, które będą
przeprowadzały głosowania na swoim terenie
i ogłaszały ich wyniki.
Uprawnieni do głosowania znajdą się na obwodowych spisach, wykładanych w Urzędzie Dzielnicy
co najmniej na 14 dni przed datą wyborów. Warto
sprawdzić czy się jest uwzględnionym.

Kurier SAMORZĄDOWY | CO, GDZIE, KIEDY

Przedwyborcze kalendarium
• Powołanie Dzielnicowej Komisji Wyborczej – najpóźniej na 60 dni przed dniem głosowania.
   Odbyło się, przewodniczącą została Alicja Lewandowska-Kolano, wiceprzewodniczącym Włodzimierz Zalewski, członkami Joanna Waligóra,
Anna Sytniewska-Sikora, Joanna Stoberska, Mirosław Gotowiec, Zdzisław Gójski.

• Powołanie składów obwodowych komisji wyborczych przez Dzielnicową Komisję Wyborczą –
najpóźniej do 5 listopada.
• Powiadomienie wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu jego wyłożenia oraz o prawie
zgłaszania uwag – najpóźniej do 5 listopada.
• Zorganizowanie przez ustępujące rady osiedli
spotkań z kandydatami na nowych radnych – najpóźniej do 12 listopada.

• Podanie do publicznej wiadomości informacji
o okręgach wyborczych – nastąpiło, na ogół jeden okręg to jedno osiedle, wyjątkiem są Radość,
Falenica i Marysin Południowy, gdzie są po dwa
ze względu na wielkość oraz to, że są przedzielone.

• Zarejestrowanie kandydatów na radnych osiedli
najpóźniej na sześć dni przed dniem głosowania w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej
w godz. 10 – 18.

• Podanie informacji o numerach i granicach obwodów oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych – nastąpiło do 17 października.

• Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborczych – 17 listopada.

• Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych – upłynęło 17 października.

• Głosowanie w ustalonych lokalach wyborczych –
18 listopada w godz. 9 – 19.

Kandydaci na członków rady osiedla zgłaszają swoje kandydatury do Dzielnicowej Komisji Wyborczej
z załączeniem listy co najmniej 15 osób ich popierających. Powinni to być ludzie ze społecznikowską
pasją, gwarantującą zaangażowanie, znani lokalnej
społeczności, cieszący się autorytetem. Warunkiem przeprowadzenia wyborów jest, aby zgłosiło
się przynajmniej 9 kandydatów. Gdy będzie ich
mniej, wybory się nie odbędą ze szkodą dla osiedli
i ich mieszkańców, bo nowe mogą być zarządzone
po upływie sześciu miesięcy.
Głosować można tylko osobiście. Nazwiska kandydatów podane będą na kartach do głosowania
w kolejności alfabetycznej.
W skład rady wejdą ci, którzy
uzyskają kolejno największą
liczbę głosów. Przy jednakowej liczbie głosów przeprowadzone zostanie losowanie.
Głos będzie nieważny, jeśli
znak x zostanie postawiony
przy większej liczbie nazwisk
kandydatów niż ustalona lub
gdy nie postawiono żadnego
znaku x.
Wyniki wyborów poznamy
najpóźniej w drugim dniu
po głosowaniu. Będą dostępne na stronie internetowej
dzielnicy, na tablicy ogłoszeń
w urzędzie. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości dopuszcza się
możliwość zgłoszenia w ciągu siedmiu dni od daty
głosowania protestu do Rady Dzielnicy i będzie on
rozpatrywany na najbliższej sesji.

Kurier PATRIOTYCZNY

Świętujmy
wspólnie

Zbliża się dzień 11 listopada, a z nim Narodowe
Święto Niepodległości. Falenickie Towarzystwo
Kulturalne wraz z Urzędem Dzielnicy Wawer m. st.
Warszawy organizuje, jak co roku, uroczystą Wawerską Paradę Niepodległości i zaprasza do udziału
wszystkich mieszkańców Wawra.
Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.30 mszą
św. w kościele NSPJ w Falenicy, ul. Narcyzowa 18.
Po niej wyruszymy wraz z orkiestrą dętą w kolorowym pochodzie udekorowanym biało-czerwonymi
proporczykami, uszytymi przez mieszkańców. Towarzyszyć nam będą ułani z grupy rekonstrukcyjnej. Na placu przy skrzyżowaniu ulic Walcowniczej
z Bystrzycką zatrzymamy się, by wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych, wspólnie pośpiewać, podziwiać „żywe obrazy” zaprezentowane przez młodzież wawerskich szkół, poczęstować się żurkiem
i obejrzeć pokaz ogni sztucznych.

6 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier OSIEDLOWY | Parking i tunel pod kontrolą

Monitoring poprawi bezpieczeństwo
9 października b.r. w obecności przewodniczącego
komisji inwestycyjnej Rady Dzielnicy Andrzeja Wojdy nastąpił odbiór techniczny pierwszego w dzielnicy Wawer monitoringu, który został umieszczony
na parkingu oraz w przejściu podziemnym stacji
PKP Falenica.
O tym jak ta inwestycja była potrzebna, nikogo
w Falenicy nie należy przekonywać. Wszyscy pamiętają wyrywane przez chuliganów ławki na skwerku
czy poprzewracane betonowe kosze na śmiecie oraz
stan tunelu, który był wykorzystywany jako miejski szalet. Zorganizowana w lipcu tego roku przez
radnego Andrzeja Wojdę narada z kierownictwem
wawerskiej policji i straży miejskiej w sprawie bezpieczeństwa na terenie Falenicy z pewnością poprawiła ten fatalny stan (między innymi wzmożone
są patrole w miejscach zagrożonych chuligańskimi

występkami), ale dopiero wprowadzony monitoring
daje techniczne możliwości do natychmiastowej reakcji i dokumentowania ewentualnych wykroczeń,
a co za tym idzie do zdecydowanego poprawienia
stanu bezpieczeństwa.
Budowa parkingu ze skwerkiem, monitoring oraz
podejmowane działania radnego Andrzeja Wojdy, mające na celu uporządkowanie placu na rogu
ul. Walcowniczej i Patriotów, a wcześniej utwardzanie okolicznych ulic, w sposób zdecydowany
zmieniają wizerunek osiedla. Tworzy się prawdziwe
centrum Falenicy, które może być miejscem do organizowania wielu imprez kulturalnych i festynów
środowiskowych.
Inicjator budowy parkingu w Falenicy
– Andrzej Wojda na tle montażu monitoringu

Kurier POLICYJNY | Funkcjonariusze radzą

Kurier KONKURSOWY

Jak wynika z policyjnych statystyk, w dzielnicy Wawer rocznie odnotowuje się ok. 150 kradzieży mienia i włamań. – Na szczęście ta liczba nie rośnie,
ale mogłaby być mniejsza, gdyby mieszkańcy nie
ułatwiali włamywaczom życia – twierdzi komendant
komisariatu przy ul. Mrówczej mł. inspektor Adam
Markuszewski.

KK Radość zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
wokalistów – poliglotów do udziału w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Europejskiej „Nutka
poliglotka“

Nie ułatwiajmy życia włamywaczom „Nutka poliglotka”

Wawer jest „podatny” na kradzieże i włamania
(kradzież ma miejsce wtedy, gdy złodziej zabiera cudzą własność, ale nie musi w tym celu wybić okna, wyłamać zamka w drzwiach). Wpływ
na to ma jednorodzinna zabudowa, domy na terenach leśnych, pozornie strzeżone osiedla, nieznajomość sąsiadów.

Najczęstsze „grzechy” popełniane
przez mieszkańców
– Nie zamykają bram i furtek w ogrodzeniach
na klucz lub na pilota. Dotyczy to także osiedli zamkniętych.
– Na osiedlach zamkniętych bywają budki strażnicze, ale nie zawsze mieszkańcy chcą ponosić koszty
utrzymania strażników.
– Nie potrafimy odpowiednio zareagować, gdy kradzież lub włamanie odbywa się na naszych oczach.
Najpierw telefonujemy do taty (dziecko), tata
do ochrony, na końcu do policji, chociaż powinno
być odwrotnie, bo czas nieubłaganie biegnie.
– Nie zwracamy uwagi na podejrzanie zachowujących się osobników czy obcy samochód z ludźmi
w środku, stojący na ulicy.
– Zapominamy o włączeniu alarmu na noc.
– Zostawiamy w przedpokoju portfele, klucze do samochodu, do garażu, a śpimy na piętrze.

– Wychodzimy z domów nie zamykając wszystkich
okien, drzwi na taras, nie opuszczając zewnętrznych
żaluzji.
– Pozostawiamy na terenie posesji drabiny, krzesła,
stoły, które złodzieje wykorzystują do włamań.
– Nie zamykamy garaży na wydzielonych osiedlach,
pozostawiamy na chodnikach rowery.
– Nie instalujemy czujek na zewnątrz, obejmujących swym zasięgiem poszczególne fragmenty
domu. Dobrze sprawdzają się czujki kurtynowe nad
drzwiami i oknami.
– Nie informujemy sąsiadów o naszej nieobecności
w domu (urlop, wycieczka, wyjazd weekendowy).
– Drogie wyroby ze złota czy srebra trzymamy najczęściej pod ręką, np. na komodach, w bieliźniarkach.
– Nie robimy cennym przedmiotom (antykom, obrazom, biżuterii itp.) zdjęć, które pomagają je zidentyfikować w przypadku znalezienia ich u paserów.
– Nawet jeśli jesteśmy bogaci, nie mamy w domu
sejfu, a jeśli go nawet mamy, to okazuje się, że jest
przykręcony do… płyty z kartongipsu.
– Nie notujemy sobie numerów fabrycznych cennych sprzętów RTV, AGD, komputerów, nie przechowujemy kart gwarancyjnych, które pozwalają
policji je zidentyfikować, np. na targowiskach, w domach złodziei.

Niewielki przegląd, zainicjowany w momencie wejścia Polski do UE, propagujący śpiewanie w językach narodowych Europy, stopniowo rozrastał
się i w roku 2008 uzyskał rangę ogólnopolskiego.
Jego celem jest umożliwienie prezentacji dorobku
artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, których umiejętności wokalne rozwijane są w amatorskim ruchu artystycznym. Ma charakter konkursu jednoetapowego, przesłuchania odbędą się
w formie występu publicznego 24 i 25 listopada br.
Każdy uczestnik (solista lub zespół) wykona jedną
piosenkę zagraniczną. Jury oceni umiejętności wykonawcze, walory muzyczne, stopień trudności prezentowanego utworu, ogólne wrażenie artystyczne
oraz poprawność posługiwania się językiem obcym.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 listopada br.
Rozdanie nagród i koncert laureatów odbędą się
25 listopada. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.klubradosc.waw.pl

Kurier OGŁOSZENIOWY

– Nie liczmy na to, że ogrodzenia są wystarczającą
przeszkodą dla włamywaczy, bo nie są.

Koks na sprzedaż

– Wyeliminowanie opisanych przypadków poprawiłoby bezpieczeństwo naszych domów, uchroniło przed
stratami materialnymi. Warto sobie to uświadomić –
przekonuje komendant Adam Markuszewski.

Dyrekcja XXV Liceum Ogólnokształcącego im.
J. Wybickiego informuje, ze w związku ze zmianą
systemu ogrzewania sprzeda ok. 1,5 tony koksu.
Cena do negocjacji. Kontakt tel. 22 872 91 17.
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Kurier SPORTOWY | Zawodnicy UKS Fuks znów na podium

Pojadą do Hongkongu

kategoria wagowa) zdobyła srebrny medal, wygrywając w eliminacjach między innymi z mistrzynią
świata seniorek Aliną Boykową z Ukrainy. Jako
juniorka będzie broniła tytułu mistrzyni świata kategorii do 60 kg i reprezentowała Polskę w grupie
seniorek w kategorii do 65 kg. Jest to wielki sukces
tej zawodniczki, gdyż do tej pory w grupie seniorek
nie mogła się przebić przez krajowe rywalki.
Andrzej Wojda

Fot. am

Podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski Poland Sumo Open z udziałem reprezentacji Ukrainy,
Azerbejdżanu, Węgier, Estonii, Niemiec i oczywiście
Polski, które odbyły się w Krotoszynie, zawodnicy
UKS Fuks ponownie odnieśli sukcesy.
19-letni Paweł Wojda (młodzieżowy mistrz Europy
w kategorii do 92 kg i brązowy medalista Mistrzostw
Europy w grupie seniorów w kategorii do 100 kg)
tym razem wystartował w kategorii do 115 kg. Powodem takiej decyzji była chęć podjęcia rywalizacji
o miejsce w reprezentacji Polski na Mistrzostwa
Świata seniorów, które odbędą się w Hongkongu w dniach 25-28 października br. Mistrzostwa
świata odbywają się tylko w czterech kategoriach
wagowych, to jest w przypadku mężczyzn do 85 kg,
do 115 kg, + 115 kg i open. W Europie są jeszcze
dodatkowe kategorie: do 92 kg i do 100 kg, w których Paweł odnosi sukcesy. Mimo że przeciwnicy
byli ciężsi o ponad 20 kg, wygrał swoje wszystkie
walki eliminacyjne, a w walce o finał pokonał aktualnego mistrza Europy tej kategorii wagowej
Aleksandra Gordienko z Ukrainy. W walce o złoty
medal Paweł spotkał się z drugim reprezentantem
Ukrainy, Konstantym Yermakowem (wielokrotnym
medalistą mistrzostw świata i Europy w kategorii +
115 kg) i mimo zaciętego oraz wyrównanego pojedynku przegrał, ale II miejsce dało mu kwalifikację
do reprezentacji na mistrzostwa świata.
Wspaniale powalczyła aktualna mistrzyni świata
juniorek do 60 kg i Europy w grupie młodzieżowej Natalia Kołnierzak, która startując w kategorii
do 65 kg (w mistrzostwach świata jest to najniższa

Natalia Kołnierzak powalczy z juniorkami i seniorkami

Kurier KULTURALNY | Koncerty, wystawy, PRZEDSTAWIENIA, SPOTKANIA

Nie przeocz tej oferty
Klub Kultury Aleksandrów,
ul. Samorządowa 10, tel. 612 63 85
5 listopada, godz. 16 – spotkanie z podróżnikiem
Krzysztofem Dworczykiem,,W krainie palm i błękitnych atoli – Oceania”. Wykład zostanie wzbogacony pokazem slajdów z DVD.
12 listopada, godz. 17.30 – otwarcie wystawy malarstwa Anny Grudzień „Pejzaż polski”
12 listopada, godz. 18 – „Jak długo w sercu naszym…”, występ zespołu „Alex i Babki”, radosne
uczczenie wolności wierszami i piosenkami, takimi
jak: „Pięknie żyć”, „Przeżyj to sam”, „Kocham wolność”, „Płynie Wisła, płynie…”.
12 listopada, godz. 19 – „Odnaleźć siebie”, koncert piosenek do poezji Barbary Białowąs w wykonaniu Krzysztofa Podstawki.
Klub Kultury Anin,
ul. V Poprzeczna 13, tel. 815 41 40
5 listopada, godz. 12.40–13.40 – „Oceania – wyspy Pacyfiku” – spotkanie z literatem i podróżnikiem
Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
6 listopada, godz. 11.40–12.40 – „Oceania – wyspy Pacyfiku”, spotkanie z literatem i podróżnikiem

Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
9 listopada, godz. 18 – wieczór autorski Marka
Żaka – warszawskiego pisarza, autora książek pt.
„Szczęśliwy w III Rzeszy”, „Szczęśliwy w Ameryce”,
„Globalne ocieplenie”.
15 listopada, godz. 9 i 12 – dwa seanse filmu
pt. „Korczak”.
Klub Kultury Falenica,
ul. Włókiennicza 54, tel. 612 62 44
7 listopada, godz. 17 – „Kiedy pada deszcz mówię:
Pan Bóg myje świat, czyli jak nauczyć się optymizmu”, wykład Anny Polanieckiej.
14 listopada, godz. 11 – „Piękny drobiazg”, warsztaty (zapisy) rękodzieła – biżuteria, prowadzenie
Aleksandra Sarnowska.
Klub Kultury Marysin,
ul. Korkowa 96, tel. 712 01 37
6 listopada, godz. 10 – warsztaty plastyczne Forum Młodzieży Warszawy i klubu pt. „Moje spotkanie ze Starym Doktorem” w ramach projektu „Spotkajmy się u Starego Doktora”.

Kurier KOMUNIKACYJNY

Nowy bilet
– lotniskowy

Z myślą o pasażerach korzystających z lotniska
w Modlinie spółka Koleje Mazowieckie przygotowała
ofertę specjalną – bilet lotniskowy. Jego zakup (12 zł)
upoważnia do przejazdu pociągiem Kolei Mazowieckich z dowolnej stacji w Warszawie do stacji w Modlinie. Dalsza podróż jest kontynuowana autobusem
KM w cenie biletu. Koleje Mazowieckie realizują połączenie w dwóch relacjach – Warszawa Lotnisko F.
Chopina – stacja kolejowa Modlin przez Warszawę
Centralną oraz Warszawa Zachodnia z peronu nr 8
(d. Warszawa Wola) przez Warszawę Gdańską w kierunku Nasielska, Ciechanowa i Działdowa.
Pasażer, wybierając Koleje Mazowieckie, ma gwarancję wysokiego standardu podróży. Wnętrza pociągów
są klimatyzowane, posiadają miękkie fotele, miejsce
na rower, odpowiednie wyposażenie dla podróżujących z większym bagażem oraz są przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek z małymi
dziećmi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych
zamontowano również system monitoringu.
Dodatkowo bilet lotniskowy uprawnia do korzystania ze środków komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro, SKM) na obszarze pierwszej strefy biletowej przez 60 min. Przed wejściem
do pojazdu komunikacji miejskiej podróżny musi
trwale i czytelnie wpisać na bilecie godzinę rozpoczęcia czasu jego ważności.
Od nowego rozkładu jazdy 2012/2013 pociągi lotniskowe Kolei Mazowieckich będą kursować cyklicznie co godzinę.

8 listopada, godz. 18.30 – drugie spotkanie zajęć
seminaryjnych z elementami warsztatów pt.: „Problemy nie znają wakacji i świąt”.
10 listopada, godz. 18 – Terminal Kultury, wystawa
obrazów fotograficznych M. Karpowicza pt.: „Magiczny ogród”. W programie koncert Ewy Kałudow.
Klub Kultury Radość,
ul. Planetowa 36, tel. 615 73 28
9 listopada, godz. 18 – ,,Audycja muzyczna” w wykonaniu uczestników sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych – uczniów Elżbiety Osiak.
10 listopada, godz. 17 – „Koncert Pieśni Patriotycznych”, legionowych, powstańczych, wojennych,
współczesnych w wykonaniu Alicji Kosińskiej, Aleksandry Matryby, Dawida Ludkiewicza. Koncert poprowadzi Paweł Krasowski, który dodatkowo uzupełni część artystyczną historycznym tłem.
Klub Kultury Zastów,
ul. Lucerny 13, tel. 815 67 63
9 listopada, godz. 20 – piosenki Serge’a Gainsbourga w wykonaniu zespołu „Piąty dzień”. Bezpłatne
wejściówki od 5 do 8 listopada, w godz. 10 – 20.
do 14.11.2012 r., do godz. 19 przyjmowanie prac
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Pocztówka do Świętego Mikołaja” i w X Konkursie Plastycznym „Ozdoba choinkowa”. Regulaminy
na stronie www.kkzastow.com

8 OD MARYSINA PO FALENICĘ
Kurier SPORTOWY | Czwórbój Wawerski – 4 pory roku

22 września na leśnych trasach przy Szkole Podstawowej nr 124 w Falenicy mieliśmy okazję oglądać
zmagania czwórboistów. Była to III edycja „Czwórboju Wawerskiego – 4 pory roku”. W zawodach
wystartowało 79 uczestników sklasyfikowanych
w 11 kategoriach wiekowych. Tym razem zawodnicy
rywalizowali w biegach przełajowych.
W kategorii dziewcząt do lat 9 triumfowała Zuzanna Bogdańska z SP nr 12 (Wesoła) i umocniła się
na pozycji liderki całego cyklu mając w swoim dorobku 290 pkt.
Wśród 9-letnich chłopców triumfował Tomasz Diaz
uczeń SP nr 124. Lider Jakub Czabok z SP nr 138
był trzeci i umocnił się na pozycji lidera z 260 pkt.
W kategorii dziewcząt do lat 12 bieg wygrała Joanna Żmuda ze SP nr 140. Liderką jest Dominika
Kucharek, która zgromadziła 145 pkt. W tej samej
kategorii wśród chłopców zwyciężył Dawid Murza
z SP nr 124, a lider Paweł Małysz zajął 7 miejsce
i nadal prowadzi z dorobkiem 225 pkt.

Wśród chłopców 16-latków triumfował Dominik Kowalski z Gimnazjum nr 102, który tym samym
objął prowadzenie w zawodach.
Liderką w klasyfikacji dziewcząt
jest nadal Klaudia Czabok mieszkanka dzielnicy Wawer z dorobkiem 135 pkt.
W kategorii do lat 40 zwycięzcami biegu zostali Justyna i Piotr
Małkowie z Wesołej. Liderami
po III edycjach są mieszkańcy
Wawra – Katarzyna Witek i Paweł Kołodziejek.
W kategorii do lat 60 bieg zwyciężyła Elżbieta Czabok z Wawra, która jako jedyna wygrała wszystkie
trzy edycje i tym samym zapewniła sobie triumf
w klasyfikacji generalnej imprezy. Wśród mężczyzn wygrał znany biegacz Ryszard Łukaszewicz
z Woli, a nowym liderem imprezy jest Piotr Bogdański z Ostrowika, posiadacz 225 pkt. Wśród

Kurier SPORTOWY | Piłka nożna po 10 kolejkach

PKS Radość wiceliderem

Fot. MICHAŁ LESZCZYŃSKI

Przed pierwszymi spotkaniami ligi okręgowej wiele
spekulowało się o szansach poszczególnych ekip.
Czy wśród zespołów bijących się o czołowe lokaty znajdzie się PKS Radość? Start w wykonaniu
piłkarzy z Wawra był udany. Dwa zwycięstwa, kolejno z Legionem Warszawa oraz Olimpią pozwoliły sympatykom tego klubu pozytywnie spojrzeć
w przyszłość.

Biało-zieloni grają efektownie i efektywnie

Podopieczni Ryszarda Brychczego niestety podtrzymali niechlubną serię spotkań z wykluczeniem zawodnika także w trzeciej serii gier. „Biało-zielonym”
nie udało się wywalczyć nawet jednego punktu.
Przegrali 1:3 u siebie z Drukarzem, a oba zespoły
kończyły zawody w dziewiątkę.
Po przegranym spotkaniu najlepiej zapomnieć
wygrywając kolejne. Tak było w Tłuszczu. Miejscowy Bóbr tego dnia nie mógł w żadnym stopniu
zagrozić lepiej dysponowanym i bardziej zdetermi-

nowanym rywalom. Przewaga Radości wzrastała
z minuty na minutę i ostatecznie wawerska drużyna
zwyciężyła 4:1.
Druga drużyna Dolcanu Ząbki, obecnie prowadzona przez Michała Mirotę, byłego trenera Radości,
przyjeżdżała na stadion przy ul. Wielowiejskiej
z kompletem 12 punktów i zamiarem odniesienia
piątego z rzędu zwycięstwa. Pierwsze minuty meczu
pokazały, iż to rezerwy I-ligowca będą dyktować warunki. Na przerwę Dolcan
schodził do szatni z dwubramkową przewagą. Gdy
wydawało się, że spotkanie skończy się wynikiem
0:3, honorową bramkę
w końcówce z rzutu wolnego zdobył kapitan PKS
Dominik Dukalski.
Dobra seria trwa w najlepsze. Mniej więcej takimi
słowami należy podsumować ostatnie wyczyny PKS
Radość. Drużyna prowadzona przez Ryszarda
Brychczego nie przegrała
meczu w „okręgówce”
od pięciu kolejek, a biorąc pod uwagę również regionalny Puchar Polski passa trwa już dziewięć
spotkań. Pozycja wicelidera, którą zajmują „parafialni” nie bierze się więc z przypadku. Szczególnie
budujący wydaje się fakt, że w parze z efektywną
i skuteczną grą zespołu idzie także efektowność.
O porażce z drugą drużyną Dolcanu Ząbki nikt już
w klubie nie pamięta, czego zasługą jest 13 (na 15
możliwych) zdobytych punktów w ostatnich pięciu
kolejnych grach. Rezultaty uzyskiwane przez PKS

Fot. Grzegorz Narojczyk

Jesiennie na przełaj

najstarszych panów bieg wygrał dotychczasowy
lider Grzegorz Kołodziejek z Wawra. Posiada 290
punktów.
Do końca zawodów pozostała już tylko jedna edycja – biegi narciarskie, zaplanowane w grudniu.
Rozegranie tych zawodów uzależnione jest jednak
od opadów śniegu.
Kazimierz Włodarczyk

bardziej niż piłkarskie przypominają wyniki meczów
hokeja na lodzie.
Spotkanie na wyjeździe z Gromem Lipów, wygrane przez Radość 7:2, było pierwszym z gatunku
boiskowych nokautów, którego głównym aktorem
był zdobywca czterech bramek i autor asysty Dominik Dukalski. Tydzień później zespołowi dość
nieoczekiwanie przytrafiła się wpadka (bo za taką
można uznać bezbramkowy remis) z okupującą
dolne rejony tabeli Wesołą. Ten mecz jednak w kontekście następnych zwycięskich potyczek z Wkrą
Pomiechówek (6:3 wyjazd), Mazurem Radzymin
(10:2 dom) i AON Rembertów (6:2 wyjazd) powinien być traktowany jako zwykły wypadek przy pracy. Stosunek bramkowy 42:13 musi robić wrażenie.
Bilans strzelonych goli przez „biało- zielonych” jest
zaledwie o jedną bramkę gorszy od wyśrubowanego przez aktualnego lidera z Ząbek. Podopieczni
Brychczego swoją dobrą formę potrafią także przełożyć na mecze pucharowe. Zawodnicy PKS pokazują, że gra na dwóch frontach nie sprawia im żadnego problemu i rozgrywki okręgowego Pucharu
Polski traktują bardzo poważnie. Świadczy o tym
awans do 1/4 finału. Radość za rywali w kolejnych
etapach turnieju miała ekipy A-klasowe. Jako klub
ligi okręgowej swój udział rozpoczęli w II rundzie
od spotkania z Wisłą Maciejowice (wygrana 10:4).
Triumf nad tym zespołem przyszedł łatwo, tak jak
i następne potyczki z Vulcanem Wólka Mlądzka
(3:0) oraz rezerwami Startu Otwock (4:1). Dopiero
druga drużyna Świtu Nowy Dwór Mazowiecki postawiła Radości naprawdę trudne warunki. Po regulaminowym czasie gry utrzymywał się remis 1:1
i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs
„jedenastek” (7:6 dla PKS-u). W nim na bohatera wyrósł Jan Szczęsny, który dwiema udanymi
interwencjami wprowadził swój zespół do kolejnej
rundy. Po dziesięciu kolejkach wawerski klub traci
8 punktów do prowadzącego Dolcanu (komplet
30 pkt) i wyprzedza trzeci w tabeli Wicher Kobyłka
o jedno oczko.
Michał Leszczyński

