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młodzieżowy „Aveciarz” w całości redagowany przez młodych ludzi. Podejmujemy też działania związane z historią –
jesteśmy w trakcie przygotowywania internetowego muzeum Białołęki.
W Pomiechówku najbardziej znani
jesteśmy ze spływów kajakowych z okazji Dnia Dziecka i Wianków, które organizujemy we współpracy z GOK-iem.
W ubiegłym roku dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego zainstalowalimy
też w kilku miejscach pomosty na szlaku
Wkry. Niestety część z nich została dość
szybko zdewastowana. Na początku tego
roku mieszkańcy gminy otrzymali też
wydane przez nas ścienne kalendarze.
Możliwość udziału w organizacji Dnia
Dziecka w Dolinie Wkry bardzo sobie
cenimy i poczytujemy za zaszczyt. Mam
nadzieję, że niebawem uda się rozszerzyć
naszą ofertę dla mieszkańców gminy
także o projekty edukacyjne, warsztatowe, a może też i jakiś festiwal?...
Chociaż na co dzień działamy w Warszawie, bardzo byśmy chcieli na stałe
związać się z Pomiechówkiem. To cudowne miejsce na mapie Mazowsza! Urokliwa Wkra, przepiękne lasy, przesympatyczni
ludzie, dynamiczne władze samorządowe,
niezwykle kreatywna pani dyrektor GOK…
– to idealne miejsce do realizowania
najrozmaitszych przedsięwzięć pożytku
publicznego. Dodam, że jestem z tym terenem związany emocjonalnie. Nad Wkrą
mój dziadek w latach 60. organizował
obozy młodzieżowe, rodzice z kolei mają
od wielu lat działkę rekreacyjną w Goławicach. Ja spędzałem tutaj wakacje, często
też przyjeżdżam, aby odpocząć i nacieszyć się spokojem i pięknem tego terenu.
Zapraszamy wszystkich do współpracy!
Więcej o naszych działaniach w Internecie – na stronach www.fundacjaave.pl,
www.splywajznami.pl.

Jakie teraz realizujecie działania? Czy
wakacje to typowy sezon ogórkowy czy
raczej czas szczególnego zaangażowania?
Obecnie trwa kilka projektów. Oczywiście cały czas prowadzimy spływy
kajakowe. Szczególnie polecam spływy
warszawską Wisłą, połączone z warsztattami muzycznymi, fotograficznymi i dziennikarskimi, realizowane w ramach Festiwalu „Przemiany”. Poza tym odbywają
się też wyprawy po różnych rzekach
Mazowsza w ramach projektu „Kajakowy
super czad”. Już teraz zapraszam na niepowtarzalne spływy Wisłą z Warszawy
do Modlina dla uczczenia rocznicy Powstania Warszawskiego 1 i 2 sierpnia.
Prowadzimy również Klub Poszukiwaczy Historii, zrzeszający młodych
ludzi, którzy wydobywają od seniorów
interesujące historie o przeszłości i pod
okiem dziennikarzy spisują je w fabularyzowanej formie. W tym roku powstanie
specjalny mazowiecki portal, na którym
będziemy publikowali efekty pracy młodych ludzi. Być może udałoby się ten
projekt także przeszczepić na gruncie
Pomiechówka?
We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
opracowaliśmy też cykl szkoleń dla wolontariuszy – każdy, kto zadeklaruje chęć
pracy wolontariackiej, będzie mógł wziąć
udział w kursie fotograficznym, WOPR,
grafiki komputerowej.
Niedawno wydaliśmy też niezwykłą
książkę dr Aldony Kraus „O wszystkim
i o niczym”. Są to wspomnienia z 20 lat
przyjaźni z ks. Janem Twardowskim.
Szykujemy się też do IV odsłony Międzynarodowego Festiwalu Rockowego
„Dobre Przesłanie”, który odbędzie się
na początku października w Warszawie.

Na czym polegać ma funkcjonowanie
Pomiechowskiego Klubu Kajakowego?
Mamy nadzieję, że w Gminie Pomiechówek uda się skupić i zaktywizować
miłośników wodniactwa. Chcielibyśmy,
żeby Klub miał charakter międzypokoleniowy. Oczywiście głównym celem
powołania klubu jest… pływanie. Nie
tylko po Wkrze, ale również po innych
rzekach Mazowsza, Polski i nie tylko.
Członkowie klubu będą mogli brać udział
w organizowanych przez nas wyprawach.
Ale mam nadzieję, że do pływania się nie
ograniczymy. Marzy mi się, aby klub był
inicjatorem ożywienia i otwarcia turystycznego Wkry. Dolny odcinek rzeki,
który biegnie przez teren Gminy Pomiechówek, zachwyca każdego, kto tutaj
trafi. W sezonie letnim niemal co
weekend organizujemy tutaj spływy dla
mieszkańców Warszawy. Wszyscy zawsze powtarzają, że nie zdawali sobie sprawy, że tak blisko stolicy są tak urokliwe
tereny… Liczę więc, że Klub będzie
inicjatorem różnego rodzaju akcji i przedsięwzięć, promujących rzekę i gminę.
Warto byłoby też pomyśleć o zbudowaniu bezpiecznego przejścia dla kajaków
pod kładką w Kosewku.
Członkowie Klubu będą także mogli
wziąć udział w profesjonalnych kursach
WOPR w ramach IV edycji naszego programu „Daj Siebie Innym”. Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września.
Działalność Klubu zainaugurował
spływ świętojański. Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w Klubie przyjmuje
GOK. Klubowicze będą mogli wziąć udział
w spływach w trakcie wakacji, pierwsze
spotkanie planujemy natomiast we wrześniu.
Dziękujemy za wypowiedź i za mnóstwo pozytywnych inspiracji.
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Tabela rozgrywek o mistrzostwo A klasy

Tabela rozgrywek o mistrzostwo

IV grupa – Warszawa

Liga Juniorów młodszych 1992 r. gr. I

drużyna
1. Legionovia II Legionowo
2.
Dąb Wieliszew
3. Świt II Nowy Dwór Maz.
4.
Bóbr Tłuszcz
5.
Mazur II Radzymin
6.
Rządza Załubice
7.
Wkra Pomiechówek
8.
AON Rembertów
9.
Wicher II Kobyłka
10.
Wisła Jabłonna
11. Huragan II Wołomin
12.
Korona Jadów
13. FC Stars Warszawa

Strona 8

mecze punkty bramki
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

55
54
44
39
38
36
36
31
30
26
25
16
14

91-24
79-42
48-35
62-44
63-37
51-31
39-44
46-44
36-54
45-64
32-80
29-78
24-68

drużyna
1.
Victoria Sulejówek
2.
OSiR Serock
3.
Junak W-wa
4.
Promnik Łaskarzew
5.
Marymont W-wa
6.
Białołęka Warszawa
7.
Kamionek W-wa
8.
Falenica W-wa
9.
Marcovia 2000 Marki
10.
Żbik Nasielsk
11.
Wkra Pomiechówek
12. AON Rembertów W-wa
13.
Impet Łajski
14.
Bór Regut

punkty bramki
74
59
58
54
47
42
33
31
26
25
23
21
17
17

108-20
95-41
85-34
83-47
56-46
57-47
51-60
43-58
38-59
60-75
38-86
38-66
42-114
18-59

Przygotowujemy się do obchodów
jubileuszu Klubu Sportowego
WKRA POMIECHÓWEK.
Z okazji zbliżającego się pięćdziesięciolecia
historię Klubu zaprezentujemy
w następnym numerze
Gazety Pomiechowskiej.
Zapraszamy do kontaktu osoby
związane z Klubem na przestrzeni lat,
dawnych zawodników i trenerów
– chcielibyśmy, by wspomnienia ubarwiły
wspólne świętowanie.
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