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egzemplarz bezpłatny

Jeszcze trwa
zima, a już
władze Wawra
przygotowują się do obchodów
Roku Rzeki Wisły. Zaplanowano
po lutowej wizji lokalnej
powiększenie Romantycznej
Plaży, wykonanie bezpiecznego
zejścia nad wodę, budowę
pomostu do cumowania
promów, ścieżki rowerowej
i pieszej wzdłuż rzeki do mostu
Poniatowskiego.
»7

FOT. AM

Wojewoda Mazowiecki (z PiS)
blokuje referendum dotyczące
zmiany ustroju Warszawy!
Miało się odbyć 26 marca,
nie wiadomo czy i kiedy
zostanie przeprowadzone!
Kolejny chaos
w imię „dobrej zmiany”!

SPIS TREŚCI

Planowane referendum to odpowiedź na projekt ustawy zgłoszonej przez PiS, który zakłada, że stolica
powiększy się o 33 okoliczne gminy, tworząc metropolię. Przygotowując ten projekt:
Zlekceważono mieszkańców Warszawy, ale także gmin, których on także dotyczy, nie przeprowadzając
wymaganych konsultacji z samorządami oraz z mieszkańcami – stąd konieczność ogłoszenia
referendum.
W uzasadnieniu dołączonym do projektu tej ustawy umieszczono informacje niemające pokrycia
w rzeczywistości.
Nie przedstawiono finansowych skutków, ani na plus, ani na minus, utworzenia tak dużej metropolii.
Zaproponowano kuriozalne rozwiązania, jak to, które mówi, że radni metropolii będą wybierani
w okręgach jednomandatowych, co oznacza, że 1 reprezentanta miałaby najmniejsza gmina,
np. 10-tysięczna, i 1 największa, np. 200-tysięczna dzielnica stolicy.
Nie podano, co się stanie z gminami pozostającymi poza nową metropolią.
»2

RADA SENIORÓW
»5
Po pewnych perturbacjach organizacyjnych rozpoczęła działalność
w Wawrze Rada Seniorów. Będzie
reprezentować potrzeby starszego
pokolenia, starać się o stwarzanie
im możliwości aktywności, nie tylko
fizycznej. Uczestniczyła w posiedzeniu komisji społecznej RD oraz
odbyła spotkanie z dyrektor OPS.
WAWERSKI AS TENISOWY
»8
Tomasz Dudek, wychowanek TKKF
Falenica, który w ostatnich latach
wygrywał MP w swoich grupach
wiekowych, startuje z powodzeniem w turniejach ITF, w których
także odnosi sukcesy.

Nie trujmy siebie i innych

Projekt pozbawiony racjonalności

Jeśli nie nastąpi wymiana przestarzałych pieców węglowych na
nowoczesne, gazowe, olejowe, jeśli nie zwiększy się wykorzystanie
do celów bytowych tzw. zielonej energii pochodzącej z pomp ciepła, paneli słonecznych, na co miasto udziela dofinansowania, jeśli
przy linii kolejowej w Otwocku i przed nim nie pojawią się parkingi
przesiadkowe, nie możemy się spodziewać szybkiej poprawy stanu powietrza w Wawrze. A trzeba też wiedzieć, że jesteśmy jedną
z dzielnic, w których jest najwięcej budynków ogrzewanych kotłami starego typu.
»3

Po przedstawieniu zarysu powiększonej o sąsiednie gminy metropolii warszawskiej i podjęciu przez
Radę m.st. Warszawy uchwały w sprawie referendum na jej temat, o zdanie zapytaliśmy mieszkańców Wawra. Generalnie pomysł ten jest przez wawerczyków krytykowany za brak konsultacji ze
społeczeństwem, czego konsekwencją jest ogłoszenie kosztownego referendum. Mieszkańcom nie
podoba się to, że ewentualni radni reprezentujący gminy „obwarzanka” metropolii będą mieli wpływ
na wybór prezydenta stolicy, a radni z terenu Warszawy nie będą decydować o tym, kto zostanie burmistrzem czy prezydentem gmin sąsiednich. Wątpią, aby gminy sąsiadujące z Warszawą chciały się
pozbawiać samorządnej władzy oraz środków unijnych, dzięki którym zrealizowały wiele inwestycji
infrastrukturalnych.
»2
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KURIER SONDAŻOWY

To projekt

Fałsz i niedopowiedzenia – co byłoby
warto wiedzieć przed głosowaniem pozbawiony
Zgłoszony na chybcika do procedowania w Sejmie projekt ustawy o nowym
ustroju Warszawy, o jej powiększeniu o 33 okoliczne gminy, wzbudził w pełni
uzasadnione społeczne emocje i dyskusje. Z wielu powodów.
Przez wielu postrzegany jest jako próba „odbicia”
przez Prawo i Sprawiedliwość Warszawy z rąk
Platformy Obywatelskiej bez czekania na nowe
wybory samorządowe, a nie jako naprawianie
funkcjonowania metropolii, która została wynegocjowana i istnieje w akceptowalnym kształcie
przez zainteresowanych – wchodzące w jej skład
sąsiednie gminy.
Zatem zanim pójdziemy do urn referendalnych, poznajmy wątpliwości i fałszywe podstawy
projektu. Zobaczmy też, co na temat tej ustawy
mówią mieszkańcy Wawra (czytaj sondę obok).

Zarządu Transportu Miejskiego i Kolei Mazowieckich. Gdyby nowa ustawa weszła w życie z systemu transportowego wypadłyby gminy Radzymin,
Kampinos, Leszno i Prażmów. Koszt systemu
transportowego ZTM to 3 mld zł rocznie, z czego wpływy z biletów to tylko 800 mln zł. Resztę
pokrywa budżet miejski. Na utrzymanie linii autobusowych w gminach objętych systemem transportowym ZTM Warszawa wydaje ok. 150 mln zł,
a udział gmin w tym to 57 mln zł. Roczny koszt autobusów lokalnych, oznaczonych literą L, to 12 mln
zł, a ZTM dofinansowuje je w wysokości 20 proc.

Fałszywe uzasadnienia zmiany ustroju
Znaczne utrudnienia w rozwoju stolicy.
Nieprawda: Warszawa w latach 2007-2014
zanotowała 57-proc. wzrost Produktu Krajowego
Brutto, podczas gdy Budapeszt tylko 18-proc.,
a Praga – 12-proc.
W obszarze metropolitalnym (obecnym) nie
rozwija się współpraca międzygminna.
Nieprawda: w 2014 r. wprowadzono w komunikacji miejskiej „Wspólny bilet”, są połączenia
SKM i integracja przewozów oferowanych przez

Wątpliwości, których projekt PiS nie rozwiewa
Kto przejmie długi likwidowanych powiatów?
Jak zostanie zorganizowana nowa sieć szpitali
w takiej metropolii?
Gdzie będą wydawane pozwolenia na budowę?
Co z dowodami rejestracyjnymi?
Jak będzie wyglądał rynek pracy?
Gdzie zostaną przyłączone gminy, które nie
wejdą w skład metropolii?
Jak będą zorganizowane Policja, Straż Pożarna, Sanepid, nadzór budowlany itp?

racjonalności

26 marca warszawiacy będą mogli w referendum
wypowiedzieć się czy chcą się znaleźć w metropolii składającej się ze stolicy oraz 33 sąsiednich
gmin. W metropolii, w radzie której ich przedstawiciele będą w mniejszości. W której prezydent
Warszawy będzie wybierany także przez mieszkańców dotąd niewarszawskich miast, miasteczek i wsi.
W redakcyjnej sondzie zapytaliśmy mieszkańców Wawra, co myślą o projekcie przedstawionym, bez konsultacji, przez Prawo i Sprawiedliwość.
Zdzisław Gójski, zastępca burmistrza,
Wawerska Inicjatywa Samorządowa,
wieloletni działacz samorządowy:
– To nie jest dobry pomysł na rozwiązanie
problemów samorządowych. Rzekome korzyści
korzyściami nie będą ani dla Warszawy, ani dla
obwarzanka sąsiednich 33 gmin, a wygląda na to,
że PiS rozgrywa to politycznie. Jeśli partia rządząca chciałaby faktycznie poprawić samorządność, to powróciłaby do utworzenia Gminy Centrum i dania samodzielności dzielnicom poprzez
przekształcenie je w gminy. Mocno wątpię w to,
że proponowane do przyłączenia mazowieckie
gminy tak łatwo zechcą się pozbawić samo-

Sala dla harcerzy
W Wawrze powstanie tzw. Strefa Skautingu. Staje
się to możliwe po podpisaniu porozumienie na udostępnienie sali harcerzom ze Związku Harcerstwa
Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
w Wawerskim Centrum Kultury przy Żegańskiej 1a.

Podpisali je z przedstawicielami tych organizacji burmistrz dzielnicy Wawer Łukasz Jeziorski, zastępca burmistrza Leszek Baraniewski i dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury
Barbara Karniewska. W Strefie Skautingu będą
organizowane patriotyczne zajęcia dla dzieci
i młodzieży, nawiązujące do chlubnych tradycji
harcerskich.
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Podziel się 1 procentem
W Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”,
znajdującym się w Miedzylesiu, dzieci i młodzież od 1992 r.
znajdują potrzebną im pomoc. Obecnie korzysta z niej 180
wychowanków z niepełnosprawnościami w wieku od trzech
do 24 lat. Korzystają tu z nauki, rehabilitacji, opieki psychologicznej i specjalistycznej według wszystkich najnowocześniejszych metod terapii. Przekaż 1 proc. podatku na ZG TPD KRS
0000114345, wpisując w rubryce „Informacje uzupełniające”
Oddział „Helenów”.

FOT. KONRAD RAJCA

KURIER SPOŁECZNY | NA TERENIE WCK
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dzielności. Dziś korzystają z niemałego unijnego
dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych.
Gdy staną się częścią stołecznej metropolii, stracą te możliwości. Przykładem niech będzie dla
nich Wawer – dzielnica, która nie może samodzielnie wystąpić o środki unijne, chociaż ma
gorszą sieć kanalizacyjną, wodociągową i drogową niż miejscowości podwarszawskie. Uważam,
że zaproponowane przez PiS rozwiązania są gorsze od zmian, jakie wprowadzono w Warszawie
w 2002 r.
Maria Pusz,
Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
była sekretarz Gminy Wawer:
– Jestem absolutnie przeciwna wprowadzeniu w życie zmian zaproponowanych przez PiS,
które, tak jak i w innych dziedzinach, chciałoby
przejąć władzę w Warszawie, co mu się dotąd nie
udawało. To wygląda na poszukiwanie możliwości uczynienia Jacka Sasina prezydentem, którym
nie został przegrywając w ostatnich wyborach
z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Jestem przekonana,

że na utworzeniu tak szerokiej metropolii straciłaby nie tylko Warszawa, ale także samorządne
ościenne gminy. Jestem za przeprowadzeniem
niejako wymuszonego referendum, bo nie zorganizowano społecznych konsultacji, w których
mieszkańcy mogliby wziąć udział. Byłyby one
i tańsze i korzystniejsze ze społecznego punktu
widzenia. Szkoda pieniędzy na zorganizowanie
referendum, za te środki można by w mieście wybudować choćby 10 przedszkoli czy żłobków.
Maciej Curkowski,
mieszkaniec osiedla Wawer:
– Projekt utworzenia tak dużej, scentralizowanej metropolii, w zasadzie niczego nie rozwiąże.
Nie widać w nim racjonalności. Na jego wdrożeniu straciłaby Warszawa, bo musiałaby podzielić się pieniędzmi z sąsiednimi gminami, a one
straciłyby dotarcie do środków unijnych. Choćby
z tego względu pomysł jest konfliktogenny. Radni
metropolii, reprezentujący swoje gminy, mieliby
wpływ na wybór prezydenta Warszawy, natomiast
radni z dzielnic Warszawy nie mieliby wpływu na

wybór burmistrzów w sąsiednich gminach. Czy
to nie dziwne?
Karolina P. mieszkanka Marek,
pracująca w Wawrze:
– Jak się zdołałam zorientować, a mam znajomych także w Otwocku i w Ząbkach, sprawa
tego, jak mieszkańcy sąsiadujących z Warszawą
gmin oceniają pomysł utworzenia Stołecznej
Aglomeracji Warszawskiej, nie jest jednoznaczna. Mieszkańcy Marek i Ząbek w zdecydowanej
większości pracują w Warszawie, mieszkają tuż
za tablicą z napisem Warszawa i dla nich to byłaby formalność. Ale z tego co słyszę, np. władze
Marek już tak entuzjastycznie do utworzenia metropolii się nie palą. Z kolei otwocczanom wcale
do bycia warszawiakami się nie spieszy. Mają
swoje problemy, chociaż i miasto i powiat są
samodzielne, i nie są przekonani, że metropolia
im w ich rozwiązaniu pomoże, gdy – być może
– trzeba będzie część dotychczasowego budżetu
przeznaczyć na rozwój gmin biedniejszych.

KURIER EKOLOGICZNY | SMOG WCIĄŻ BULWERSUJE

Nie trujmy siebie i innych
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce przekracza dopuszczalne normy.
W niektórych miastach nawet kilkunastokrotnie – uświadamia organizacja Polski
Alarm Smogowy.
niku wynosiło 386 mikrogramów, a w Warszawie
197,7 mikrogramów – mniej niż w Krakowie
i w Katowicach, ale więcej niż w Bydgoszczy,
Poznaniu czy Wrocławiu. Zdaniem fachowców
56 proc. zanieczyszczeń w Warszawie napływa z
zewnątrz. Bardzo duże przekroczenia norm notuje się w Legionowie oraz w Otwocku (w 2015 r.
nawet ośmiokrotne). 30 proc. to zanieczyszczenia
spalinami samochodowymi, a 13 proc. pochodzi
z domów nie podłączonych do sieci ciepłowniczej, z własnymi kotłami, kominkami.
Z badań wynika, że jeśli PM 2,5 jest przekroczony o 10 mikrogramów, to o 6 proc. rośnie
ryzyko zapadnięcia na chorobę niedokrwienną
serca, na przewlekłą chorobę płuc, na raka płuc,
wystąpienia udaru mózgu.
W Wawrze, dzielnicy o przewadze zabudowy
jednorodzinnej, domy ogrzewane są w znacz-
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Jej przedstawiciele wzięli udział w posiedzeniu
Rady Dzielnicy 8 lutego oraz w spotkaniu 10 lutego z udziałem pracowników Instytutu Ochrony
Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego z mieszkańcami Wawra. Obecny był także wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.
W styczniu br. przez 11 kolejnych dni badali
czystość powietrza pyłomierzem zainstalowanym na terenie Zespołu Szkół nr 70 przy ul. Bajkowej w Radości. Jak się okazało, przez siedem
dni zanieczyszczenie przekraczało normę. W tym
samym czasie automatyczna stacja monitorująca,
zlokalizowana przy Al. Niepodległości, zanotowała przekroczenie normy w dwóch dniach.
W Warszawie jest sześć takich stacji, ale tylko
jedna, na Targówku, po prawej stronie Wisły. Jest
szansa, że za rok trafi do Wawra stacja, która teraz sprawdza jakość powietrza w Konstancinie
Jeziornie. Badali także zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych. I w tym
przypadku normy były przekroczone, z czego lokatorzy nie zdawali sobie sprawy.
Dopuszczalne maksymalne zanieczyszczenie
PM10 (to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów) wynosi 40 mikrogramów w metrze
sześciennym powietrza, a w przypadku PM2,5
(cząstki mniejsze od 2,5 mikrometrów) – 25 mikrogramów. W 2006 r. odnotowano, że normy
przekroczone były w Warszawie w ciągu 192 dni,
a w ubiegłym już tylko przez 71, ale to też wynik
niepokojący. Na przykład 8 stycznia br. dobowe
stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu w Ryb-

nej mierze kotłami węglowymi starej generacji,
w dodatku paliwem najtańszym, często miałem
i mułem, a więc najgorszej jakości. Zdarzają się
przypadki wykorzystania do ogrzewania (np. pomieszczeń warsztatowych) przepracowanego oleju samochodowego. Spalane są różnego rodzaju
odpady produkcyjne, płyty wiórowe, lakierowane meble, śmieci, plastiki, co zatruwa powietrze
także metalami ciężkimi, rakotwórczym benzo(a)
pirenem, dioksynami.
Nikt nie powinien być obojętny wobec tych,
którzy trują siebie i innych. Warszawska Straż
Miejska została wyposażona w pięć samochodowych laboratoriów. W ubiegłym roku przeprowadziła 38 kontroli po otrzymaniu sygnałów
o spalaniu odpadów i nałożyła prawie tysiąc
mandatów. Wystarczy zatelefonować pod nr 986
i zgłosić sprawę.
Ekolodzy radzą wymienić piec na węgiel lub
drewno na gazowy lub pompę cieplną, korzystając z dofinansowania, jakie oferuje miasto. Jeśli
nie wymieniamy pieca, dbajmy o to by spalany był węgiel dobrej jakości i suche drewno.

Spotkanie na temat przyczyn i skali zanieczyszczenia powietrza zgromadziło wielu mieszkańców
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Ferie bez wyjazdów też są ciekawe
Wawerskie dzieci, które nie wyjechały na ferie, jak zwykle bardzo chętnie
uczestniczyły w zajęciach organizowanych podczas akcji „Zima w mieście”.
plastyczki Edyty Bystroń na specjalnej folii rysowały czarnym flamastrem co im się żywnie
podobało. Michalinka, która z koleżanką gra
w grę Minecraft, narysowała postać w niej występującą. To Glutek. Jeden z chłopców – serduszko
dla mamy. Rysunki wędrowały następnie do…
kuchennego piekarnika, gdzie nabierały nowej
formy, gdyż folia była termokurczliwa.
I wspominały poprzednie dni. Były na lodowisku OSiR. – Fajnie się
jeździło na łyżwach, chociaż
zdarzały się upadki – przyznała Ania. Odwiedziły bibliotekę przy ul. Trawiastej
i burmistrza, były w kinotece
i na górce Delmacha w Aninie, z której można zjeżdżać
na sankach. Zorganizowano im także przejazd metrem. Niektóre dzieci podróżowały nim po raz pierwszy
w życiu.
Filia Zastów WCK, gdy
ją odwiedziliśmy, gościła
10-osobową grupę dzieci
uczęszczających na „Zimę
W filii Falenica WCK uczestnicy akcji „Zima w mieście” brali udział w zajęciach w mieście” do SP nr 140.
Dzień na podróż był fatalny
plastycznych

Ograniczmy korzystanie w kominków w dni
o przekroczonej normie zanieczyszczeń. Tam
gdzie tylko możliwe, podłączajmy się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Można to zrobić tam,
gdzie dociera sieć dawnej ciepłowni ZWAR
w Międzylesiu. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wymienia i będzie wymieniał stare
piece w swoich zasobach, ale tam, gdzie jest to
technicznie możliwe. A nie jest możliwe w budyn-

kach o nieustalonym stanie prawnym,
o złym stanie technicznym. – Przyczynimy się do poprawy stanu powietrza
budując w najbliższym czasie trzy nowe
domy komunalne dla 180 rodzin. Będą
to budynki z najbardziej efektywnymi
urządzeniami grzewczymi – informuje
burmistrz Łukasz Jeziorski.
Andrzej Murat

FOT. SM
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Codziennie rano spotykały się w kilku dzielnicowych placówkach oświatowych, a następnie wyruszały w teren. Raz był to aniński obiekt Ośrodka Sportu i Rekreacji, raz Wawerskie Centrum
Kultury i jego osiedlowe filie, raz wycieczki do
Centrum Nauki Kopernik, do kina, sali zabaw.
W falenickiej filii WCK zastaliśmy grupę
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 218 z Anina
z opiekunką Barbarą Wojewódzką. Pod okiem

– padający deszcz natychmiast zamarzał na chodnikach. – Szliśmy krokiem pingwinów – wyjaśniły
opiekunki Bożena Dąbrowska i Anna Korona,
wspierane prze absolwenta Gimnazjum nr 104
Wojtka Kawęckiego.
W zastowskiej filii miały zorganizowane zajęcia umuzykalniające, prowadzone przez instruktorów Agatę Płocką i Benedykta Rokickiego, który raz grał na keyboardzie, a raz na akordeonie.
A dzieci wygrywały rytm posługując się cymbałkami, trójkątami, talerzami i innymi instrumentami perkusyjnymi. Dobrze sobie radziły gdy pan
Benedykt zagrał „Mam chusteczkę haftowaną”,
a także towarzysząc Kalince i Inez, gdy w duecie
śpiewały piosenkę o zimie.
Wcześniej odwiedziły Muzeum Fryderyka
Chopina, gdzie m.in. nutowo zapisywały swoje
imiona, służewiecki dom kultury, gdzie zdobyły
wiedzę o Hiszpanii. Na zajęciach w szkole szyły
maskotki, a w grze w ping-ponga najlepszy był
ponoć Kamil.
W filii Anin Wawerskiego Centrum Kultury
w lutym za sprawą akcji „Zima w mieście” było
jeszcze gwarniej niż zwykle. Dzieci próbowały
swoich sił w rzeźbie i ceramice, malowały martwe natury i szykowały karnawałowe maski.
Salę z grami planszowymi łatwo było znaleźć po
głośnych wybuchach śmiechu i krzykach ogłaszanych zwycięstw. – Staraliśmy się tak ułożyć
naszą ofertę, by mogły z niej skorzystać zarówno
zorganizowane grupy szkolne, jak i indywidualni

FOT. AM

Jeden z pięciu samochodów – laboratoriów do badania składu spalin
z kominów, jakimi dysponuje Straż Miejska

Przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska przedstawili problem
smogu z naukowego punktu widzenia, a wiceprezydent Warszawy (z lewej)
informował zebranych o tym, jakie działania dla poprawy stanu powietrza
stolicy podejmują władze miasta

Jak Warszawa walczy ze smogiem
Co roku sieć ciepłownicza powiększa się o 12 km. Trwa rozbudowa II linii metra.
Unowocześniany jest tabor kolejowy. Powstają nowe linie tramwajowe. Kupowane są autobusy z silnikami o niższej emisji spalin. Przybędzie 130 autobusów elektrycznych. Do 2022 r. planuje się przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
5 tys. mieszkań. Powiększana będzie liczba rowerów do wypożyczenia. Wybudowano parkingi przesiadkowe przy stacjach kolejowych. Od 2012 r. miasto udzieliło
7,3 mln zł na wymianę prawie 580 pieców, przyjmuje, do końca marca br., kolejne
wnioski. Dofinansowanie: do 7 000 zł dla gospodarstw indywidualnych i do 15 000 zł
dla wspólnot mieszkaniowych, a w przypadku wykonania indywidualnego węzła
cieplnego z przyłączeniem go do sieci miejskiej: do 10 000 zł dla osób fizycznych
i prowadzących działalność gospodarczą, do 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.
Więcej informacji na ten temat pod tel. 22 443 25 73, 22 443 25 75, 22 443 25 76.
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Zmarł 105-letni
Józef Prończuk

W filii Zastów WCK odbywały się zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych

mieszkańcy. To, że zajęcia się podobały, wiemy na pewno – zyskaliśmy nowych uczestników zajęć sekcyjnych. Już myślimy nad atrakcjami, które zaoferujemy w wakacyjnej odsłonie programu „Lecie w mieście” – powiedziała kierownik filii Anin, Anna
Polkowska.
am

10 lutego br. w wieku 105 lat zmarł prof. dr Józef Prończuk,
mieszkaniec Zastowa. Urodził się 1 lipca 1911 r. w Kamionce,
w powiecie białostockim. Ukończył Średnią Szkołę Rolniczą
w Bydgoszczy, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Wyższe wykształcenie zdobył na
UMCS w Lublinie. W latach 1953 – 79 pracował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, od 1966 r. jako profesor – specjalista
w dziedzinie łąkarstwa. Był kierownikiem Zakładu Łąkoznawstwa,
katedry Przyrodniczych Podstaw Melioracji, dyrektorem Instytutu
Przyrodniczych Podstaw Melioracji. Jego żona Irena także urodziła
się w 1911 r., tyle że 19 października. Zmarła trzy lata temu.
Prof. Józef Prończuk był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej. Wychował godnych siebie następców
– naukowców z zakresu łąkarstwa. Przez nich oraz przez absolwentów SGGW został zapamiętany jako człowiek skromny, życzliwy. Jego prochu spoczęły na cmentarzu przy ul. Cylichowskiej.

KURIER SPOŁECZNY | W WAWRZE CO PIĄTY MIESZKANIEC JEST W WIEKU POPRODUKCYJNYM

Pora na Radę Seniora
Wawer po długich przygotowaniach ma wreszcie dzielnicową Radę Seniorów. O jej
utworzenie zabiegało środowisko ludzi starszych, których z każdym rokiem przybywa,
gdyż Wawer się starzeje. Jak wynika z dostępnych danych, seniorem jest w nim już co
piąty mieszkaniec.
ganizowane są zajęcia Nordic Walking, spotkania
z podróżnikami, prowadzona jest nauka j. angielskiego, działa sekcja brydżowa, dyżuruje pielęgniarka, organizowane są spotkania świąteczne,
zajęcia manualne (więcej w artykule na str. 6).
– Chcielibyśmy, aby sprawni seniorzy włączyli się
w wolontariat prowadzony przez OPS – zachęcała seniorów Renata Staruch. Dodając, że wolontariusze otrzymują bilety na przejazdy miejską
komunikacją i są ubezpieczeni. Poinformowała,
że wolontariusze seniorzy z powodzeniem udzielają korepetycji dzieciom podopiecznych OPS,
czytają książki osobom niewidomym. Zachęcała do rozpropagowania wśród osób starszych
VII edycji konkursu „Senior ma talent”.

FOT. AM

Rada Seniorów będzie reprezentować środowisko starszych ludzi wobec władz samorządowych
dzielnicy, zgłaszać jego potrzeby, wspierać osoby
samotne, proponować rozwiązania sprzyjające
aktywności seniorów, eliminujące bariery, z jakimi się spotykają.
Rada Seniorów zaprezentowała się już komisji
społecznej Rady Dzielnicy. Odbyła też spotkanie
z dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Renatą
Staruch, która przedstawiła działania na rzecz
seniorów, jakie będą realizowane w tym roku.
To wydłużenie czasu pracy Klubu Seniora, jaki
w ub.r. powstał przy ul. Paprociowej 2. Tam funkcjonuje Klinika Pamięci – prowadząca ćwiczenia
poprawiające funkcjonowanie ludzi starszych, or-

Spotkanie Rady Seniorów z dyrektor wawerskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Renatą Staruch (pierwsza z lewej)

Podczas spotkania Rady Seniorów z członkami
komisji społecznej Rady Dzielnicy zastępca burmistrza Zdzisław Gójski przyznał, że były obawy
czy starsi mieszkańcy będą uczestniczyć w zajęciach Klubu Seniora, ale okazały się one płonne.
Wawerscy seniorzy już myślą o wydaniu informatora dla osób starszych. Za wzór pokazali takie
wydawnictwo, które powstało na Woli. Zawiera
niezwykle przydatne informacje na temat komórek organizacyjnych OPS, lokalizacji Zakładów
Opiekuńczo-Leczniczych, fundacji i stowarzyszeń
pomocowych, placówek służby zdrowia, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Związku Emerytów i Rencistów, bibliotek. Bardzo by chcieli
uczestniczyć w zajęciach Tańca w Kręgu. Klub
przy Paprociowej ma ograniczoną powierzchnię,
dlatego Rada Seniorów myśli o wykorzystaniu do
swoich celów osiedlowych filii WCK, sal parafialnych. – Zróżnicowanie miejsc spotkań byłoby bardzo korzystne, ponieważ ludzie starsi są mniej mobilni – zauważa Urszula Stanowska.
am
Rada Seniorów Wawra
Urszula Stanowska – przewodnicząca, Renata Ekielska – wiceprzewodnicząca, przedstawicielka
Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego, Barbara Wizimirska –
sekretarz, Hanna Chodecka – przedstawicielka Rady Dzielnicy, Jadwiga Godala, Alicja Jurczyk, Janusz
Olędzki – przedstawiciel Zarządu
Dzielnicy, Ewa Ligęza-Sieniarska,
Stanisław Walenta – reprezentant
wawerskiej Rady Seniorów w Radzie Stołecznej.
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Dołącz, bądź aktywny cały rok
Jedna piąta mieszkańców dzielnicy Wawer to
osoby na emeryturze lub na rencie, często samotne, pozostające w domach, żyjące na uboczu.
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom wawerski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwietniu
2016 r. uruchomił Klub Seniora.
Głównym celem organizowanych w nim zajęć i spotkań jest przeciwdziałanie osamotnieniu
i depresji oraz poprawienie kondycji psychofizycznej uczestników.
Na terenie dzielnicy znajduje się Uniwersytet Trzeciego Wieku, różne kluby przy parafiach,
ale potrzebne było miejsce tylko dla seniorów.
Miejsce, w którym cały czas coś się dzieje,
w którym zajęcia dostosowane są do zainteresowań i potrzeb osób starszych. Dziś 60 osób korzysta z pływalni, 40 osób z gimnastyki ogólnousprawniającej, są zajęcia manualne, decoupage,
plastyka, rękodzieło – robótki ręczne oraz warsz-

taty florystyczne. Liczba uczestników Klubu Seniora wciąż się powiększa. Na początku lutego br.
było ich 162.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się
spotkania okolicznościowe oraz wspólne wyjścia do kin i teatrów. Potrzeba kontaktu z innymi
ludźmi oraz możliwość zapomnienia o troskach
dnia codziennego prowadzi do integracji grupy
seniorów. Sprzyja to poprawie kondycji psychofizycznej uczestników. Nie można pominąć
wycieczek krajoznawczych. Wspólne wyjazdy
i zwiedzanie sprawiły osobom starszym wiele radości i przyczyniły się do zwiększenia aktywności seniorów.

FOT. AM

W ślad za przemianami demograficznymi konieczna jest zmiana stosunku społeczeństwa do ludzi starszych. Ważne staje się dążenie do przedłużania ich aktywności życiowej,
utrzymania ich społecznej pozycji, kształtowania odpowiednich stosunków z otoczeniem.
Na wspólną Wigilię seniorki z klubu przygotowały w ramach zajęć robótkowych drobne prezenty. Jeden z nich
dostał zastępca burmistrza Leszek Baraniewski

W listopadzie 44 seniorów przez dwa dni
zwiedzało Zamość i Roztocze.
Osoby starsze chcą się spotykać, powiększać
swoją aktywność. O tym, że starość jest nieunikniona wie każdy, starzejemy się wszyscy. Jednak
warto podejmować działania, które przyczynią
się do czerpania radości z życia w każdym wieku.
Zatem dołącz do nas emerycie!
Ewelina Belter

Klub Seniora działa w dni powszednie w godz. 9-15.30. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Informacja, plan zajęć i aktualne wydarzenia są umieszczone na stronie www.opswawer.waw.pl
Zapisy do klubu osobiście lub telefonicznie ul. Paprociowa 2, tel. 504 447 824.

KURIER SPOŁECZNY | KLUB MIĘDZYPOKOLENIOWY W MARYSINIE

KURIER SPOŁECZNY

Wawerskim, w suterenie bloku mieszkalnego przy ul. Kościuszkowców 80 (wejście od
strony lasu), Klub Międzypokoleniowy.

FOT. MAGDALENA PARTYKA

Było uroczyście, kawa, herbata, ciasta i występ
gitarzysty, który zagrał i zaśpiewał warszawskie piosenki. Niewielka sala z trudem pomie-

FOT. MAGDALENA PARTYKA

Agata Anusiewicz (w środku) i Aneta Sieńkowska – z zarządu fundacji

Pierwsze spotkanie w klubie

ściła seniorów oraz młodych wolontariuszy
fundacji.
– Fundacja powstała z inicjatywy osób wrażliwych na potrzeby seniorów, zwłaszcza tych osamotnionych i potrzebujących wsparcia – podkreśla jej prezes Agata Anusiewicz, z wykształcenia
pielęgniarka z 17-letnim stażem w Agencji Służby
Społecznej jako koordynator i kierownik usług
opiekuńczych. Nie mniej doświadczona w pracy
społecznej jest wiceprezes Aneta Sieńkowska,
osoba z wykształceniem ekonomicznym, ale także
ze stażem pracy w ASS.
Dotychczas fundacja prowadziła działania
w zakresie wolontariatu, pogadanki i warsztaty
prozdrowotne, punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne, udzielała wsparcia
informacyjno-edukacyjnego w zakresie organizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi,
darmowo wypożyczała sprzęt rehabilitacyjnowspomagający.
Ponieważ głównym problemem wieku senioralnego staje się samotność, postanowiła
rozszerzyć działalność i w wynajętym w Marysinie lokalu otworzyła Klub Międzypokoleniowy,
w którym spotykać się mają w celach integracyjnych, osoby starsze z młodszymi.

Przed wejściem do
WCK przy ul. Żegańskiej 1a usytuowany
jest stojak z zimowymi okryciami. Z zachętą, aby wzięły je osoby,
które nie mają takiej
ciepłej odzieży i marzną. Jednocześnie organizator akcji zachęca mieszkańców, aby zawiesili
na wystawionych wieszakach palta, kurtki, płaszcze, polary, swetry, które nie są im już przydatne,
a mogą pomóc innym przetrwać panujące mrozy.

Podczas inauguracyjnego spotkania uczestnicy
wypełniali ankiety, w których określali oczekiwania wobec klubu i fundacji. Jedno jest pewne:
uczestników zajęć nie powinno zabraknąć, wszak
Marysin Wawerski, zwłaszcza ten północny, zestarzał się znacznie. Na inaugurację działania klubu
przyszedł tylko jeden „nie służbowy” mężczyzna.
A szkoda.
am
Biuro fundacji znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 76 lok. 103, tel. 22 214 07 60,
501 823 644, 730 362 640, e-mail: fundacjawsparcie@os.pl

FOT. AM

Inauguracja z jednym męskim rodzynkiem Daj ubranie,
9 lutego działająca od 2014 r. Fundacja Wsparcie otworzyła w Marysinie
weź ubranie
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KURIER REKREACYJNY | WIEMY JAK UCZCIĆ ROK RZEKI WISŁY

Większa plaża, pomost, ścieżka rowerowa, taras
Do lata jeszcze daleko, ale wawerskie władze już myślą o tym, jak uatrakcyjnić
Romantyczną Plażę na przedłużeniu ul. Rychnowskiej, która w ub.r. przyciągnęła
wielu miłośników spędzania wolnego czasu nad wodą.

FOT. KORAD RAJCA

Zastępca burmistrza Leszek Baraniewski wybrał
się na to rekreacyjne miejsce z dyrektorem Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Wawrze
Ryszardem Skoczeniem i naczelnikiem Wydziału
Promocji, Kultury i Sportu Radosławem Ziółkowskim. Na miejscu omawiano plany na rok bieżący.
A rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Program obchodów się rozrasta, a organizacje
i instytucje działające na rzecz królowej polskich
rzek przygotowują się do wyjątkowego sezonu.

Stolica, która od kilku lat ponownie zwrócona jest
ku Wiśle, także aktywnie włącza się w obchody.
Także Wawer przygotowuje liczne atrakcje związane z uruchomioną w zeszłym roku Romantyczną
Plażą.
Ideą ogłoszenia 2017 r. Rokiem Rzeki Wisły
stała się 550. rocznica pierwszego wolnego flisu na
Wiśle, będącego zwieńczeniem Pokoju Toruńskiego z 1467 r. Tę szczytną, oddolną inicjatywę, reprezentuje Fundacja Rok Rzeki Wisły 2017. Działania
fundacji skoncentrowane są na inicjowaniu
działań związanych z promocją Wisły, jako
niezwykłego dziedzictwa kulturalnego
i naturalnego. Fundacja aktywnie popularyzuje również wciąż nieodkryty i niewykorzystany potencjał turystyczny i gospodarczy królowej polskich rzek.
Warszawa aktywnie włączyła się do
współpracy i działań zaplanowanych nad
rzeką. – W programie 2017 r. znajdują się
znane już z poprzednich lat cykliczne imZimowa wizyta na Romantycznej Plaży zastępcy burmistrza Leszka prezy, ale nie zabraknie również nowych
Baraniewskiego i dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Ryszarda Skoczenia, podczas której zastanawiano się jak wpisać atrakcji – zapewnia Michał Olszewski,
ten obiekt w obchody Roku Rzeki Wisły i uczynić go jeszcze bardziej zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
– Obserwujemy rosnące zainteresowanie
atrakcyjnym dla mieszkańców

żeglugą. Mamy nadzieję, że bogata oferta warszawskich armatorów przekona tych, którzy do tej
pory nie pływali – dodaje.
Wisła to jakby19. dzielnica stolicy. W ciągu
ostatnich 10 lat zrobiono wiele, by przybliżyć
rzekę mieszkańcom. Praski brzeg, na którym znajduje się pięć plaż i rekreacyjna ścieżka pieszorowerowa, pozostał naturalny. Natomiast lewy,
z istniejącymi i powstającymi bulwarami, staje się
wielkomiejską, nadrzeczną promenadą. Na nadwiślańskie inwestycje, w tym przeciwpowodziowe,
wydano przez ten czas ponad 200 mln zł.
Jak ustalono podczas zimowego rekonesansu,
Romantyczna Plaża będzie oczyszczona i powiększona. – Zmusza nas do tego duże zainteresowanie
wypoczynkiem na niej mieszkańców – przyznaje
zastępca burmistrza Leszek Baraniewski. – Mamy
koncepcję rozbudowy infrastruktury nad Wisłą.
Chcemy wybudować wzdłuż niej ścieżkę pieszo-rowerową z ławeczkami do odpoczynku, plac zabaw, bezpieczne zejście do rzeki. Plaża wzbogaci się o pomost, do którego będą dobijać promy,
w dalszym ciągu darmowe, przewożące turystów
i plażowiczów na wilanowski brzeg. Na otwarcie
sezonu planujemy zlot motocyklowy i militarnych
pojazdów, będzie ognisko i część artystyczna. Naprzeciw ul. Bronowskiej stanie taras widokowy,
z którego będzie można obserwować ptactwo wodne, gniazdujące na wyspie.
Andrzej Murat

KURIER SPOŁECZNY | SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Wawerska pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna
Już prawie 15 lat na terenie Wawra działa Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, oferująca wszystkim mieszkańcom Warszawy nieodpłatną pomoc psychologiczną
i psychoterapeutyczną.
Zespół poradni, którym kieruje dyrektor Anna Jędrzejowska-Perzyńska, tworzy 15 psychologów
oraz dwóch pracowników administracji.
Oferta naszej poradni kierowana jest do
różnych odbiorców. Osoby dorosłe, które doświadczają trudności emocjonalnych, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, korzystać
mogą z pojedynczych konsultacji psychologicznych bądź długoterminowej psychoterapii
indywidualnej lub grupowej. Podjęcie psychoterapii indywidualnej wynikać może zarówno
z chęci poznania i lepszego rozumienia siebie
w otaczającym świecie, jak również z przeżywanego cierpienia związanego z np. trudnościami z byciem w związkach, objawami zdrowotnymi wywołanymi czynnikami psychicznymi
(bóle głowy, bóle brzucha, uczucie duszności),
doświadczaniem przemocy w rodzinie, zmaganiem się z objawami nerwicowymi bądź zaburzeniami nastroju.

Innym obszarem, którym zajmujemy się w placówce, jest praca z parami. Osoby, którzy przeżywają spadek satysfakcji ze swojego związku,
mają poczucie nasilania się kłótni i konfliktów,
mają trudności w porozumieniu się z partnerem/
partnerką mogą korzystać z psychoterapii par.
Prowadzimy również spotkania o charakterze
poradnictwa wychowawczego, mającego za zadanie wspieranie rodziców w wypełnianiu ich roli
względem dzieci, w różnych trudnych sytuacjach,
także rozstania czy rozwodu. Jeśli jednak rodzice
i dzieci borykają się z większymi trudnościami,
możliwe jest skorzystanie w poradni z pomocy
kierowanej do całych rodzin (terapia rodzinna).
Oferujemy także pomoc indywidualną dla dzieci
i młodzieży. Terapeuci pracują wtedy indywidualnie z dzieckiem lub nastolatkiem, skupiając się
na przeżywanych przez niego trudnościach.
Oprócz działalności psychoterapeutycznej
Specjalistyczna Poradnia rodzinna prowadzi sta-

ły nabór na bezpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, które odbywają się
kilka razy w roku. Najczęściej organizowane są
one w formie spotkania weekendowego, podczas
którego uczestnicy mogą przyjrzeć się swoim
metodom wychowawczym, a także poznać nowe
sposoby radzenia sobie z trudnościami w relacji
z dzieckiem.
Działalność psychoedukacyjna poradni obejmuje także współpracę z wieloma instytucjami
na terenie dzielnicy. Wraz z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej zorganizowaliśmy warsztaty psychoedukacyjne w ramach programu wspierającego aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
Z naszego doświadczenia i wiedzy korzystają
również wawerskie szkoły, w których psychologowie z poradni prowadzą zajęcia z uczniami.
Poradnia znajduje się przy ul Włókienniczej
54 (Falenica), pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 8 – 20. Informacje o ofercie poradni,
dostępności oferowanej pomocy a także zapisy
prowadzi sekretariat placówki w godzinach 8-16,
pod nr 22 612 77 97. Zapraszamy.
Karolina Małek
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Wawrze
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Tomek – młody as tenisowy z Wawra

FOT. JD

W 2015 r. zajął 4 – nie ma co ukrywać – nielubiane
przez sportowców miejsce w Tennis Masters, zawodach w których bierze udział 8 najlepszych zawodników młodego pokolenia w Europie, chociaż
przecież był to duży sukces. Ale też wygrał Mistrzostwo Polski do lat 16. Od 2010 r. czterokrotnie,
zawsze w swojej kategorii wiekowej, był w Polsce
numerem 1. Przed nim nowy sezon tenisowy.
Ojciec, Jarosław Dudek, kilka lat grał w piłkę ręczną w stołecznym klubie Agrykola. Syn
w młodym wieku w warcaby i w bierki, w tenisa

stołowego, zawsze nastawiony na zwycięstwo. Pan
Jarosław uznał, że sport zagwarantuje Tomkowi
prawidłowy rozwój. Miało to być Aikido trenowane na Orle. Ale trener stwierdził, że Tomek jest na
tę dyscyplinę za młody. – Niech przyjdzie za dwa
lata – powiedział. Ponieważ pan Jarosław grywał
w tenisa, syn trafił pod skrzydła Sławomira Kurka, trenera w TKKF Falenica. On, na szczęście,
nie uważał, że Tomek jest za młody. Gdy zobaczył
możliwości Tomka podczas pierwszego treningu,
oczy mu się zaświeciły.
I przez kolejnych 10 lat Tomasz Dudek grał
w tym klubie, zdobywając Mistrzostwa Polski do
lat 10, 12, 13, 14, a w 2015 do lat 16, chociaż miał

o rok mniej. W 2016 r. podjęli z trenerem
decyzję, że przestanie grać w kategorii lat
16 i spróbuje swych sił w zawodach organizowanych przez ITF. Było to pójście na
skróty, ale – jak się okazało – przyniosło
pozytywne rezultaty. W ubiegłym roku Tomasz z ojcem Jarosławem
Tomasz zagrał w 16 turniejach zagranicz4,31. Od lutego za osiągnięcia w nauce i sporcie
nych z dobrym bilansem. Czterokrotnie dotarł do
dostał zgodę na indywidualny tok nauczania.
ćwierćfinału, trzykrotnie do półfinału, dwukrotnie
Trenuje ponad 20 godzin tygodniowo. Przed
zagrał w finale. Ponadto zdobył brązowy medal
pójściem do szkoły od godz. 6 są ćwiczenia ogólna ME w Moskwie, był wraz z drużyną w finale
norozwojowe, po południu dwugodzinny trening
ME we Francji, uczestniczył z suktenisowy. Ma partnera, Białorusina, który także
cesem w drużynie, która w 2016 r.
występuje w turniejach ITF. Ćwiczy rozsądnie,
zdobyła Mistrzostwo Polski i był piągdyż trzeba dbać o zrównoważony rozwój. Ważty w klasyfikacji Tennis Europe. Gdy
na jest regeneracja organizmu. Gdy jest ciężko,
w pierwszym w 2016 r. zagranicznym
na nogi stawia Tomasza fizjoterapeuta Łukasz
starcie turnieju ITF w Austrii doszedł
Kuźnicki.
do III rundy turnieju głównego, zdoJest oficjalnym zawodnikiem renomowanej firbył pierwsze punkty dające mu 1313
my Wilson, która zaopatruje go w rakiety. Rakiet
miejsce na 2 tys. sklasyfikowanych
rocznie zużywa osiem, gorzej z butami, jedna para
zawodników 18-letnich. Po kolejnych
starcza na dwa tygodnie. Polski Związek Tenisowy
startach awansował na 482 miejsce.
potentatem finansowym nie jest, trzeba liczyć na
Obecnym nauczycielem Tomasza jest
siebie, czytaj: na rodzinę. Roczne koszty, przy zaMichał Kaznowski, który jako trener
łożeniu, że korzysta się z tańszych hoteli, własnepracował w USA i w Hiszpanii, był
go transportu i wyżywieniu, to ponad 100 tys. zł.
sparingpartnerem Angeliki Kerber i Marty DomaJarosław Dudek karierze syna częściowo pochowskiej.
święca swoją karierę pracowniczą. Jest zatrudnioTomasz umiejętnie łączył naukę ze sporny jako doradca w kancelarii CANN. – Gdy wytem. Gdy wyjeżdżał na zawody, zabierał ze sobą
jeżdżamy, firma nie daje mi, co oczywiste, zadań
książki. W prywatnej Szkole Podstawowej nr 92
do wykonania, więc zarabiam mniej. Na razie do
w Międzylesiu nie miał średniej poniżej 5,0, chotenisowej pasji syna muszę dokładać. Przydałby
ciaż połowę czasu poświęcał na treningi i starty.
się solidny sponsor, na jakiego Tomasz z dotych– Szkoła jednak szła mu na rękę, jak było trzeba
czasowymi sukcesami zasługuje – mówi.
Tomek przychodził na 7.30 lub zostawał po lekW tym i następnym roku Tomasz będzie brał
cjach i pisał zaległe klasówki – wspomina ojciec.
udział w turniejach ITF Junior, ale wystąpi także
Końcowy egzamin w Gimnazjum nr 1 zdał na
w zawodach seniorskich Futures i Challenger, trakponad 90 proc. Dziś jest uczniem Liceum Ogólnotując je przygotowanie do poważniejszych startów.
kształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej na PraAndrzej Murat
dze Południe. Po pierwszym semestrze ma średnią

FOT. AM

Nie ma w tytule przesady. Tomasz Dudek jest wszak reprezentantem Polski.
Oczywiście w swojej kategorii. Kroczy – można powiedzieć – od sukcesu do
sukcesu.
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4 lutego odbył się Turniej o Mistrza Wawra
w piłce nożnej. Do walki o palmę pierwszeństwa
w hali sportowej przy ul. Poezji 5 stanęło 10 zespołów z rocznika 2005. Organizatorem turnieju
był Uczniowski Klub Sportowy Żagle.
Rozgrywki fazy grupowej były bardzo emocjonujące. Każda z drużyn chciała awansować do
finału. Ostatecznie udało się to zespołom UKS Żagle oraz Akademii Piłkarskiej Radość. Po bardzo
ładnym widowisku, w duchu fair-play, zwyciężył
zespół UKS Żagle w stosunku 3:1. Na dalszych
miejscach uplasowali się kolejno: Warszawska

Akademia Piłki Nożnej, PKS Radość I, ZWAR I,
Victoria Zerzeń, ZWAR II, PKS Radość II, UKS
Żagle II, KS Las.
Najlepszym zawodnikiem turnieju uznano
Franciszka Stefaniuka – UKS Żagle, najlepszym
strzelcem był Kamil Żak z AP Radość, a bramkarzem Kacper Serwinek z Warszawskiej Akademii
Piłki Nożnej. – Jesteśmy zadowoleni z przebiegu
zawodów – powiedział organizator turnieju, Hubert Dziuba z UKS Żagle. I zapewnił, że piłkarski
Turniej o Mistrza Wawra będzie stałą imprezą
w sportowym kalendarzu szkoły.

FOT. ŻAGLE

Mistrzem zostały Żagle

