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egzemplarz bezpłatny

Anna Ruszpel w 2008 r. zwyciężyła w Samorządowym
Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Już wtedy zapowiadała, że podejmie takie studia,
dzięki którym będzie mogła
pomagać innym. Słowa
dotrzymała, jest studentką
V roku psychologii na UW.
Założyła Fundację „Odmienić
Życie”, pomagającą w rehabilitacji osób z chorobami
neurologicznymi.
»6

Szopka betlejemska Anny Zygler
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Z okazji
nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia
wielu radosnych
przeżyć i czasu
spędzonego
w rodzinnym gronie,
a także zdrowia
i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2013
Roku
życzą
Norbert Szczepański 				
Jolanta Koczorowska
Przewodniczący Rady Dzielnicy Wawer
Burmistrz Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy 				
m.st. Warszawy

Spis treści
By nie było wypadków »5

Komisja inwestycyjna Rady
Dzielnicy rozpatrywała
propozycje poprawienia stanu
bezpieczeństwa drogowego,
zgłoszone przez wawerskie
placówki oświatowe.

Kanadyjskie stypendia »6

Sześcioro uzdolnionych artystycznie młodych mieszkańców
Wawra otrzymało jednorazowe
stypendia w wysokości 1000
dolarów kanadyjskich od Fundacji Polish Orphans Charity.

Spotkanie z mieszkańcami Nadwiśla

Przyszłość kultury

Spotkaniem samorządowych władz dzielnicy z mieszkańcami Nadwiśla zainaugurowany został cykl
„Wawer – dodaj do ulubionych”. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań społecznych i inwestycyjnych w całej dzielnicy oraz w tym konkretnym osiedlu, stały się podstawą do dyskusji. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zasięgnięcia porad czy przekazania swoich spostrzeżeń w kilku stoiskach
konsultacyjnych, w których dyżurowali przedstawiciele dzielnicowych wydziałów: obsługi mieszkańców, kultury i sportu, infrastruktury, bezpieczeństwa, ochrony środowiska. Od przedstawiciela MPWiK
dowiedzieli się o planach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a od dyrektor OPS o pomocy, na
jaką potrzebujący mogą liczyć. Spotkania z cyklu „Wawer – dodaj do ulubionych” zaplanowane są do
maja 2013 r. Warto w nich brać udział, bo jest to okazja do wyjaśnienia wielu wątpliwości, poznania
zamierzeń, podzielenia się z władzami swoimi uwagami i propozycjami.
»2–3

Konsultacje społeczne odbyły się po raz pierwszy w Warszawie na tak
dużą skalę. Na temat tego, jak powinna wyglądać kultura w Wawrze
wypowiedziało się 700 mieszkańców, wypełniając poświęconą temu
ankietę oraz kilkadziesiąt osób, które wzięły udział w warsztatach. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych wynika, że trzeba poprawić informację o planowanych wydarzeniach kulturalnych, dostosować ofertę do
zgłoszonych potrzeb, lepiej promować przygotowane imprezy, stworzyć
w dzielnicy Wawerskie Centrum Kultury, z jednoczesnym zachowaniem
tożsamości osiedlowych klubów. Przez następny rok będą trwały prace
nad przygotowaniem nowego programu kulturalnego dla Wawra. »2–3
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Kurier OSIEDLOWY | „Wawer – dodaj do ulubionych”

Spotkanie w Nadwiślu – na pierwszy ogień
Kilkadziesiąt osób przyszło
na pierwsze, w Nadwiślu, osiedlowe
spotkanie w ramach cyklu „Wawer –
dodaj do ulubionych”.
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Na mieszkańców czekało kilka stoisk konsultacyjno
– informacyjnych, poświęconych sprawom urzędowym, kultury i sportu, infrastruktury, ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa. Kto miał problem
– zgłaszał go, rozmawiał z urzędnikami, rozwiewał
posiadane wątpliwości.
Podobne spotkania, chociaż nie w postaci cyklu,
Nie licząc oczywiście pracowników Urzędu Dzielodbywały się wcześniej. Wynikało z nich, że miesznicy z burmistrz Jolantą Koczorowską, jej zastępkańcy jednego osiedla nie wiedzą co się dzieje
cą Adamem Godusławskim, przedstawicielem
w innym, mylą dzielnicę z gminą, a mają one inne
MPWiK, OPS oraz Policji i Straży Miejskiej.
możliwości, nie zdają sobie
sprawy, że jednymi drogami
(w zakresie budowy, remontów, zimowego odśnieżania
itp.) zawiaduje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, innymi Zarząd
Dróg Miejskich, a jeszcze
innymi dzielnica. Że wodociągi i kanalizację buduje
MPWiK, że oprócz łożenia na publiczne placówki
oświatowe dzielnica sporo
dokłada do prywatnych.
Z tego względu postanowiono zmienić przebieg
takich spotkań. Na początek mieszkańcom Nadwiśla
Z efektami realizacji budżetu w latach 2011–2012 zapoznał mieszkańców zastępca
burmistrza Adam Godusławski
zaserwowano prezentację

Janusz Olędzki
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Wawer
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Kurier OBYWATELSKI | Szerokie konsultacje, owocne warsztaty

Pierwsze kroki do zmiany
kierunku wawerskiej kultury

Mieszkańcy wypełnili 700 ankiet, odbyły się cztery czterogodzinne spotkania
warsztatowe z udziałem 63 osób, a 11 listopada – podsumowanie konsultacji
społecznych, które z założenia miały odpowiedzieć na pytanie o kierunek kultury
w dzielnicy Wawer.
Wiele do myślenia dają wyniki ankiety (szerzej omówiliśmy je w nr 22 „Kuriera”),
a zwłaszcza narzekanie
na brak informacji o planowanych
wydarzeniach
kulturalnych, chociaż ukazują się one w prasie lokalnej, na stronie internetowej
Urzędu Dzielnicy oraz klubów kultury.
I właśnie informacja, obok
aktywizacji, idei utworzenia
Wawerskiego Centrum Kultury, współpracy Urzędu
Dzielnicy z organizacjami
pozarządowymi oraz tego,
co powinno wyróżniać
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Wszystkim Klientom, Współpracownikom
i Przyjaciołom oraz Czytelnikom
„Kuriera Wawerskiego”
życzę radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
i sukcesów w nadchodzącym
Nowym 2013 Roku.

multimedialną dotyczącą tego, co się robi w całej
dzielnicy, a następnie to, co dotyczy tylko osiedla.
Pokazano w niej wielkość wawerskiego budżetu w 2012 r. 171 mln zł (w ciągu 10 lat wzrósł
o 51 mln zł). Około 90 mln trzeba przeznaczyć
na edukacje, ponad 40 na gospodarkę komunalną,
ok. 20 mln zł na opiekę społeczną. Nie są to jedyne
pieniądze, z których korzysta dzielnica. W latach
2012–2016 miasto i jego spółka MPWiK zainwestują
w Wawer 540 mln zł. Zostaną przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej, budowę tunelu w Międzylesiu, ronda w Falenicy, na budowę Traktu Lubelskiego od Kadetów do Zwoleńskiej, na oświetlenie Wału
Miedzeszyńskiego.
W ciągu dwóch lat tej kadencji władz samorządowych Wawer wzbogacił się o 6,5 km ulic z chodnikami i odwodnieniem, 8 km gruntowych dróg zyskało
nawierzchnię asfaltową na podłożu z kruszywa betonowego. Dzielnica własnym sumptem wykonała dwa
parkingi – w centrum Falenicy oraz w Miedzylesiu,
na 100 samochodów. Przybyło pięć nowych placów
zabaw, a cztery przyszkolne poważnie zmodernizowano. Na mapie Wawra pojawiły się dwa nowe boiska
wielofunkcyjne. Poprawiło się bezpieczeństwo na drogach, m.in. dzięki progom zwalniającym, odpowiedniej organizacji ruchu, budowie ronda na Mozaikowej
i Przewodowej.
W sferze oświaty trzeba odnotować modernizację
LO w Aninie na potrzeby nowego zespołu szkół, bu-

Konsultacyjne zajęcia warsztatowe w Marysinie Wawerskim
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kapitalny remont i zyskała oświetlenie, podobnie jak
jednojezdniowy fragment Wału Miedzeszyńskiego. W najbliższym czasie rozpoczyna się budowa
przedłużenia ul. Panny Wodnej w kierunku Traktu
Lubelskiego, oświetlenia ul. Borowieckiej, widać
już rozpoczęcie prac przy ul. Skalnicowej, gdzie
powstaje plac zabaw oraz wielofunkcyjne boisko.
Utwardzono ulice: Zabłudowską, XVIII Projektowaną – Wojtyszki, Celulozy, Rozchodnikową, Podbiałową, Kminkową, Kosaćcową.
Ale przy okazji zwrócono uwagę uczestników spotkania na to, jak mieszkańcy Nadwiśla opłacają
podatki. Rocznie z tytułu podatku od nieruchomości powinno wpływać z tego osiedla do kasy
dzielnicy ok. 970 tys. zł.
Tymczasem zaległości (także z lat poprzednich) wynoszą ok. 750 tys. zł. Gdyby
te pieniądze zasiliły budżet,
można by za nie wybudować
1,6 km drogi.
Można było zaobserwować,
że przedstawione i zilustrowane dane zrobiły na uczestnikach spotkania wrażenie.
Co nie znaczy, że mieszkańcy
nie mają problemów.
Ci z ul. Borowieckiej zwrócili
uwagę na fakt, że progi zwalniające na niej są położone
co 300 m, a powinny co 150
m, że brakuje oznaczonego
przejścia dla pieszych do plaWiele osób skorzystało z możliwości porozmawiania o problemach lokalnych.
cu zabaw przy Strzygłowskiej.
Na zdjęciu w punkcie wydziału ochrona środowiska
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dowę przedszkola przy ul. Świebodzińskiej. Poprawiła się obsługa interesantów w urzędzie, w którym
oprócz Wydziału Obsługi Mieszkańców jest kącik
zabaw dla dzieci, pokój dla matek z maluchami,
bankomat, skarbomat, wi-fi, SMS-owe powiadamianie o odbiorze dokumentów.
W prezentacji zwrócono uwagę na rozbieżność między liczbą mieszkańców, a liczbą zameldowanych.
Różnica wynosi ok. 30 tys. Gdyby osoby te w Wawrze płaciły podatki, można by za nie wybudować
np. 200 km dróg lub 20 przedszkoli.
A jak na tym tle wygląda Nadwiśle? Ma 39 ulic
o dł. ok. 25 km i prawie 3 tys. mieszkańców. Powstał
tu plac zabaw przy ul. Strzygłowskiej, która przeszła

dzielnicową kulturę, była przedmiotem działań
warsztatowych.
Jak wynikało z dyskusji, informacja powinna być
pięcioprzymiotnikowa: scentralizowana, atrakcyjna, nowoczesna, skuteczna, systematyczna. Pomysłów na to, by odpowiadała tym założeniom,
nie brakowało. Proponowano utworzenie Radia
Wawer, strony internetowej poświęconej wyłącznie kulturze, wydawanie bezpłatnego informatora
kulturalnego, zainstalowanie dzielnicowych bilboardów lub tablic informacyjnych w typie „świdermajer”, informowanie mieszkańców o ciekawych
imprezach drogą e-mailową i SMS-ową, a nawet
zatrudnienie… dzielnicowego herolda, który donośnym głosem ogłaszałby wszem i wobec o zbliżających się imprezach.
Co należy zrobić, aby skłonić mieszkańców
do uczestniczenia w dzielnicowej kulturze? Odpowiedzi: poprawić ofertę, lepiej promować wydarzenia, zbadać potrzeby, wykorzystać możliwości
oddziaływania lokalnych liderów i kształtować poczucie wspólnoty. Sugerowano stworzenie wolontariatu na rzecz kultury, organizowanie warsztatów
ulicznych i wawerskiego salonu kulturalnego, przeprowadzenie badań socjologicznych, zastosowanie
narzędzi marketingowych.
Jaką rolę powinno pełnić Wawerskie Centrum Kultury, sytuowane w budynku opuszczonym przez
Gimnazjum nr 103 przy ul. Żegańskiej? Przypisywano mu rolę centralnego ośrodka kulturalnego
z ofertą dla wszystkich. Były głosy, że winno być koordynatorem działań kulturalnych i instytucją promującą, wspierającą istniejące kluby. Proponowano

mu też rolę placówki o szerokiej, dla wszystkich
grup wiekowych, ofercie programowej. Przestrzegano jednocześnie, że może stać się zagrożeniem dla
klubów osiedlowych.
Oczekuje się, że w WCK powstanie sala koncertowa,
której tak brakuje i kawiarnia artystyczna. Młodzi
uczestnicy warsztatu przeprowadzonego w Liceum
Ogólnokształcącym przy ul. Halnej dali do zrozumienia, że powinna w nim być sala, w której można
by posiedzieć, porozmawiać przy muzyce.
Stwierdzono, że współpraca urzędu z organizacjami pozarządowymi istnieje. Przypisuje mu się rolę
wiodącą w zakresie kontaktów między nimi i wymianie doświadczeń. Zasugerowano tworzenie jednego, wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych
i forum współpracy na rzecz kultury, w tym ze szkołami, w których też dzieje się wiele ciekawego.
Zastanawiano się nad możliwością stworzenia wyróżników, pokazujących specyfikę Wawra. Miałyby
zadanie promować dzielnicę. One już są – mówiono
– ale się ich nie wykorzystuje. To styl zwany „świdermajerem” i letniskowy charakter osiedli na Linii
Otwockiej, Mazowiecki Park Krajobrazowy, linia
brzegowa Wisły.
Co dalej? Opracowane zostały wytyczne do regulaminu działania Społecznej Rady Programowej
do spraw kultury, w skład której wejdą artyści,
animatorzy ruchu kulturalnego, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, lokalni liderzy, przedsiębiorcy, a która do lipca 2013 r. będzie tworzyła
nowy program kulturalny dla dzielnicy.
Na początku roku w dawnym budynku Gimnazjum
nr 103 powstanie Wawerska Strefa Kultury, miejsce

Jedna z inwestycji w Nadwiślu – budowa placu zabaw
i boiska sportowego z ich inicjatorem Leszkiem
Baraniewskim

Mieszkańcy upomnieli się o autobus linii 142, z którego korzystali, gdyż Z19 dowozi ich tylko do osiedla Wawer. Skarżyli się, że w związku z budową
kanalizacji w Trakcie Lubelskim pękają budynki,
że ul. Skalnicowa nie ma odwodnienia. Uzmysławiali władzom, że wybudowane w Nadwiślu nowe
osiedla to już kilkaset domów, zamieszkiwanych
przez młode rodziny, w których przybywa dzieci,
a to oznacza bombę demograficzną w tym miejscu.
Andrzej Murat

udostępniane na imprezy i wydarzenia oferowane
przez organizacje, stowarzyszenia, fundacje – nie
tylko z terenu Wawra.
– Dzięki temu mamy szansę przyciągnąć do naszej
dzielnicy wysoką kulturę – twierdzi zastępca burmistrza Przemysław Zabokliucki. Strefa byłaby czynna
przez rok, do czasu rozpoczęcia prac adaptacyjnych
w budynku. Od września do października będą
przeprowadzone kolejne konsultacje, tym razem
nad zaproponowanym programem, który do końca
2013 r. zostanie uchwalony.
Andrzej Murat

Komentarz
PRZEMYSŁAW
ZABOKLICKI,
ZASTĘPCA burmistrzA
dzielnicy Wawer
Konsultacje o takiej skali odbyły się po raz pierwszy
nie tylko w Wawrze, ale w całej Warszawie. A u nas
– po raz pierwszy w sprawach kultury. Nie wiedzieliśmy czy mieszkańcy się w nie zaangażują. Okazało
się, że tak, o czym świadczy liczba wypełnionych
ankiet, komplet uczestników warsztatów, podczas
których dyskutowano o dniu dzisiejszym i przyszłości kultury oraz zgłoszono wiele interesujących ocen
i pomysłów.
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Kurier KULTURALNY | Sześcioro wyróżnionych wawerczyków

Po raz kolejny kapituła przyznała stypendia polonijnej Fundacji Polish Orphans Charity szczególnie
uzdolnionym artystycznie uczniom z terenu Województwa Mazowieckiego. Otrzymało je 23 dzieci
i młodych ludzi, w tym sześcioro z Wawra.
Uroczystość z tym związana odbyła się w siedzibie
wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego,
a wzięli w niej udział konsul Kanady w Polsce, pełnomocnik fundacji Krzysztof Gajewski, jej dyrektor
Edyta Krassowska, mazowiecki kurator oświaty
i wychowania Karol Semik oraz burmistrz dzielnicy
Wawer Jolanta Koczorowska.
Stypendium wartości 1000 dolarów kanadyjskich
każde może być przeznaczone wyłącznie na dalszy
rozwój artystyczny i uzdolnienia osobiste. Obdarowani nim za uzyskane pieniądze kupują np. sprzęt
muzyczny, fotograficzny, stroje taneczne, materiały
malarskie, opłacają kursy.
Fundacja, założona przez Polaków mieszkających
w Kanadzie, zbiera fundusze podczas balów charytatywnych organizowanych głównie w środowisku
polonijnym, a także wystawiając prace młodych

ludzi na aukcjach. Swoją działalność na rzecz Polski nie ogranicza tylko do stypendiów artystycznych
– finansuje budowę placów zabaw oraz wspomaga
szpitale dziecięce.
Tradycją spotkań, podczas których przyznawane są
stypendia, jest przekazywanie fundacji prac, głównie rysunków oraz obrazów, które trafiają do Kanady i są tam licytowane dla wzbogacenia funduszy
Polish Orphans Charity. Tradycją są też wystawy
prac dzieci i młodzieży oraz prezentacja ich artystycznych uzdolnień, np. wokalnych, muzycznych.
Wawerscy stypendyści 2012 r. to Anna Grabowska,
Kuba Bajsicki, Dominika Gotowicz, Jakub Maleszka, Karolina Małecka i Hubert Niemczyk.
Jedenastoletnia Anna Grabowska jest uczennicą SP
nr 218 w Aninie, interesuje się ceramiką, naukami
przyrodniczymi, gra na różnych instrumentach,
a za stypendium kupi takie materiały jak glinka,
szkliwo itp.
Jej rówieśniczka Dominika Gotowicz chodzi do SP
nr 76 w Falenicy, uprawia gimnastykę artystyczną
i skoki na batucie, śpiewa i ma też zainteresowania
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Kanadyjskie stypendia wspierają uzdolnionych

Stypendium odbiera Hubert Niemczyk

Kurier KULTURALNY | W KLUBIE Zastów
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Tegoroczni stypendyści z przedstawicielami władzKanady, Wawra i fundacji

plastyczne. Za stypendium kupi strój gimnastyczny
i dres do treningów, materiały plastyczne.
Kuba Bajsicki ma lat 14 i jest uczniem ZS nr 111
w Falenicy. Gra na gitarze elektrycznej, komponuje,
jest na pierwszym roku Autorskiej Szkoły Muzyki
Rozrywkowej i Jazzu, a ponadto maluje i rysuje krajobrazy. Stypendium zamierza przeznaczyć na zakup gitary, wzmacniacza, strun, nut.
Wszechstronne zainteresowania charakteryzują najstarszego (16 lat) stypendystę wśród wawerczyków,
Kubę Maleszkę z ZS nr 114. Jego pasją jest taniec
nowoczesny, hip-hop, pisze teksty piosenek, próbuje
komponować, gra w szachy. Za otrzymane pieniądze kupi sprzęt do programowania muzyki, opłaci
naukę śpiewu, tańca i j. angielskiego.
Karolinie Małeckiej, 14 lat, z ZS nr 111 w Falenicy,
nie wystarczy już taniec i śpiewanie, chce się też nauczyć gry na gitarze i w tym celu kupi sobie instrument oraz potrzebne akcesoria.
Hubert Niemczyk, lat 9, jest uczestnikiem zajęć
w KK Aleksandrów, a chodzi do SP nr 124. Jego
zainteresowania to muzyka, śpiew, wschodnie sztuki walki, pływanie, uczy się gry na pianinie oraz…
na rogu myśliwskim. Stypendium pójdzie na zakup
keyboardu, nut, na naukę gry.
am

Piosenki Serge’a Gainsbourga

fot. KKZ

W jeden z listopadowych wieczorów Klub Kultury
Zastów zamienił się w paryską kawiarenkę. Tę niezwykłą atmosferę zawdzięczał kameralnemu koncertowi grupy „Piąty Dzień”, który
zaprezentował widzom własne aranżacje
utworów znanego francuskiego piosenkarza, kompozytora i prowokatora, Serge’a Gainsbourga.
Koncert przyciągnął rzeszę fanów twórczości Gainsbourga oraz miłośników piosenki
francuskiej, pragnących na chwilę przenieść się do Paryża, stolicy artystycznej
bohemy lat 60. Goście słuchali romantycznych, melancholijnych, a czasem i dwuznacznych utworów artysty, pełnych aluzji
do jego licznych romansów z kobietami,

m.in. z takimi sławami jak Brigitte Bardot, Jane Birkin i Caroline von Paulus.
KKZ

Uczcijmy
pomordowanych

Zbliża się 73. rocznica pierwszej masowej egzekucji ludności cywilnej, dokonanej przez hitlerowców
w okupowanej Warszawie w pierwszych miesiącach
II wojny światowej. Stracono wówczas 107 mężczyzn.
W tę kolejną rocznicę burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska oraz proboszcz parafii pw. Matki Bożej
Królowej Polski ks. dziekan Marek Doszko zapraszają rodziny zamordowanych i mieszkańców dzielnicy 27 grudnia na mszę świętą o godz. 11, która będzie odprawiona w kościele przy ul. Rzeźbiarskiej.
Po niej, ok. godz. 12 na miejscu straceń i symbolicznym cmentarzy przy ul. 27 Grudnia odbędzie się
uroczystość, podczas której złożone zostaną kwiaty
i wieńce.
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Kurier SAMORZĄDOWY | Pierwszy temat bezpieczeństwa na komisji inwestycyjnej

Aby nie było wypadków w pobliżu szkół
Temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym w pobliżu
wawerskich placówek oświatowych był pierwszym,
jakim zajęła się komisja inwestycyjna Rady Dzielnicy
od czasu, gdy powierzono jej nowe obowiązki.
Materiał wyjściowy przygotowali dyrektorzy przedszkoli i szkół, a zebrał je wydział oświaty i wychowania. Dyrektorzy najczęściej wymieniają potrzebę
odnowienia zebr w pobliżu ich placówek, gdyż są
już starte lub zniszczone, jak w przypadku SP nr 109
w Zerzeniu, gdzie trzeba to zrobić po budowie kolektora W.
Zainstalowania wymagają znaki informujące o bliskości placówki oświatowej. O znaki „Uwaga dzieci”
upomniały się m.in. Przedszkole nr 84 „Promyk” przy
ul. Dworcowej, Przedszkole nr 107 „Bajkowe Przedszkole”, Przedszkole nr 233 „Zielony Domek” przy
ul. Pazińskiego.
Jest w Wawrze kilka placówek, które usytuowane są
blisko ruchliwych ulic. To SP nr 218 w Aninie przy
ul. Kajki, SP nr 128 i Przedszkole nr 348 przy ul. Kadetów w osiedlu Las, które muszą być oddzielone
od jezdni łańcuchami.
Tam, gdzie ruch drogowy jest mniejszy wystarczą
– zdaniem dyrektorów – progi zwalniające. Wystąpiły o nie Przedszkole nr 233 „Zielony Domek”,

kowców, co by ograniczyło prędkość jazdy w poPrzedszkole nr 110 „Warszawskiej Syrenki” przy
bliżu tej placówki. Wawerskie placówki oświatowe
ul. Bystrzyckiej (łącznie z ograniczeniem prędkości),
robią wiele, aby wpoić dzieciom i młodzieży nawyki
Przedszkole nr 338 przy ul. Włókienniczej, która – jak
bezpiecznego zachowania się w drodze do i ze szkozaznaczono – okresowo staje się niebezpieczna gdyż
ły. Służą temu takie programy jak „Bezpieczny przedkierowcy wykorzystują ją jako ominięcie korków twoszkolak bezpiecznym uczniem”, „Bezpieczna droga
rzących się w szczytach komunikacyjnych na ul. Pado szkoły”, „Wiem co robić, gdy
triotów, SP nr 109 przy ul. Przygodjestem sam”. Odwiedzają je przednej, ZS nr 70 (progi na Wielostronnej
Wypadki w Wawrze
stawiciele Policji i Straży Miejskiej,
od Mrówczej do Bajkowej), ZS nr
2011 r. – 38
tłumacząc, jak się zachować w obli111 (progi na ul. Przylaszczkowej).
2012 r. – 52
czu ruchu drogowego.
Nie wszędzie zdają one jednak egPrzedstawiciel stołecznego Wyzamin, o czym przekonała się SP nr
działu Ruchu Drogowego Policji zwrócił uwagę
124 przy ul. Bartoszyckiej i dlatego wnioskuje uczyna to, że nie mamy nawyku noszenia po zmroku
nienie z Petunii ulicy jednokierunkowej. O wprowaubrań z wszytymi elementami odblaskowymi, opadzenie jednokierunkowości wystąpiły także SP nr 216
sek o podobnym działaniu, chociaż wiele ich było
(na ul. Wolnej, gdzie jest całkowity brak widoczności
rozdanych w placówkach oświatowych podczas popieszych i zmotoryzowanych), ZS nr 70 (na Bajkowej
gadanek o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
od Wielostronnej do Klimatycznej, gdzie jest wąsko),
Uczestniczący w posiedzeniu komisji inwestycyjnej
ZS nr 116 (na Korynckiej, co najmniej na odcinku
zastępca burmistrza Adam Godusławski powieKlimontowska – Jabłeczna).
dział: Chcemy powołać zespoły, które by obejrzały
Ponadto kierownictwo SP nr 216 proponuje pookolice placówek oświatowych i na miejscu oceniły,
nowne zainstalowanie lustra na skrzyżowaniu
co trzeba poprawić i jakie rozwiązania zwiększające
ul. Wolnej z ul. Chryzantemy, a Przedszkole nr 264
bezpieczeństwo wprowadzić.
„Pluszowego Misia” wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Korkowej z ul. KościuszAndrzej Murat

Kurier URZĘDOWY | uzyskane kwoty powiększają budżet

Kurier URZĘDOWY

Dzielnica sprzedaje zbędne jej działki Przeniesiony
Urząd Dzielnicy podjął się sprzedaży zbędnych
działek będących jej własnością. Tych, o których
wiadomo, że nie będą wykorzystane na cele ogólne, ze względu na swoją wielkość czy położenie.
Samorządowe władze uznały, że lepiej je sprzedać, a dochody ze sprzedaży przeznaczyć na ważne cele społeczne, na powiększenie wawerskiego
budżetu.
Dotychczas działki te znajdowały się w ofercie stołecznego Biura Nieruchomości, ale zainteresowania
nimi nie było. Dopiero gdy zajął się tym energicznie

wydział nieruchomości Urzędu Dzielnicy, gdy ogłoszenia o wystawieniu ich do sprzedaży ukazały się
w „Kurierze Wawerskim”, a więc w gazecie lokalnej,
znaleźli się chętni.
Rozstrzygnięty został przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewielkiej, liczącej 275 m kw. działki
przy ul. Kłodzkiej 37, a wkrótce znany będzie wynik przetargu na działkę 715 m kw. przy ul. Derkaczy 45, oraz o większej, o powierzchni 1711 m kw.
przy ul. Planetowej 24.

Kurier KULTURALNY | Koncerty, wystawy, spotkania, projekcje

Nie przeocz tej oferty
Klub Kultury Anin,
ul. V Poprzeczna, tel. 815 41 40
3 stycznia, godz. 9 i 14 – dwa seanse filmu
„Korczak” dla uczniów szkół podstawowych.
Zapisy.
9 stycznia, godz. 11 – „Galopem przez Europę 2”.
Spotkanie z nauką i techniką (eksperymenty z zakresu chemii, fizyki, fotoniki). Projekt przewidziany
dla uczniów szkół podstawowych.
12 stycznia, godz. 12.00 – otwarcie wystawy
malarskiej uczestników sekcji plastycznej Wawerskiego Uniwersytetu III Wieku. Wystawa czynna
do 31 stycznia.

14 stycznia, godz. 12.40 i 15 stycznia, godz.
11.40 – „Strefa zimna – arktyczne pustynie lodu
i tundry”, spotkanie z literatem i podróżnikiem
Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Klub Kultury Marysin,
ul. Korkowa 96, tel. 812 01 37
5 stycznia, godz. 16 – na „Kolędy i pastorałki” zaprasza zespół wokalny Wawerskiego Uniwersytetu
III wieku.
7 stycznia, godz. 16 – plastyczne warsztaty familijne pt. „Śnieżny kolaż”.

referat świadczeń
Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego od 2 stycznia 2013 roku zostaje przeniesiony z ul. Włókienniczej.
Będzie funkcjonował w siedzibie Urzędu Dzielnicy
Wawer, ul. Żegańska 1. Numery telefonów pozostają bez zmian.
Od 2 stycznia 2013 roku wszystkie wnioski będą
przyjmowane w Wydziale Obsługi Mieszkańców,
ul. Żegańska 1 – parter.

9 stycznia, godz. 16.30 – wystawa prac wykonanych przez uczestników warsztatów plastycznych
pt. „Śnieżny kolaż”.
Klub Kultury Radość,
ul. Planetowa 36, tel. 615 73 28
5 stycznia, godz. 17 – ,,Niech żyje bal”, impreza
karnawałowa dla dorosłych.
Klub Kultury Aleksandrów,
ul. Samorządowa 10, tel. 612 63 85
5 stycznia, godz. 16 – promocja tomiku wierszy
Marii Chudoby „W naszym ogrodzie”.
11 stycznia, godz. 17 – „Kolędować samemu źle”,
spotkanie opłatkowe dla seniorów z zespołem „Aleks
i Babki” oraz Klubowym Kołem Wycieczkowym.
* * *
28 grudnia, godz. 19.30 – w kościele pw. świętego Feliksa z Kantalicjo, ul. Kościuszkowców
85 koncert pt. „Rockolędy”
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Kurier SPOŁECZNY | Terapia i rehabilitacja neuropsychologiczna

aby w przyszłości móc pomagać ludziom, którym
z powodu uszkodzeń mózgu i chorób neurologicznych zawaliło się życie – Anna Ruszpel opowiada
o swoich dalszych losach.
Inauguracja działalności odbyła się w andrzejkowy wieczór w Klubie Kultury Anin, gdzie Fundacja
ma siedzibę. Przyszli przyjaciel, rodzina, dzieci, osoby dotknięte chorobą Parkinsona i grupa terapeutek
namówionych do współpracy. I burmistrz Wawra Jolanta Koczorowska, ciekawa tego, jak Anna
Ruszpel rozwija swoje społecznikowskie pasje. Przy
okazji okazało się, że młodą (jeszcze studiuje) panią
prezes wspiera rodzina – andrzejkowy wieczór umilał występ czteroosobowego zespołu muzycznego,
w którym grają tata Ani i jej dwaj bracia. A jak wiadomo, muzyka ma działanie terapeutyczne.
Działalność Fundacji „Odmienić Życie” dotyczy
terapii i rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów, którzy doznali urazów mózgu, bądź cierpią
z powodu chorób uszkadzających ośrodkowy układ
nerwowy. Dzieje się tak podczas wypadków komunikacyjnych, udarów mózgu, zatrzymania krążenia,
urazów okołoporodowych, w przypadku wad wrodzonych i mutacji genetycznych, a które wpływają
na pogorszenie mowy, pamięci, uwagi, orientacji
przestrzennej, zdolności rozumowania.
– Ale dzięki dużej plastyczności układu nerwowego
człowieka, zaburzenia te są w pewnej mierze odwracalne. Celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest

Kurier SZKOLNY | Spotkanie integrujące przy Korynckiej

Seniorzy z myślą o juniorach

Po raz dziewiąty w Zespole Szkół nr 116 przy
ul. Korynckiej zorganizowano spotkanie integrujące środowisko lokalne i szkolne pt.” Senior dla
Juniora”. To przedsięwzięcie jest tradycją, która
z każdym rokiem przyciąga do naszej szkoły coraz
więcej przyjaciół i znajomych, którym leży na sercu
dobro uczniów.
Impreza odbyła się pod hasłem „Witajcie w naszej
bajce”. W baśniowym świecie wykreowanym przez
uczniów można było spotkać zarówno leśne ludki,
pluszowe misie, jak również Pana Kleksa. Bajkowe
postaci zachęcały do wspólnej zabawy oraz propagowały zdrowy styl życia.
Jak co roku na wszystkich gości czekało wiele
atrakcji i niespodzianek, które przygotowali rodzice naszych dzieci i uczniowie wszystkich klas pod
kierunkiem nauczycieli. Każdy mógł znaleźć coś
dla siebie, bowiem na program imprezy złożyły się:
prezentacje poszczególnych klas, pokaz tańców
nowoczesnych, mini-koncert fortepianowy oraz
krótki koncert piosenki francuskiej. Odbyły się także
aukcje prac plastycznych dzieci, wykonane rozmaitymi technikami. Dużą popularnością cieszyło się
malarstwo na szkle oraz piękne bombki, ręcznie
malowane przez nauczycieli. Na szkolnych korytarzach panował odświętny klimat dzięki ozdobom
świątecznym – rękodziełom uczniów i pierniczkom.
Rodzice z własnej inicjatywy przygotowali smakoły-

ki i atrakcje kulinarne, które serwowane były w kawiarence. Raczono się smakowitym żurkiem, kiełbaską na gorąco i wiejskim chlebkiem z domowym
smalcem. Ciast i słodkości było bez liku.
Do rąk niektórych szczęściarzy trafiły przygotowane
specjalnie na tę okazję paczki -niespodzianki. W tym

Prezes fundacji Anna Ruszpel

pobudzanie układu nerwowego, poprzez ćwiczenia
poznawcze, do odbudowy zakłóconych funkcji.
Systematyczna rehabilitacja oraz terapia psychologiczna i zajęciowa mogą wspomóc częściowe
przywrócenie utraconych zdolności oraz stopniowy
powrót do samodzielnego życia – przekonuje Anna
Ruszpel.
I dodaje, że opracowywany przez fundację program ma na celu pomoc pacjentom w radzeniu sobie w sytuacjach dnia codziennego, rozwijaniu ich
zdolności i zainteresowań oraz pokazanie, że mimo
choroby mogą aktywnie kształtować swoje życie.
am

roku dzięki staraniom Rady Rodziców wśród dzieci zostały rozlosowane atrakcyjne zabawki. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana w bibliotece wystawa pod tytułem „W świecie egipskich
wierzeń i baśni”. Dochód z tego przedsięwzięcia jak
zwykle przeznaczony jest na potrzeby dzieci naszej
szkoły.
Krystyna Bettella
Małgorzata Matoszko-Epa
Agnieszka Gajek

Fot. ZS 116

Wygrała w 2008 r. dzielnicowe eliminacje Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”
i warszawski finał. Nikt, kto obserwował wówczas
przebieg tej rywalizacji, nie miał cienia wątpliwości,
że 19-letnia absolwentka XXVI LO w Aninie zostanie jego laureatką. Teraz Anna Ruszpel utworzyła
Fundację „Odmienić Życie”.
Wygrywając konkurs, zdobyła indeks na wyższą
uczelnię i także w nagrodę uczestniczyła w prywatnej audiencji u Jana Pawła II. Jurorów zaskoczyła
pewnością siebie, optymizmem, konsekwentnym
dążeniem do celu. Przecież już w wieku 12 lat wiedziała, że chce zostać lekarką i nieść chorym pomoc
w sposób profesjonalny. Została wolontariuszką
pracującą na rzecz pacjentów w Instytucie Hematologii i Transplantologii, honorowo oddawała krew,
uczestniczyła w kursach ratownictwa i technik pielęgnacyjnych, zgłosiła się do banku dawców szpiku
kostnego.
– Studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego już od pierwszych zajęć pokazały
mi, że jest to dziedzina, w której chcę się spełniać
i która bardzo mnie zafascynowała. Na zajęciach
u prof. Emilii Łojek zainteresował mnie wpływ
uszkodzeń mózgu na zachowanie człowieka i to, jak
działają jego funkcje poznawcze. Szczególnie zaciekawiłam się wpływem uszkodzenia prawej jego półkuli. Od tej pory zaczęłam skupiać swoją aktywność
na zdobywaniu wiedzy z zakresu neuropsychologii,

fot. AM

Od wolontariatu do fundacji
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Kurier SZKOLNY | Konkurs, scenki, degustacje

Zabawa z językiem

fot. AM

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 105 oraz Gimnazjum nr 8, noszące imię Astrid Lindgren, nie
zorganizowały Międzynarodowego Dnia Języków
we wrześniu, jak on wypadał, a dopiero pod koniec
listopada.
– Wrzesień nie jest dobrym miesiącem na takie imprezy, szkoły dopiero się rozkręcają, jest wiele zajęć
organizacyjnych, a chcieliśmy z tego dnia zrobić
ciekawe wydarzenie – wyjaśniła dyrektor Mirosława
Potyra.

Było jak w wieży Babel i niezwykle kolorowo

I chyba warto było ten termin przełożyć. W przygotowanie zaangażowano wszystkich uczniów,
nauczycieli i – co jest w tej placówce w zwyczaju
– także wielu rodziców. Każdy miał swoje zadanie.
Po szkolnych salach i korytarzach przechadzali się
ranni amerykańscy żołnierze z czasów wojny secesyjnej, dwie angielskie królowe, za które przebrały
się nauczycielki, Meksykanie w sombrerach, była
Hiszpanka.
Na początek przeprowadzono konkurs, nie tyle językowy, co związany z językami, gdyż dotyczył kultury,
sportu, geografii. Po nim
odgrywano scenki, tym razem już wymagające znajomości języków, śpiewano
piosenki. Były też tańce,
choćby wiedeński walc.
A na koniec w każdej klasie
odbywała się degustacja
narodowych potraw, w tym
nie tylko państw europejskich, ale także USA, Meksyku – gdyż, jak wytłumaczono – europejskie języki
rozprzestrzeniły się na cały
świat.
am

Kurier SZKOLNY | ZAPASY

Obiecująca
Osóbka

W Siedlcach w dniach 30 listopada – 2 grudnia
odbyły się po raz pierwszy w 90-letniej historii
Polskiego Związku Zapaśniczego Mistrzostwa
Polski młodzików i młodziczek. W gronie 360 zawodników i zawodniczek reprezentanci Warszawy
zdobyli dwa medale, brązowy i srebrny. Srebrny,
w kategorii 62 kg, wywalczyła Karolina Osóbka
reprezentująca UKS Marysin Wawerski, podopieczna trenera Leszka Blautenberga. Nie jest
to pierwszy sukces tej młodej i obiecującej zawodniczki. Karolina zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski w sumo, brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Łucku na Ukrainie, a także
zwycięstwem zakończyła występ w Pucharze Polski w kategorii kadetek jak i juniorek. Zdaniem
doświadczonego w pracy z dziećmi i młodzieżą
trenera Leszka Blautenberga, Karolina to talent
dużego kalibru.

Kurier OSIEDLOWY

2 grudnia 2012 roku był dniem, w którym odbyła się
druga wyprzedaż garażowa, czyli pchli targ na bazarku w Radości. I tym razem aura była łaskawa,
bo był to dzień mroźny, ale słoneczny.
Już od 8 rano rozstawiano stanowiska, namiot
dla Mikołaja i Śnieżynki, strefę dla najmłodszych.
Pierwszymi gośćmi były dwie miłe panie z przecudownym „Kramikiem u Beatki“. Zaprezentowały
piękne decoupage, upominki i ozdoby choinkowe.
Chwilę później zaczęło robić się tłoczno. A od 10
zaczęli przybywać inni uczestnicy imprezy.
Tym razem przeważały stanowiska z rękodziełem.
Pani sprzedawały przepiękne,
ręcznie zdobione bombki choinkowe, anioły, choinki i inne
ozdoby świąteczne. Oprócz tego
były stoiska handlowe z odzieżą
dziecięcą i dla dorosłych, kreacje
sylwestrowe, odzież wierzchnia,
czapki, szaliki, nauszniki. Przyszło też sporo dzieci, które wyprzedawały swoje zabawki oraz
osoby oferujące artykuły gospodarstwa domowego i kosmetyki.
W tłumie przechadzało się dwóch
chłopców, którzy zbierali datki
dla potrzebujących czworonogów z Azylu pod Psim Aniołem.
Na imprezie zagościł Święty
Mikołaj i Śnieżynka. Było malo-

wanie buziek, skręcanie baloników w najróżniejsze
formy i zabawy animacyjne. Na pikniku można było
posilić się pizzą, skosztować mazurskich wędlin
i rozgrzać się herbatą oraz kawą świeżo paloną.
Następny pchli targ na bazarku w Radości zaplanowano na 16 grudnia. Wszelkie informacje i kontakt
w sprawie radościańskiego pchlego targu można
uzyskać pod tel. 600 383 676, e-mail: pchlitarg@
pizzazradosci.pl. Bieżące info jest też na Facebooku, na stronie Pizza z Radości oraz w grupie Pchli
Targ Bazarek Radość.
Anna Haraburda-Woltyńska

Fot. UKS MW

Pchli targ w Radości rozwija się

Kurier URZĘDOWY | kultura

Konkurs ofert

Uchwałą nr 1009/2012 Zarząd Dzielnicy ogłosił
otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury
w 2013 r. Przeznaczył na ten cel 140 tys. zł. Z tego
110 tys. zł może być przyznane na organizację koncertów, warsztatów, pokazów, organizację czasu
wolnego w ferie letnie i zimowe, a 30 tys. na organizację imprez patriotycznych (Konstytucja 3 Maja,
Święto Niepodległości, 27 grudnia – egzekucja ludności cywilnej w Wawrze).
Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy, bezpośrednio lub drogą pocztową 04-713 Warszawa,
ul. Żegańska 1 najpóźniej do 11 stycznia 2013 r.
do godz. 15 (liczy się data wpływu).Więcej informacji na stronie internetowej UD lub w wydziale kultury, pokój 305, nr tel. 22 443 68 99, od poniedziałku
do środy w godz. 8.00-15.00.
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Kurier konkursowy | Dwa dni przesłuchań, prawie 190 uczestników

Poliglotka trzyma wysoki poziom

fot. AM

Już kolejny rok organizowany przez Klub Kultury
Radość Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka” charakteryzuje się i dużym
zainteresowaniem, i wysokim poziomem. Cieszy
fakt, że w tej krajowej rywalizacji także Wawer zaczyna znaczyć coraz więcej.
W tym roku w konkursowe szranki stanęło prawie
250 piosenkarzy występujących indywidualnie,

Laureaci, zdobywcy Grand Prix, zespół FART

w duetach oraz zespołowo, przy czym w tej ostatniej
„konkurencji” było ich więcej niż rok temu. A przed
Centrum Hotelowo – Konferencyjnym Boss, który
użycza na przesłuchania i koncert finałowy swoich pomieszczeń, parkowały samochody nie tylko
z Warszawy czy najbliższego jej Mazowsza (Otwock,
Zakroczym), ale także z Bielska Podlaskiego, Tarnobrzega, Białegostoku, Inowrocławia.
Przy takiej liczbie uczestników jury w składzie
Krystyna Piotrowska – muzyk, kompozytor, pedagog, Anna Modrzejewska – lektor języków

obcych, Jerzy Ostrowski – pianista, kompozytor,
aranżer, Jagoda Wypyszyńska – lektor języków
obcych, przez dwa dni przesłuchań nie miało
chwili wytchnienia. Obecność w nim muzyków nie
dziwi, a lektorów była w pełni uzasadniona, aby
była pewność, że prezentowane przez piosenkarzy
utwory są śpiewane poprawnie językowo. Oczywiście dominowały piosenki anglojęzyczne, ale
sporo było wykonań
w języku rosyjskim.
Już po raz drugi Krystyna Piotrowska poza
nagrodami ufundowanymi przez organizatora przeglądu, Klub
Kultury Radość, ze
statuetkami przedstawiającymi mikrofony,
przyznaje nominacje na
występy w zagranicznych dziecięcych i młodzieżowych festiwalach
piosenki, które mogą
stać się przepustką do
dalszej kariery. I jak
można było zaobserwować, uczestnicy przeglądu te wyróżnienia bardzo sobie cenią.
Impreza wymaga ogromnego wysiłku organizacyjnego, co podkreśliła podczas finałowego koncertu,
który obserwowali reprezentujący wawerskie władze
samorządowe zastępca burmistrza Przemysław Zaboklicki i radny Leszek Baraniewski, dyrektor radościańskiego klubu Dorota Wajner. Tak dużą imprezę
przygotowuje i prowadzi zaledwie garstka osób,
oprócz niej pracownicy klubu oraz aktor i piosenkarz Adam Tkaczyk.
Henryka Murat

Laureaci IX Ogólnopolskiego
Przeglądu Piosenki Europejskiej
„Nutka Poliglotka”
Grand Prix – Studio Piosenki FART z Bielska
Podlaskiego
Soliści, kat. 7-9 lat Natalia Urlewicz z Warszawy, kat. 10-12 lat Gabriela Biesiakirska z Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej i Agata
Mociak z Białegostoku, kat. 13-15 lat Weronika Rostowska, Sylwia Miklas obie z Warszawy
i Aleksandra Kopeć z Zakroczymia, kat. 16-19
lat Marta Romańczuk z Warszawy i Paulina Serwatka z Zakroczymia, kat. powyżej 19 lat Agata
Żelazowska z Warszawy.
Zespoły – Szkolny Zespół Wokalny ze SP nr
112 w Warszawie.
Sukcesy wawerczyków: Katarzyna Sufczyńska ze Społecznego Ogniska Muzycznego im.
A. Kulikowskiego z Radości – II m w kat. 10-12
lat, Karolina Kompa – II m i Ozanka Jarczewska
wyróżnienie w kat 16-19 lat, Aleksandra Pakieła – wyróżnienie w kat. powyżej 19 lat, Zespół
Szkolny SP nr 140 w Radości – wyróżnienie,
Martyna Michalska i Bartek Bełtowski z XXV
LO przy ul. Halnej – wyróżnienie wśród duetów,
Antonie Putresza, SP nr 109 w Zerzeniu i Zosia
Dowiatt ze Społecznego Ogniska Muzycznego
im. A. Kulikowskiego – wyróżnienia dodatkowe.
Nominacje na festiwale zagraniczne (m.in.
Włochy, Bułgaria): Julia Janiszewska z Warszawy, Agata Mociak z Białegostoku, Aleksandra
Dźwigała, Karolina Kompa z Wawra, Natalia
Rębek z Warszawy, Paulina Serwatka z Zakroczymia, Paweł Ziółkowski z Nowego Dworu
Mazowieckiego, Sylwia Miklas z Bielan, Agata Żelazowska z Warszawy, Marta Romańczuk
z Warszawy i Studio Piosenki FART z Bielska
Podlaskiego.

Kurier Sportowy | PKS Radość utrzymał się w czołówce

Jesień daje nadzieję

Pierwsza część piłkarskiego sezonu dobiegła końca. Na półmetku rozgrywek ligi okręgowej aż kilka drużyn ma chrapkę na
wywalczenie miejsc premiowanych bezpośrednim awansem bądź też grą w barażach.

Szczególnie istotne okazały się mecze listopadowe,
które spowodowały ścisk w czołówce stawki. Zawodnicy PKS-u Radość przerwę w lidze przezimują
na trzeciej lokacie, a to przyzwoity punkt wyjściowy
do ataku na pozycję lidera wiosną. Kluby plasujące
się przed wawerskim zespołem wyprzedzają go wyłącznie lepszym bilansem bezpośrednich spotkań,
co zapowiada bardzo ciekawą rundę rewanżową.
Nieobliczalna końcówka, obfitująca w sensacyjne
wyniki doprowadziła do tego, że w finalnym rozrachunku trzy klubu mają dorobek w postaci 34 punktów. Wśród nich znajdują się PKS, Wicher Kobyłka
i II drużyna Dolcanu Ząbki. Na uwagę zasługuje
słaby finisz zespołu z podwarszawskich Ząbek. Dolcan, który po jedenastu seriach spotkań nie zgubił po

drodze żadnego punktu, w kolejnych czterech grach
zdołał ugrać tylko jeden i to z głównym kandydatem
do spadku, Legionovią II. To pozwoliło podopiecznym Brychczego doskoczyć do czołówki. Zwycięstwa
z Legionovią (3:1), Marcovią Marki (3:1), Mazurem
II Karczew (3:1) i Sokołem Serock (4:3),wzbogaciły
kapitał punktowy „biało – zielonych”. Jedynie przełożony na listopad wyjazdowy mecz 13 kolejki z Wichrem Kobyłka zakończył się porażką 0:3.
Nie należy zapominać, że oprócz trójki przodujących w tabeli klubów w wyścigu o IV ligę na straconej pozycji nie stoi Drukarz Warszawa, tracący
4 pkt.
„Parafialni” do osiągnięć w lidze dodali także niezły
start w regionalnym Pucharze Polski, zakończony

nieco pechowo w momencie, gdy wstępował on już
w swoją decydującą fazę.
Tegoroczny „turniej tysiąca drużyn” Radość rozpoczęła od serii zwycięstw z rywalami słabszymi, występującymi na co dzień w niższych ligach. Dopiero losowanie
ćwierćfinałów przydzieliło „biało – zielonym” rywala
bardziej wymagającego, IV-ligową Spartę Jazgarzew,
uznawanego za faworyta. PKS nie zamierzał tanio
sprzedać skóry. Po 90 minutach było 3:3 i o wszystkim
miały zadecydować rzuty karne. Ten podstawowy element gry lepiej opanowali goście, którzy mogli świętować awans do grona najlepszej czwórki Pucharu Polski. Ostatecznie zespół z Jazgarzewa poległ dopiero
w finale uznając wyższość Victorii Sulejówek.
Michał Leszczyński

