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OTWOCK Od Jarmarku Wielkanocnego, który zorganizowała Izba Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego w sobotę, 
8 kwietnia 2017, powiat otwocki rozpoczął świętowanie tegorocznej Wielkanocy. Lokalni przedsiębiorcy przygotowali 
dla gości bogaty asortyment  świątecznych smakołyków i rzemiosła. Fotoreportaż - S. 2

Wielka szkolna inwestycja 
Jak gmina Wiązowna będzie w ciągu 
1,5 roku jednocześnie modernizować 
pięć placówek oświatowych za 70 mln zł. 

WIĄZOWNA  S. 4

Fot. Jan Szczyrek
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W
okół placu 
rozstawiły się 
kramy ze świe-
żym chlebem, 
ciastem, kieł-

baskami, serami, miodem, 
piwem, nalewkami i innymi 
pysznościami. Mnóstwo było 
ręcznie robionych palm, ko-
lorowych pisanek i innych 
wielkanocnych stroików. 
Przybyłych gości ze wszyst-

kich stron powiatu przez cały 
dzień zabawiały zespoły folk-
lorystyczne, taneczne, kaba-
retowe, dęte... To był napraw-
dę piękny i radosny początek 
wielkanocnego świętowania, 
kto nie był niech żałuje. 

Podziękowania za przy-
gotowanie Jarmarku dla 
wszystkich przedsiębiorców 
zrzeszonych w Izbie, dla ca-
łego zarządu, a w szczególno-
ści dla: Michała Gizińskiego 
(PM Digital), Artura Brodow-
skiego (prezes OZEC, radny 
powiatu), Marka Kocko (Le-
wiatan Mazowsze), Wojciecha 
Krawczyka (Top Market), Pio-
tra Skoczka (Bruk Bud), Arka 
Sadowskiego (Elsad). Podzię-
kowania za wsparcie starosty 
otwockiego Mirosława Pszon-
ki oraz prezydenta Otwocka 
Zbigniewa Szczepaniaka.

Red.

Zdjęcia: Andrzej Idziak, 

Jan Szczyrek, Kazimiera Zalewska

Jarmark Wielkanocny IPPO w obiektywie 
OTWOCK Pierwszy Otwo-
cki Jarmark Wielkanocny za 
nami. W słoneczną sobotę 
na imprezie, którą zorgani-
zowała Izba Przedsiębior-
ców Powiatu Otwockiego na 
Skwerze Szarych Szeregów 
przy Teatrze im. S. Jaracza 
w Otwocku zebrało się wielu 
wystawców z lokalnymi 
smakołykami i rzemiosłem, 
oraz promocyjne kramy 
organizacji i stowarzyszeń. 
Było gwarno, wesoło i nie-
zwykle kolorowo.

Zobacz więcej zdjęć

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
wszystkim Czytelnikom, Sponsorom 

i Współpracownikom

życzy
Redakcja iOtwock.info
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W
ybraliśmy się 
więc z  wizytą 
do IOP - opro-
wadzała nas 
dyrektor tej 

placówki, Dorota Polańska.
W Interwencyjnym Ośrod-

ku Preadopcyjnym, który 
mieści się w skrzydle budyn-
ku PCZ przy ul. Batorego, 
mieszka w tej chwili 20-cioro 
maluszków w wieku do jed-
nego roku. Przez kilkanaście 
lat istnienia placówki oto-
czono tu czułą i jednocześnie 
bardzo specjalistyczną opie-
ką ponad 1200 niemowląt. 
Wszystkie te dzieci łączy 
jedno - otrzymały gorszy 
start w życie i to podwójnie. 
Dlaczego? Po pierwsze: są to 
dzieci pozbawione rodziców 
- pozostawione w  ,,oknach 
życia”, albo pozostawione 
w szpitalu przez matki, bywa, 
że odebrane rodzicom. 

Po drugie: dzieci te ro-
dzą się zasadniczo słabsze 
i  mniejsze w  porównaniu 
do przeciętnej populacji 
noworodków -  w  30% są 
wcześniakami, często chore, 
niejednokrotnie z  wadami 
wrodzonymi. Aż 99% ich 
matek nigdy nie była u leka-
rza w trakcie ciąży, a co gorsze 
- wiele z nich ukrywało ciążę 
albo znajdowały się w  tak 
trudnej sytuacji życiowej, że 
nie były w stanie lepiej jeść, 
odpoczywać, brać witamin... 

Co daje 
dzieciom IOP?
Jednak w momencie, gdy te 

pechowo urodzone dzieci tra-
fi ają do IOP, szczęście się do 
nich trochę uśmiecha. A  na 
co dzień często i  serdecznie 
uśmiechają się do nich ludzie 
otaczający ich opieką. W tym 
niezwykłym miejscu zebrała 
się grupa osób, które wyko-
nują swoją pracę z  wielkim 

oddaniem, które są głęboko 
przekonane - jak mówi pani 
Polańska - że to, co dajemy 
małemu dziecku, ono później 
zwraca innym w swoim życiu 
dorosłym, ważne więc jest, 
by dać mu wszystko, co naj-
lepsze.

Dostają więc te maluchy su-
per opiekę lekarską. W IOP 
pracuje cały czas dwóch leka-
rzy pediatrów, neurolog dzie-
cięcy, ośrodek może liczyć też 
na pomoc z oddziału pedia-
trycznego szpitala powiato-
wego. Wszystkie dzieci na 
wstępie mają specjalistycz-
ne badania. Rozwój ich jest 
wspierany przez trzech psy-
chologów dziecięcych i  wy-
chowawcę, który jest tera-
peutą integracji sensorycznej. 
A  bardzo tego potrzebują - 
niektóre szczególnie: tak jak 
Marcinek urodzony z FAS czy 
Pawełek, który z powodu na-
łogów swoich rodziców, przy-
szedł na świat z małogłowiem 
i  wadami wielu narządów. 
Dodatkowo niektóre dzieci, 
z powodu swoich poważnych 
chorób, muszą być wożone 
na konsultacje i  leczenie do 
specjalistów w różne strony 
Polski. Takim niemowlakiem 
obecnie w IOP jest, np. Nata-
lia z zespołem Aperta, rzadką 
chorobą genetyczną. Dziew-
czynka jest po operacji gło-
wy, ma wystające z obu stron 
śruby, którymi rozciągane 
są kości jej czaszki. Wymaga 
nieustannej opieki, bo może 
sama sobie zrobić krzywdę 
zbytnio przekręcając główkę. 
A na konsultacje musi jeździć 
aż do Katowic. 

W IOP każdy szczegół jest 
przemyślany, aby służył za-
spokojeniu potrzeb dziecka, 
np.różnorodne zabawki, któ-
re mają stymulować rozwój:  
czarno-białe dla stymulacji 
wzroku wcześniaków, o róż-

nej fakturze stymulujące 
zmysł dotyku. Każde dziecko 
ma swoje menu, czyli specjal-
nie wybrane mleko, kaszki, 
owoce w słoiczkach, tylko dla 
niego zakupioną łyżeczkę do 
karmienia (z zalecenia logo-
pedy) i butelkę. Wszystko   to 
ma na celu rekompensować 
to, czego dziecko nie dostało 
w okresie ciąży. 

Bardzo ważne jest także, 
że ktoś ciągle (przez okrągłą 
dobę) czuwa przy dziecku 
i wie, jak najlepiej wykorzy-
stywać ten czas do pobudza-
nia rozwoju malucha. Cały 
personel jest przeszkolony 
w  metodzie NDT Bobath 
- rehabilitacji i  pielęgnacji 
opracowanej szczególnie dla 
wcześniaków. Przychodzą 
wolontariusze, którzy dają 
dzieciom wiele serca, zapra-
szani są także biologiczni ro-
dzice i przyszli rodzice adop-
cyjni. W każdym przypadku 
cel jest jeden - by dziecko jak 
najszybciej, o ile to możliwe, 
trafi ło do rodziny i tam dalej 
mogło się rozwijać.

Akcje pomocy dla IOP
Jak widać, żeby zapewnić 

dzieciom jak najbardziej 
wszechstronną opiekę i sty-
mulację, potrzeby IOP są 
ogromne. Podstawy fi nan-
sowe otrzymywane z Samo-
rządu Mazowieckiego są zbyt 
małe, aby dać tym dzieciom 
wszystko, co najlepsze. Stąd 
cykliczne akcje zbierania fun-
duszy zarówno z  inicjatywy 
IOP, jak też przyjaciół ośrod-
ka, stąd wołanie o  1% przy 
rozliczaniu podatku, stąd 
prośby o  wsparcie sponso-
rów - osoby prywatne i fi rmy.

Ostatnią taką akcją był 
zorganizowany przez Kingę 
Błaszczyk i Żanetę Kornatow-
ską Maraton Fitness, który 2 
kwietnia do sali ICSiR w Jó-
zefowie przyciągnął tłumy 
ludzi. Szykuje się też akcja 
zbiórki rzeczy potrzebnych 
dla dzieci z IOP we współpra-
cy z siecią Top Market. Zbie-
rane będą kosmetyki i jedze-
nie dla niemowląt oraz środki 
czystości (szczegóły wkrótce 
na portalu oraz plakatach). 

Wolontariusze
Kto może zostać wolon-

tariuszem? Osoby zdrowe, 
niekarane i pełnoletnie - Za-
leży nam, żeby wolontariu-
szy było dużo i przychodzili 
w  miarę regularnie - mówi 
Dorota Polańska - żeby 
dzieci mogły rozpoznawać 
opiekunów i  żeby te osoby 
poznały dziecko. Kandydat 

na wolontariusza musi więc 
zadeklarować, że może stale 
poświęcić czas, niekoniecznie 
codziennie, ale raz, dwa razy 
w tygodniu. Zadania wolon-
tariuszy to zajmowanie się 
dziećmi, spacery z nimi, ale 
przede wszystkim towarzy-
szenie im.

- Potrzebujemy też wolon-
tariuszy do innych zadań: 
jeśli ktoś chciałby prasować, 
sprzątać, zaprowadzić porzą-
dek w naszym ogródku albo 

chciałby zbierać dla nas fun-
dusze, to wszystkie te osoby 
są mile widziane w IOP. 

Opcje pomocy dla malusz-
ków z  IOP są różnorakie, 
a każda forma pomocy się li-
czy!

Kazimiera Zalewska

W następnym numerze 
- rozmowa z dr. Sławomi-
rem Gęsiorem, pediatrą 
z IOP

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Niemowlaki z IOP wołają o wsparcie
OTWOCK Chociaż Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny 
(IOP) działa już w Otwocku 16 lat, wciąż jest wiele osób, 
które nie wiedzą o jego małych mieszkańcach bardzo 
potrzebujących pomocy. 

Jak przekazać 

dla IOP 1% podatku?

W rozliczeniu PIT 

wpisz cel szczegółowy:

Fundacja Rodzin 

Adopcyjnych 

KRS 0000151113

Więcej na: 

www.adopcja.org.pl

Dorota Polańska, dyrektor IOP
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R
odzice z  gminy 
Wiązowna mają 
powód do wiel-
kiego optymizmu, 
jeśli chodzi o  wa-

runki, w jakich wkrótce będą 
uczyły się ich dzieci. Za 18 
miesięcy powiększą się o nowe 
skrzydła szkoły podstawo-

we w  Gliniance, Wiązownie 
i  Zakręcie. Poważny remont 
przejdzie budynek obecnego 
gimnazjum w Gliniance. Na-
tomiast świetlica w Woli Du-
ckiej zostanie zmodernizowa-
na i częściowo przekształcona 
w przedszkole. 

Nowatorskie 
rozwiązanie
O  inwestycjach realizo-

wanych dzięki partnerstwu 
publ iczno-pr ywatnemu 
(PPP) w ostatnich latach co-
raz częściej słyszymy w me-
diach, lecz wciąż nie jest to 
powszechna praktyka wyko-
rzystywana przez samorządy. 
A szczególnie, gdy mówimy o  
tzw. hybrydowym projekcie 
PPP, w  którym wykorzysty-
wane są trzy źródła fi nanso-
wania: fundusze publiczne, 
unijne oraz kapitał partnera 
prywatnego - takich projek-

tów zrealizowano w Polsce na 
razie ledwie około 20. Gmina 
Wiązowna zdecydowała się 
więc na naprawdę odważ-
ne, nowatorskie rozwiązanie 
swojego problemu niewystar-
czającej infrastruktury edu-
kacyjnej. Skąd taki pomysł? 
- postanowiliśmy dowiedzieć 
się u źródła.

- W  szkołach publicznych 
prowadzonych przez Gminę 
Wiązowna uczy się obecnie 
ponad 1380 uczniów, gdy 
jeszcze kilka lat temu liczba 
ta nie przekraczała 1000 ucz-
niów. Szkoły w naszej gminie 
są przepełnione - powiedział 
nam zastępca wójta gminy 
Wiązowna, Tomasz Kostyra. 
- Jest to efekt stałego wzrostu 
liczby mieszkańców, którzy 
w większości są ludźmi mło-
dymi z dziećmi w wieku szkol-
nym. Rocznie liczba miesz-
kańców wzrasta nawet o 300 
osób nowo zameldowanych. 
We wszystkich szkołach nau-
ka odbywa się na dwie zmia-
ny, a zajęcia kończą się nawet 
po 17-stej. Najtrudniejsze 
warunki są w Szkole Podsta-
wowej w Gliniance i Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Za-
kręcie. Budowa nowej Szkoły 
Podstawowej w Malcanowie 
przyczyniła się do poprawy sy-
tuacji poprzez odciążenie pla-
cówki w Wiązownie. Wiązow-
na jest jednak największym, 
dynamicznie rozwijającym 
się ośrodkiem, który wyma-
ga podjęcia działań poprzez 
zapewnienie odpowiedniej 
liczby miejsc nauki dla dzieci 
i młodzieży. 

Gminy nie stać jest na mo-
dernizację i rozbudowę kilku 
szkół jednocześnie w trady-
cyjnym modelu fi nansowania 
- tłumaczy dalej p. Kostyra. 
- Byłoby to zbyt duże obcią-
żenie dla budżetu, dlatego, 
podobnie jak inne jednostki 
samorządu terytorialnego, 
skorzystaliśmy z  modelu 
partnerstwa publiczno-pry-
watnego, który nie obciąża 
budżetu Gminy, ograni-

czając możliwość realizacji 
innych inwestycji. Partner-
stwo publiczno – prywatne 
jest jedynym rozwiązaniem 
pozwalającym na szybkie 
sfi nansowanie i kompleksową 
realizację zadania przy mini-
malnym obciążeniu budżetu 
jednostki dzięki płatnościom 
ratalnym, stanowiącym wy-
nagrodzenie partnera pry-
watnego. Ważnym aspektem 
jest również pozyskane przez 
Gminę Wiązowna dofi nanso-
wanie na termomodernizację 
dwóch obiektów: Gimnazjum 
w Gliniance oraz ZSG w Wią-
zownie w  ramach działania 
4.2. RPO WM, które wpłynie 
na obniżenie kosztów realiza-
cji inwestycji.

-  Wskutek termomoderni-
zacji i rozbudowy w ramach 
zawartej umowy PPP  szkoły 
uzyskają możliwość przyję-
cia wszystkich dzieci z tere-
nu gminy i  zapewnienia im 
możliwości nauki na jedną 
zmianę, co dla mieszkańców 
z obwodów szkół w Gliniance 
i Zakręcie dziś może wydawać 
się czymś nieosiągalnym. Do 
tego uzyskujemy nowe, czte-
rooddziałowe przedszkole 
w  Woli Duckiej - podkre-
ślił zastępca wójta Tomasz 
Kostyra. 

Kto ponosi 
jakie koszty
Korzyści dla gminy są rze-

czywiście olbrzymie. Teraz 
powiedzmy o  fi nansach. Za 
całą stronę techniczną, czy-
li wykonanie, odpowiada 
partner prywatny - konsor-

cjum fi rm: Siemens Sp. z o.o., 
WARBUD S.A., Siemens Fi-
nance Sp. z o.o. oraz WAR-
BUD PPP6 Sp. z  o.o. Kon-
sorcjum wykłada pieniądze, 
organizuje i  przeprowadza 
budowę oraz po zakończe-
niu prac przez 15 lat będzie 
odpowiedzialne za konser-
wowanie, utrzymywanie 
i  ewentualnie wymienianie 
wszystkich elementów wcho-
dzących w skład systemu za-
rządzania energią, począwszy 
od pieców centralnego ogrze-
wania, pomp ciepła, a na wy-
mianie żarówek skończywszy. 
W tym czasie - do 2033 roku 
- gmina będzie spłacać inwe-
stycję.

Rocznie w  budżecie gmi-
ny będzie przeznaczone na 
ten cel ok. 3,8 mln zł mln zł. 
Wysokość rat zostanie po-
mniejszona o wkład własny 
samorządu wynoszący ok. 10 
mln zł oraz dofi nansowanie 
unijne na termomoderniza-
cję dwóch budynków w wy-
sokości 4,2 mln zł. Prywatny 
partner w umowie zobowią-
zał się do osiągnięcia z góry 
określonych parametrów 
oszczędności. Środki uzyska-
ne z tych oszczędności będą 
przeznaczane na spłatę rat. 

Bez ryzyka 
dla gminy
70 mln złotych na infra-

strukturę edukacyjną - to tyle 
mniej więcej, ile wynosi cały 
budżet gminy Wiązowna na 
2017 rok. Zastanawiacie się 
w  tym momencie, jakie jest 
ryzyko dla samorządu? Otóż, 

najlepsze jest to, że to part-
ner prywatny ponosi pełne 
ryzyko związane z  fi nanso-
waniem przedsięwzięcia. 

- Formuła PPP i  jej nowa-
torstwo polega głównie na 
tym, że ciężar fi nansowania 
oraz większość ryzyka zwią-
zanego z  realizacją zadania 
i po jego realizacji spoczywa 
na partnerze prywatnym. 
Podobnie jest w naszym pro-
jekcie - wyjaśnia z-ca wójta 
Tomasz Kostyra. - Na etapie 
dialogu konkurencyjnego 
wszystkie możliwości ryzyka 
zostały szczegółowo omówio-
ne z partnerami prywatnymi 
i mają swoje odzwierciedlenie 
w umowie. Z punktu widzenia 
Gminy praktycznie nie ma za-
grożeń. Rozłożenie płatności 
inwestycyjnej w czasie nie jest 
zaliczane do długu publicz-
nego i nie podnosi wskaźnika 
zadłużenia Gminy. Pozosta-
wia możliwość inwestowania  
w  niezbędną infrastrukturę 
po realizowanym projekcie. 
Dodatkowym zabezpiecze-
niem, a  raczej może wręcz 
podstawowym, jest wynego-
cjowanie precyzyjnej umowy 
PPP, określającej wzajemne 
zobowiązania stron na każ-
dym etapie jej trwania.

Umowa podpisana, wiosna 
nadeszła, więc pewnie nie-
długo zobaczymy budowlań-
ców na terenach wspomnia-
nych na początku placówek. 
Życzymy pomyślnej realizacji 
inwestycji i będziemy zdawać 
relację z postępu prac.

Kazimiera Zalewska

AKTUALNOŚCI

Wielka szkolna inwestycja Wiązowny
WIĄZOWNA Pięć pla-
cówek oświatowych w 
gminie Wiązowna zostanie 
gruntownie zmodernizo-
wanych i to wszystkie w 
ciągu zaledwie półtora 
roku. Tak ogromne zadanie 
inwestycyjne (z budże-
tem o wysokości 70 mln 
złotych) w stosunkowo 
niewielkiej przecież gminie 
jest możliwe dzięki umowie 
z olbrzymim prywatnym 
partnerem - konsorcjum 
Warbud Siemens.

ZSG w Zakręcie
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Pomysłowe uczennice za biedne 
na nagrodę

S
ą uśmiechnięte, 
życzliwe i  komu-
nikatywne. Żywe 
srebra - zwykło się 
o  takich dzieciach 

mówić. I takie są: Julia Ski-
ba, Kasia Witak, Wiktoria Kę-
dziorek, Natalia Bąbikowska, 
Natalia Kamiszewska i  We-
ronika Zawada. Szóstką tych 
,,sreber” opiekuje się nauczy-
cielka Grażyna Szuchnik i, jak 
mówi, sprawia jej to ogrom-
ną satysfakcję. – Dziewczęta 
trzymają się razem już od 
dawna, bo łączy je wyjątko-
wa pomysłowość, nieodpar-
ta i  silna chęć poznawania, 
a przede wszystkim błyskot-
liwość myślenia – stwierdza 
z  nieukrywaną dumą ich 
przewodniczka. – W tym roku 
dziewczyny już po raz drugi 
podjęły rękawicę rzuconą 
w Internecie przez Fundację 
Wspierania i  Rozwoju Kre-

atywności, oznajmiając mi, 
że tym razem muszą wygrać. 
Zaczęłyśmy przygotowania 
od wybrania zadania z wielu 
proponowanych przez Fun-
dację. „Pomysłowa liga”, bo 
tak dziewczęta nazwały swo-
ją drużynę, zdecydowała, że 
pragnie zrobić coś poży-
tecznego dla społeczeństwa, 
a konkretnie dla społeczności 
szkolnej, czyli koleżanek i ko-
legów. Przygotowały ankietę, 
w której pytały uczniów, czego 
najbardziej potrzebują. Oka-
zało się, że szafek w szkolnej 
szatni. Tego jednak spełnić 
nie mogłyśmy. Przecież nie 
dysponujemy pieniędzmi. 
Zdecydowaliśmy iść nieco 
w  innym kierunku, bardziej 
mentalnym. Dziewczęta, 
za zgodą dyrekcji, ogłosiły 
szkolny apel, podczas któ-
rego starały się uświadomić 
wszystkim naszym uczniom, 
że ważna jest sylwetka i po-
stawa. Zwróciły uwagę, by 
nosić plecaki na dwóch ra-
mionach, by ich nie prze-
ładowywać, by nie siedzieć 
w  ławkach z  nogą na nodze 
i głową pochyloną i zapowie-
działy konkurs na najbardziej 
prawidłową postawę. Wymy-
śliły przyrząd „garbik”, z któ-
rym biegały po korytarzach 
szkoły i sprawdzały postawy 
kolegów. Mało kto trzymał 
normę prostego kręgosłu-
pa – stwierdza z przykrością 
pani Szuchnik.

Fundacji spodobał się po-
mysł drużyny „Pomysłowa 
liga” z Osiecka i zaprosiła ją na 
XII Olimpiadę Kreatywności 
do Wrocławia odbywającą się 
w  dniach 16-19 marca. Tam 
dziewczęta zaprezentowały 
wymyśloną przez siebie bajkę 
o Garbiku. Oto on, z krzywym 
kręgosłupem, znajduje się na 
obcej planecie, na której spo-
tyka Witaminy, Trenerów, 
strzeliste, smukłe Drzewa,…
które uczą go, jak nie być gar-
batym.

Kolejne zadanie, jakie ko-
misja konkursowa postawiła 
przed drużynami z całego kra-
ju, było wykonanie w  czasie 
ośmiu minut rzeczy zadanej 
przez komisję. Nasza „Pomy-
słowa liga” miała za zadanie 
zbudować wieżę, możliwie 
jak najwyższą, z przeróżnych 
śmieci: patyczków, spinaczy, 
klocków, butelek, kapsli i in-
nych wyrzucanych na śmiet-
nik przedmiotów. Zbudowały! 
Komisja, oceniając wszyst-
kie elementy regulamino-
we, przyznała dziewczętom 
z  Osiecka pierwsze miejsce 
w kategorii szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Nagrodą jest wyjazd do 
Stanów Zjednoczonych na 
Światową Olimpiadę Krea-
tywności. Niestety, nie poja-
dą, choć bardzo tego pragną, 
ponieważ Fundacja zapewnia 
tylko wizy. Całość, czyli prze-
lot, dojazd autokarem, koszt 

zakwaterowania i wyżywienia 
podczas Olimpiady, która ma 
odbyć się 22-28 maja, ma sfi -
nansować osoba nagrodzona, 
co wynosi ok. 7.500 zł. Cóż to 
za nagroda, gdy nagrodzony 
sam musi za nią zapłacić? 
Dziewczęta mimo wszystko 
nie tracą nadziei na wyjazd. 
Napisały odręcznie list do 
Marzeniospełniaczy, w  któ-
rym piszą między innymi: 
„…Ten wyjazd jest dla nas je-
dyną, niepowtarzalną okazją 
do zwiedzenia tak odległego 
kraju. Bardzo tego pragnie-
my. Chcemy godnie repre-
zentować swoje umiejętności 
i kreatywność całemu światu. 
Dlatego prosimy wszystkich 
ze złotym sercem i  hojną 
duszą o  wsparcie fi nanso-
we. Podróż do USA kosztuje 
całą drużynę około 60 tys. 
zł. Nawet mała kwota będzie 
dla nas bardzo ważna. Z góry 

dziękujemy za każdą wpłatę 
na konto: SWIFT PKO PP 
LPW IBAN PL 241240 2119 
1111 0010 7294 2317 z dopi-
skiem rzecz DJ Pomysłowa 
Liga z ZS w Osiecku.

Cóż, wysiłek i kreatywność 
młodych mieszkanek gminy 
Osieck, uczennic tamtejszej 
szkoły został doceniony. Wy-
grały ze wszystkimi szkołami 
podstawowymi i  gimnazja-
mi kraju, za co przyznano 
im nagrodę, niepowtarzalne 
spełnienie marzeń odwiedze-

nia kraju za wielką wodą i być 
może zdobycia lauru świato-
wego. Niestety, ich rodzin 
i gminy nie stać, by tę nagrodę 
odebrały. Jest podany numer 
konta, więc może ktoś, może 
Ty -  jako marzeniospełniacz 
- prześlesz jakiś datek, by te 
wspaniałe dziewczyny repre-
zentowały Polskę na Świa-
towej Olimpiadzie Kreatyw-
ności. Mają szansę wygrać. 
Pomyśl o tym, Dobrodzieju!

Andrzej Kamiński

OSIECK Dwa tygodnie 
temu świat obiegła informa-
cja, że sześć uczennic piątej 
klasy Szkoły Podstawowej 
w Osiecku zdobyło pierw-
sze miejsce podczas XII 
Ogólnopolskiej Olimpiady 
Kreatywności. Tym samym 
drużyna otrzymała prawo 
do reprezentowania Polski 
podczas Światowej Olimpia-
dy Kreatywności w Stanach 
Zjednoczonych, która odbę-
dzie się pod koniec maja.

REKLAMA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech 

ten szczególny czas przyniesie Państwu 
pogodę ducha, pokój i nadzieję. 

Piotr Kwiatkowski, Radny Rady Miejskiej w Karczewie
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Ś
rednio w  kraju nie 
prowadziło zajęć 
d y d a k t y c z n y c h 
40% szkół. W  po-
wiecie otwockim, 

jak w  całej Polsce, system 
szkolny zostanie ,,przeorany” 
i bez pracy pozostanie 80 na-
uczycieli. Którzy? Może tu jest 
pies pogrzebany, czyli przyczy-
na nieuczestniczenia w akcji. 
By placówka przystąpiła do 
strajku, większość załogi musi 
opowiedzieć się za nim w re-
ferendum. Anonimowym, ale 
czy można mówić o głosowa-
niu tajnym, gdy w szkole pra-
cują 33 osoby? W  tak małej 
grupie, dobrze znającej się od 
lat, wiadome staje się, kto jak 
głosował. W dodatku w dniu 
strajku na biurku dyrektora 
ląduje imienna lista protestu-
jących. Taka jest procedura. 

Zdławiony strajk
– Gdy dowiedzieli się, że 

w  dniu strajku rano daje się 
dyrektorowi imienną listę 
strajkujących, zwyczajnie 
przestraszyli się – tłumaczy re-
zygnację z akcji w gimnazjum 
i  szkole podstawowej w  Gli-
niance Bogumiła Majewska, 
radna z komisji oświaty gminy 
Wiązowna. Mimo zwycięstwa 
opcji strajkowej w referendum, 
w  środę część pracowników  
załamała się. W  czwartek, 
w  przeddzień akcji, nastroje 
były minorowe. W  szkołach 
w Gliniance działa NSZZ „So-
lidarność”. Ściany w  budyn-
kach wyraźnie wskazują na 
realizację polityki historycznej 
PiS: murale o cichociemnych, 
wystawa o rtm. Pileckim. Bro-
szurki na jego temat piętrzą 
się w pokoju nauczycielskim, 
gdzie kadra boi się rozmawiać 
z prasą. Dyrektorki: SP - Tere-
sa Bąk i gimnazjum - Marzena 
Wróbel odmawiają komenta-
rza, a reporter „iOtwock.info” 
zostaje wyproszony ze szkoły.

– My nie wywieraliśmy na-
cisków. Ludzie się miotają, 
czują się zagrożeni, w szcze-
gólności, gdy gimnazjum 
ma być likwidowane, a pod-
stawówka rozbudowywana 
– ocenia Grażyna Kilbach 
ucząca w Gliniance. 

W gminie Wiązowna, mimo 
życzliwej neutralności wójta 

i rady, nie stanęła żadna szko-
ła, podobnie w Osiecku. W So-
bieniach-Jeziorach sztandar 
powiewa nad osamotnionym 
gimnazjum. Próżno oczeki-
wano tutaj wsparcia trzech 
podstawówek. W  sąsiedniej 
gminie Celestynów protestują 
4 placówki na 5 istniejących. 
Kto się wyłamał? Likwidowa-
ne gimnazjum... W  Regucie 
strajkują wszyscy, czyli 13 pra-
cowników. W celestynowskiej 
SP im. Batalionu Zośka 32 na 
55 i są to wyłącznie nauczycie-
le. Personel pomocniczy nie 
przyłączył się.

– Za późno żeśmy się zebra-
li, by przystąpić do strajku. 
Wcześniej siedzieliśmy za 
cicho. Przyszłość placówki 
jest żadna – ocenia Grażyna 
Trzaskowska, pedagog w kar-
czewskim gimnazjum, która 
w przededniu strajku zapisała 
się do ZNP. Pracownicy gim-
nazjum przegapiwszy termin 
referendum w sprawie włas-
nego zatrudnienia, jednak 
w końcu ocknęli się. Ubrani 
na czarno, z plakietkami ma-
nifestowali udział w proteście.

– Trzeba wspierać koleżanki, 
pokazać jedność w zawodzie 
nauczycielskim. Jesteśmy 
królikami doświadczalnymi, 
jeśli chodzi o reformę i nie tyle 
my, co dzieci. Reforma celuje 
w dzieci, rodziców i nauczycie-
li – z zapałem wyjaśnia prze-
wodnicząca Klubu Młodego 
Nauczyciela ZNP w  naszym 
powiecie, Aneta Laskus z SP 
w Starej Wsi.

Rząd bije w wieś
– Reforma tworzy animozje 

na szczeblu lokalnym. Gim-
nazja wyrównywały szanse 
dzieci ze wsi. Angażowały się, 
są laureatami olimpiad. Były 
zajęcia dodatkowe: teatralne, 
chemiczne, SKS, wolontariat, 
zbieraliśmy na hospicjum – 
wylicza Urszula Trzaskowska, 
polonistka z  karczewskiego 
gimnazjum. – Oburza nas 

kłamstwo MEN, że nauczy-
ciele nie stracą pracy. Minister 
Maciej Kopeć nie kryje, że re-
forma ma cel polityczny. Nie 
zgadzamy się, by dzieciaki były 
wmanipulowane w politykę.

– Środowisko oświatowe ma 
dosyć tego, że każdy rząd usta-
nawia na stanowisku ministra 
edukacji osobę, która wykazu-
je swoiste „polityczne ADHD”. 
Każdy minister ma ogromną, 
niepohamowaną potrzebę za-
pisywania swoich kart w histo-
rii edukacji polskiej poprzez 
wprowadzanie zmian, zmian 
i  jeszcze raz zmian – irytuje 
się Aneta Bartnicka (PSL) 
odpowiedzialna w Zarządzie 
Powiatu za szkolnictwo. – 
Środki fi nansowe, jakie na 
te reformy są przeznaczane, 
mogłyby zostać spożytkowane 
na rozbudowę i doposażenie 
infrastruktury szkolnej, jak 
i  wspieranie kształcenia na-
szych dzieci i młodzieży.

– W grudniu, gdy jeździłyśmy 
na demonstracje do Warszawy, 
miałyśmy jeszcze nadzieję, że 
protest coś zmieni. Teraz już 
nie. Chcemy jednak pokazać 
społeczeństwu, że się z tą re-
formą nie zgadzamy – moty-
wuje swój udział w proteście 
polonistka z SP nr 6 w Otwo-
cku, Anna Siwek. W świetlicy 
- czynnej jak co dzień od 7.00 
do 17.00-  bawi się 11-cioro 
dzieci. Ich rodzice pracują 

w  Warszawie. Innymi ucz-
niami zajęły się babcie albo -  
w ramach samorzutnej pomo-
cy sąsiedzkiej - niepracujące 
mamy. Magdalena Kruk, prze-
wodnicząca komitetu straj-
kowego, widziała, jak kilkoro 
dzieci przyprowadził na boisko 
jeden z ojców. Szalały po bieżni 
i na placu zabaw. W sąsiedniej 
SP nr 1 dzieci jest troje. Jak za-
pewnia matematyk, Grzegorz 
Szarek, strajkujący byli przy-
gotowani do zaopiekowania 
się większą gromadką.

Strach na lata
– Presję wywierali kuratorzy, 

dyrektorzy i  NSZZ „Solidar-
ność”, która od samego począt-
ku była przeciwna postulatom 
ZNP. W całości popiera propo-
nowaną przez MEN reformę 
oświaty. Wywierała negatyw-
ny wpływ na pracowników 
oświaty – zauważa Przemysław 
Gręzak, prezes otwockiego od-
działu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. W powiecie do 
strajku przystąpiły 24 szkoły, 
ledwo 47% istniejących. Na 
terenach wiejskich jeszcze 
słabiej, bo protestowało tylko 
38%. Dlaczego? Nauczycielki 
z Celestynowa do obawy przed 
utratą pracy dodają politycz-
ne opowiadanie się za obozem 
rządzącym, a także chęć zała-
twienia własnych interesów 
rękami innych. Wygodniccy 

też się wyłamali: jeśli nauczy-
ciel ma w piątki 2 godziny lek-
cyjne, to na strajku musiałby 
spędzić osiem. Nie wiadomo 
w  dodatku czy płatnych. Do 
tego nauczyciele stażyści mają 
umowy roczne, a więc można 
ich nie przedłużyć.

– Teraz tworzą się listy tych, 
co pracę zachowają i  tych, 
którzy mogą ją utracić – kon-
kluduje Bogumiła Majewska. 
W Celestynowie gimnazjum zo-
stanie wcielone do SP. Jeszcze 
w  roku szkolnym 2017/2018 
wszyscy nauczyciele będą mieli 
pracę, jednak za półtora roku, 
w  miarę wygaszania gimna-
zjum, cięcia nastąpią. Albo 
po etatach, albo po wypłatach 
(zmniejszony wymiar godzin). 
Tertium non datur. Dyrektor 
SP Anna Kędziorek, z najwyż-
szą życzliwością odnosząca się 
do strajkujących koleżanek, nie 
będzie miała wyjścia. Podobnie 
jest w Zespole Szkolno-Gimna-
zjalnym w Wiązownie i w wielu 
miejscach naszego powiatu. 
Wójtowie w przededniu wybo-
rów samorządowych nie będą 
brali na siebie odpowiedzialno-
ści za zwolnienia, do których 
doprowadza rząd centralny. 
A  potem… Strach sparaliżu-
je lękliwych jeszcze na 2 lata. 
Tym większa więc chwała nie-
ulękłym.

Manuel Ferreras-Tascón

POWIAT

Nic o nas bez nas, czyli propozycja referendum 

Połowiczny strajk

OTWOCK „To ostatni mo-
ment na jakiekolwiek dysku-
sje na ten temat” – apeluje 
Dariusz Piętka w kontekście 
rozmów dotyczących tzw. 
metropolii warszawskiej. 
Pod koniec marca otwocki 
radny złożył więc wniosek 
do przewodniczącego Rady 
Miasta z dwoma projektami 
uchwał w tej sprawie.

T
emat metropolii war-
szawskiej elektryzu-
je chyba wszystkich 

mieszkańców gmin pod-
warszawskich oraz samych 
warszawiaków. W Legiono-
wie zostało już przeprowa-
dzone referendum w sprawie 

przyłączenia do Warszawy, 
w  którym to ponad 90% 
mieszkańców powiedziało 
zdecydowane „NIE” nowemu 
tworowi miejskiemu. W War-
szawie również miało odbyć 
się podobne referendum, 
ale zablokował je wojewoda 
mazowiecki. Kwestia refe-
rendum została także poru-
szona w Otwocku – 28 marca 
na sesji Rady Miasta Dariusz 
Piętka złożył wniosek o przy-
jęcie pod obrady uchwały 
w sprawie referendum gmin-
nego dot. włączenia Otwocka 
do metropolii warszawskiej. 
Niestety, większością głosów 
ten wniosek został odrzuco-
ny, a jak argumentował Prze-

mysław Bogusz takowy pro-
jekt nie przeszedł wcześniej 
przez komisję merytorycz-
ną. 31 marca radny Piętka 
złożył stosowne pismo do 
przewodniczącego Margiel-
skiego o skierowanie dwóch 
projektów uchwał do odpo-
wiedniej komisji, a następnie 
pod obrady Rady Miasta. 
Jak czytamy we wniosku są 
to projekty dotyczące wspo-
mnianego już referendum, 
a  także przyjęcia stanowi-
ska Rady Miasta Otwocka 
w sprawie złożonego w Sej-
mie Rzeczypospolitej Pol-
skiej poselskiego projektu 
uchwały o  ustroju miasta 
stołecznego Warszawy. 

W rozmowie  wnioskodaw-
ca stwierdza, że nadchodzi 
ostatni moment, kiedy ja-
kiekolwiek konsultacje, refe-
renda w sprawie tzw. Wielkiej 
Warszawy mogą zostać prze-
prowadzone i dlatego na koń-
cu swego pisma dodał prośbę 
o potraktowanie sprawy jako 
priorytetowej. Radny Da-
riusz Piętka podkreśla tak-
że, że powinniśmy wreszcie 
poznać opinie mieszkańców 
Otwocka, co do kształtu no-
wej Warszawy i czy chcą być 
w ogóle jej częścią. Sam uwa-
ża, że takowy twór nie jest 
nam do niczego potrzebny, 
a wręcz odwrotnie - zaszkodzi 
tylko lokalnym interesom. 

„Wszystkie ważne dla nas 
decyzje będą teraz podej-
mowane przy pl. Bankowym 
w  Warszawie, a  nie tutaj” – 
dodaje p. Piętka. 

Na razie brak jakiejkol-
wiek odpowiedzi z  biura 
Rady Miasta czy od samego 
Jarosława Margielskiego. 
Niemniej jednak duża część 
otwocczan czeka na to, aby 
w  końcu w  demokratyczny 
sposób wyrazić swoje zdanie 
w tej sprawie. Natomiast dla 
radnych PiS będzie to wielki 
test, co jest dla nich ważniej-
sze – interes miasta czy inte-
res partyjny?

Jan Szczyrek

POWIAT Protest nauczy-
cieli 31 marca wykazał, że 
środowisko jest podzielone. 
Skłócone przez PiS jak cała 
Polska. Niezdolne stanąć 
w obronie systemu kształce-
nia naszych dzieci, a nawet 
w imię swoich interesów 
ekonomicznych. Tym 
większy szacunek należy się 
tym nauczycielom, którzy, 
podejmując osamotniony 
strajk, heroicznie sprzeciwili 
się zawierusze politycznej.
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CELESTYNÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Przekaż 1% swojego podat-
ku na celestyniaki:
KRS 0000154454
Cel szczegółowy 1%:
Schronisko w Celestynowie
www.facebook.com/celesty-
niaki

BAMBINA ma już parę latek. 
Zasiedziała się w schronisku. 
Jest dość ostrożna i  nie do 
końca ufna, a  jednak kocha 
ludzi. Uwielbia być głaska-
na, wtedy dopiero mruczy 

i  uśmiecha się radośnie. Na 
pewno chętnie obdarzy kogoś 
swoją miłością! Może chociaż 
jesień swojego życia uda jej się 
spędzić w prawdziwym domu?
nr. 231/15

TODOR to nieduży, kilkuletni 
psiak. Jest pięknie umaszczo-

ny. Trafi ł do schroniska razem 
z  rodzeństwem, które już zna-
lazło swoje domy. Todorek 
tęskni i  wypatruje swojego 
człowieka. Nie należy do psów 
przebojowych, jest raczej nie-
śmiały i strachliwy w stosunku 
do nowych osób. Jednocześnie 
jest dość aktywny i  uwielbia 
skakać wysoko. Wymaga uwa-
gi i czasu by się zaprzyjaźnić.
nr. 223/15 

Kiedyś słodki szczeniak, 
dziś schroniskowa weteranka 
- DALIA. Całe życie za krata-
mi. A  tak garnie się do ludzi 
i  przytulania. Uwielbia wod-
ne kąpiele i  tarzanie w  leśnej 
trawie. Taki z niej wyrośnięty 
nieco szczeniak. Dalia nie wi-

dzi na jedno oko, ale to nie jest 
dla niej żaden problem. Cze-
ka na swój  pierwszy i ostatni 
w swoim życiu, najlepszy dom. 
Byłaby zachwycona u  boku 
swojego człowieka, w kochają-
cej rodzinie.
nr. 252/15

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt w Celesty-
nowie, ul. Prosta 3, tel. 22 
789 70 61, e-mail: adop-
cje@celestynow.toz.pl

PRZYGARNIJ MNIE

Szkolna burza na 
sesji Rady Miasta
OTWOCK W czwartek, 
30 marca, odbyła się XLVII 
sesja Rady Miasta Otwocka. 
Jak zawsze ostatnimi czasy 
wyraźnie dało się wyczuć 
napięcie pomiędzy radnymi 
a prezydentem Zbignie-
wem Szczepaniakiem. Tym 
razem do konfl iktu włączyły 
się zdeterminowane mamy 
dzieci z osiedla Sienkiewi-
cza w Świdrze.

O
tóż do końca marca 
miała być przyjęta 
ostateczna uchwała 

w sprawie dostosowania ob-
wodów sieci otwockich szkół 
do nowej struktury szkolnej. 
Wciąż jednak nie rozwiązano 
wielu problemów.

Burza zaczęła się, kiedy głos 
zabrała zirytowana sytua-
cją mama dziecka z  osiedla 
Sienkiewicza. Otóż ona i inni 
rodzice z tego rejonu nie wyra-
żają zgody, aby dzieci musiały 
uczęszczać do SP nr 1 w Mlą-
dzu, która jest oddalona od ich 
miejsca zamieszkania o  pra-
wie 3 km, zamiast do SP nr 5 
w Świdrze. Panie powoływały 
się na bezpieczeństwo pod-
opiecznych i fakt, że uczniowie 
mieli być przydzielani do szkół 
na podstawie rejonu zamiesz-
kania. Jednak dzieci z osiedla 
Sienkiewicza mają trafi ć do 
szkoły w  Mlądzu, ponieważ 
ustalono, że każda ze szkół 
w mieście ma nadal funkcjono-
wać, więc liczba uczniów musi 
być rozsądnie podzielona. 
Jednak czy wysyłanie dzieci, 
które za rogiem mają szkołę, 
do placówki położonej parę 
kilometrów dalej jest słuszne? 
No i zaczęła się dyskusja. Czy 
obwody były jasno określone? 
Czy rodzice mieli prawo głosu 
w tej sprawie? Na żadne z tych 
pytań nie dało się uzyskać kon-
kretnej odpowiedzi, bo opinie 
nie były jednoznaczne.

Głos zabrał Wojciech Dzie-
wanowski, który zapropo-
nował przyjęcie uchwały, 

a  następnie zorganizowa-
nie spotkania i  ewentualne 
wprowadzenie zmian. Poru-
szył on także kwestię, która 
dotychczas nie została pod-
jęta: w  szkołach, w  których 
oddziałów jest więcej niż 
sal lekcyjnych, zajęcia będą 
musiały kończyć się późnym 
wieczorem, a zaczynać w go-
dzinach popołudniowych. 
Przewodniczący Rady Mia-
sta, Jarosław Margielski, 
poparł pomysł Dziewanow-
skiego dotyczący kolejnego 
spotkania z rodzicami.

Prezydent z kolei stwierdził, 
że organizowanie kolejnych 
konsultacji nie ma sensu, 
a niektórzy z zebranych uznali, 
że należy przeprowadzić nowe 
ankiety w każdej ze szkół. At-
mosfera była coraz gorętsza, 
ponieważ radny Andrzej 
Sałaga zaatakował dyrektor 
Oświaty Miejskiej Edytę Ro-
słaniec, przypominając do-
mniemaną rozmowę, z której 
wynikało, że nie chciała ponoć 
skonsultować treści uchwały 
z  radnymi, ale skierować ją 
bezpośrednio do Kurato-
rium Oświaty. Zdenerwowane 
mamy z osiedla Sienkiewicza 
nie chciały słuchać obietnic 
władzy i nawoływały do dba-
nia o bezpieczeństwo dzieci.

Ostatecznie głosowanie 
nad projektem przebiegło 
pomyślnie, ale tak napraw-
dę nie było wyboru, ponieważ 
decyzja musiała zostać pod-
jęta do 31 marca. Niejasności 
jest wiele, pretensji również, 
a konkretnych odpowiedzi – 
wciąż za mało.

Agnieszka Kałowska

W jedności siła

S
zkoła może być 
dobitnym przykła-
dem, że wszystko 
jest możliwe, jeśli 
działamy wspólnie, 

w  czynie społecznym. Naj-
ważniejsze są chęci i organi-
zacja, bo same pieniądze nie 
zawsze wystarczą. Na dzisiej-
szy obraz tej placówki wpły-
nęła uchwała Rady Miejskiej 
w Karczewie, która była bezli-
tosna – nadbrzeska szkoła ma 
być zlikwidowana. Wiele osób 
z nią związanych nie mogło 
pogodzić się z takim stanem 
rzeczy, więc zaowocowało 
to powstaniem we wrześniu 
2005 r. Stowarzyszenia Roz-
woju Wsi Nadbrzeż, które 
wzięło na swoje barki pro-
wadzenie i  utrzymanie pla-
cówki edukującej okoliczne 
dzieci. Należy pamiętać, że 
stowarzyszenie jest apolitycz-
ne, dobrowolne, samorządne 
i nie prowadzi działalności za-
robkowej. SRWN dodatkowo 
wspiera rozwój kulturalny, 
społeczny i gospodarczy wsi 
Nadbrzeż oraz bierze czyn-
ny udział w różnych projek-
tach unijnych.

Z pełną świadomością moż-
na zatem rzec, że Szkoła Pod-
stawowa w Nadrzeżu to dziś 
pomnik inicjatywy społecznej, 
ale sama placówka istnieje już 

przeszło pół wieku - powsta-
ła w 1959 r. przede wszystkim 
dzięki mieszkańcom wsi, 
którzy wspólnie wspierali jej 
budowę. Od początku swojej 
naukowej działalności mury 
szkoły opuściło setki absol-
wentów, działał tu teatrzyk 
uczniowski, odbywały się wie-
czornice i  imprezy wiejskie. 
Ta niewielka szkoła stanowi 
dziś centrum kultury, a małe 
klasy (pod względem liczeb-
ności) pozwalają, aby zajęcia 
edukacyjne prowadzone były 
w sposób niekonwencjonalny, 
a  co za tym idzie niezwykle 
ciekawy i skuteczny. Konkre-
ty? Uczniowie z Nadbrzeża to 
geografi czni specjaliści -  od 
lat zajmują pierwsze miej-
sca w prestiżowym gminnym 
konkursie wiedzy o  najbliż-
szej okolicy „Moja Mała Oj-
czyzna”. Szkoła współpracuje 
m.in. z nadleśnictwem w Ce-
lestynowie i  Towarzystwem 
„Chrońmy Mokradła”, a  po-
nadto jest znana z działalności 
ekologicznej. Ostatnio wzię-
ła udział (i  to z  sukcesem!) 
w zbiórce elektrośmieci (na-

grodą był sprzęt sportowy lub 
materiały biurowe), uzyskując 
rekordowy wynik 3225 kg! 
Postawa uczniowsko-nauczy-
cielskiej braci zachwyciła na-
wet organizatorów, którzy tak 
podsumowali akcję: „Spot-
kać na swojej drodze osobę 
z ogromnym sercem i powo-
łaniem do bycia nauczycie-
lem, która zrobi wszystko dla 
swoich uczniów, bo oni są 
dla niej najważniejsi to sama 
przyjemność – i taką właśnie 
osobę poznaliśmy podczas ak-
cji w szkole w Nadbrzeżu. Pani 
nauczycielka stanęła na wyso-
kości zadania i zrobiła wszyst-
ko, żeby jej uczniowie uzyskali 
wymarzoną nagrodę. Nie 
codziennie można spotkać 
ludzi tak bezinteresownych 
i pełnych zaangażowania”. To 
dobitnie udowadnia jak dla 
pracujących w  szkole ludzi 
ważni są podopieczni. Muszę 
tutaj wspomnieć, że nauczy-
ciele, którzy pracują w  SP 
w Nadbrzeżu mają podpisa-
ną umowę o pracę ze stowa-
rzyszeniem, więc nie dotyczy 
ich Karta Nauczyciela i mają 

niższe wynagrodzenie. Dzię-
ki dotacjom z Urzędu Gminy 
i  MEN oraz ciągłej pomocy 
ze strony rodziców udaje się 
dbać również o  szkołę jako 
budynek - została ocieplona 
i  odmalowana, odnowiono 
klasy, wyremontowano podło-
gi, wymieniono okna, meble.

Szkoła jednoczy wszystkich 
mieszkańców wsi, organizu-
jąc coroczne imprezy typu: 
wigilia, jasełka, dzień senio-
ra, piknik rodzinny oraz wiele 
innych ciekawych wydarzeń. 
Dużo się w niej dzieje: ucz-
niowie biorą udział w takich 
akcjach jak np. „godzina ko-
dowania”, uczestniczą w róż-
nych warsztatach, jak np. 
kulinarne z Rafałem Latosz-
kiem, szefem kuchni Taverna 
Patris w Warszawie, udzielają 
się  w „niekonwencjonalnych” 
rywalizacjach, takich jak np. 
Warszawski Festiwal Gier 
Planszowych „Planszówki na 
Narodowym” – tutaj również 
odnoszą sukcesy. Serce roście, 
moi mili, oby tak dalej.

Wakul

KARCZEW Na prawym brzegu Wisły, w gminie Karczew, nieopodal wałów 
przeciwpowodziowych znajduje się niewielki budynek o wielkiej duszy… Jest to 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu, która stanowi 
żywy dowód na to, że chcieć to znaczy móc.
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KINO DLA MAM

KULTURALNE FISZKI

OTWOCK Klub Mlądz za-
prasza na imprezę rodzinną 
– artrecykling: zrób stylową 
torebkę ze starej podkoszul-
ki i ozdób ją jak tylko chcesz 
(przynosimy ze sobą stary pod-
koszulek bawełniany). Podczas 
imprezy będzie również punkt 
wymiany sąsiedzkiej, w którym 
zostawić można niepotrzebne 
już przedmioty (ubrania, za-
bawki, książki itp.). W strefi e 
chillout - relaks, wystarczy 
wziąć kocyk i  piknikowy ko-
szyk… To nie koniec atrakcji, 
bowiem w programie są jeszcze 
warsztaty „Puszkwiat”, czyli za-
mień starą puszkę w doniczkę. 
Wstęp wolny.

23 kwietnia (niedziela), 
godz. 13.00,
Klub Mlądz, Otwock, 
ul. Majowa 202

MOK JÓZEFÓW 
ZAPRASZA
UL. WYSZYŃSKIEGO 1
• AFRYKAŃSKIE 
SZCZYTY
Kolejne geografi czne spotka-

nie w ramach cyklu „Podróże 
na krańce świata” pt.  „W dro-
dze na najwyższe szczyty Afry-
ki – Tanzania, Kenia, Uganda, 
Rwanda, Burundi”, a  w  roli 
przewodnika wystąpi Robert 
Gondek.  Wstęp wolny. 

21 kwietnia, godz. 18.00

• JAZZOWE TANDARDY
Wyjątkowy koncert pt. 

„American Evening” w  wy-
konaniu Ewy Gapon przy 
akompaniamencie Andrze-
ja Sajdaka (piano i  organy 
Hammonda). Wstęp wolny.

22 kwietnia, godz. 18.00

• MUZYCZNY ALFABET
„Rytmiczne ABC” to muzycz-

na audycja dla dzieci powyżej 
lat 5. Uczestnicy będą świad-
kami efektownej prezentacji 
podstawowych zależności 
rytmicznych, które występują 
w muzyce. Wejście rodzinne: 
20 zł. Obowiązują zapisy. 

22 kwietnia, godz. 11.00 

• SUPERMENKA
Pod tym tytułem kryje się nie-

zwykle inteligentna opowieść 
o  życiu współczesnej Polki, 
w którą wcieli się Jowita Budnik. 
Tytułowy spektakl to opowieść 
o kilku latach życia współczesnej 
Polki. Bilety - 20 zł. 

23 kwietnia, godz. 18.00

• GAZETOWE TWORY
Klub Kobiet Miejskich za-

prasza na kolejne spotkanie 
poświęcone przedmiotom 
użytkowym wykonanym 
z  gazet. Na zajęcia należy 
przynieść zbędne gazety. 
Warsztaty bezpłatne. Obo-
wiązują zapisy: 22 789 22 

84,e-mail: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl. 

25 kwietnia, godz. 10.00

KLUB SMOK 
ZAPRASZA
 OTWOCK,
UL. WARSZAWSKA 11/13
TEL. 022 779 26 61
• TWÓRCZA 
POSIADÓWKA
To cykl warsztatów plastycz-

nych prowadzonych przez 
Iwonę Trzcińską, a skierowa-
ny do osób dorosłych. Wstęp 
10 zł, zapisy telefoniczne

21 kwietnia, godz. 18.00

• WIATR W SZAFIE
Zbiórka i  wymiana niepo-

trzebnych ubrań, dodatków 
itp. Wstęp wolny. Impreza 
nie jest targiem czy bazarem, 
sprzedaż dopuszcza się w wy-
jątkowych przypadkach. 

23 kwietnia, godz. 15.00 

• WIOSENNE 
,,KSIĄŻKOWIETRZENIE”
Miejska Biblioteka Pub-

liczna organizuje wiosenne 
,,książkowietrzenie”: Idea 
jest prosta – zamiast wy-
rzucać książki, które już nie 
są nam potrzebne, lepiej 
przynieść je do biblioteki. 
Zgodnie z tradycją tego dnia 
każdy, kto weźmie udział 
w akcji, otrzyma różę. Książki 
przyjmowane są w godzinach 
otwarcia biblioteki od godz. 
9.00-16.00. Wstęp wolny.

21 kwietnia (piątek), 
godz. 9.00
MBP w Otwocku, 
ul. Andriollego 45

• SLAJDOWISKO 
Muzeum Ziemi Otwockiej 

zaprasza na spotkanie z Se-
bastianem Rakowskim, któ-
ry przybliży zebranym kolej-
ną porcję ciekawych faktów 
z historii Otwocka. Opowieści 
towarzyszyć będą fotogra-
fi e przedstawiające te same 
miejsca w Otwocku dawniej 
i współcześnie. Wstęp wolny.

29 kwietnia (sobota), 
godz. 16.00
Muzeum Ziemi Otwo-
ckiej, ul. Narutowicza 2

Znani i ciekawi w ,,Słowaku”
OTWOCK ,,Całe nasze 
życie to działanie i pasja. 
Unikając zaangażowania 
w działania i pasje naszych 
czasów, ryzykujemy, że 
w ogóle nie zaznamy życia” 
(Herodot)

D
ewizą tą kierują 
się w  swoim ży-
ciu goście, któ-
rzy w  tym roku 
zawitali w  progi 

LO NR III im. J. Słowackie-
go. Za sprawą bibliotekarza 
Grzegorza Kopańskiego ucz-
niowie mieli okazję zetknąć 
się z ludźmi, którzy spełniają 
się zawodowo i realizują swo-
je pasje. Ludźmi, którzy chcą 
i  potrafi ą dzielić się wiedzą 
oraz zdobytym doświadcze-
niem z młodzieżą, zachęcając 
swoim przykładem do szuka-
nia własnej drogi życiowej.

Jednym z pierwszych gości 
był dr hab. Paweł Janiszew-
ski z Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskie-
go, który wygłosił  wykład  
pt. ,,Religie, magia i theurgia 
w świecie antycznym“ szcze-
gólnie interesujący dla klas 
humanistycznych, ponieważ  
przedstawiał rolę religii w ży-
ciu człowieka starożytnego. 

Fani pisarstwa Sławomira 
Kopera mieli okazję na bez-
pośredni kontakt z  twórcą 
takich książek, jak np. ,,Życie 
prywatne elit Drugiej Rzeczy-
pospolitej”, ,,Kobiety w życiu 
Mickiewicza”, ,,Wielcy szpie-
dzy w PRL” . Pisarz wychodzi 
z założenia, że ,, życie prywat-
ne, z jego wszystkimi skład-
nikami jest istotną częścią 
biografi i każdego człowieka. 

A polityk czy artysta ukazany 
w szlafroku i kapciach zysku-
je tylko na autentyczności”. 
Sławomir Koper opowiedział 
młodzieży o metodach wybo-
ru tematyki książek, poszuki-
waniu dokumentów z epoki, 
która była w  obszarze jego 
zainteresowań oraz zdobywa-
niu informacji od osób, które 
mogły coś ważnego i cennego 
wnieść do danej książki. Oka-
zuje się, że poznając życie 
prywatne wielkich postaci, 
wcale nie rozczarowujemy się 
daną osobą, ale staje się ona 
poprzez takie ,,odbrązowie-
nie”  bardziej bliska i ludzka.

Do ,,Słowaka” zawitał tak-
że red. Bogdan Rymanowski 
z TVN24. Na spotkaniu opo-
wiadał o  doświadczeniach 
zdobytych podczas swojej 
26-letniej pracy jako dzien-
nikarz radiowy i  telewizyj-
ny. Uczniowie, którzy myślą 
o pracy dziennikarskiej w przy-
szłości, mieli więc okazję za-
sięgnięcia wielu informacji 
u źródła. W końcu Bogdan Ry-
manowski - dla większości ko-
legów po fachu i widzów - sta-
nowi wzorzec dziennikarstwa 
radiowego i telewizyjnego.

Szczególne wrażenie na li-
cealistach zrobiło spotkanie  
z  autorką  słów ,,Chodziło 
tylko o wybór sposobu umie-
rania“  zawartych w  ,,Zdą-
żyć przed Panem Bogiem“. 
Hanna Krall – bo o  niej tu 
mowa – znalazła czas, aby 
przybliżyć maturzystom  
okoliczności napisania słyn-
nego reportażu o powstaniu 
w getcie warszawskim i o roz-
mowach z jednym z jego przy-
wódców - legendarnym Mar-

kiem Edelmanem. Autorka 
opowiedziała o  warsztacie 
dziennikarskim, o tym, w jaki 
sposób selekcjonuje materiał 
na książki. Odczytała także 
fragment swojego nowego 
reportażu o pomocy niesionej 
żydowskim dzieciom przez 
komendanta otwockiej  ,,gra-
natowej’’ policji - Bronisława 
Marchlewicza. Jak wiadomo 
Otwock jest szczególnie bli-
ski pisarce, ponieważ spędzi-
ła tu część swego życia. 

,,Życie daje każdemu tyle, 
ile sam ma odwagę sobie 
wziąć”... - to dewiza życio-
wa następnego gościa, który 
odwiedził  ,,Słowaka”, czyli 
Jacka Pałkiewicza - repor-
tera, eksploratora i  członka  
Brytyjskiego Królewskiego 
Towarzystwa Geografi czne-
go. Sporo emocji wzbudzi-
ła  w uczniach jego historia 
o samotnej wyprawie łodzią 
przez Ocean Atlantycki. 
Wyprawie, którą podróżnik 
mógł przerwać i  znaleźć się 
na statku, ale nie skorzystał 
z   okazji i  ukończył podróż. 

Jest to, zwłaszcza dla mło-
dych ludzi, dobry przykład na 
to jak uporem i ciężką pracą 
można osiągnąć postawiony 
sobie cel, wybierając nieko-
niecznie najprostszą i najła-
twiejszą drogę .

- Kocham życie i powtarzam 
za Haliną Poświatowską, że 
„żyje się tylko chwilę/ a czas 
- / jest przezroczystą per-
łą/ wypełnioną oddechem”. 
Tak mówi Mariola Pryzwan 
– bibliotekarka i  autorka 
wspomnień m.in. o   Irenie 
Jarockiej czy Annie German. 
Spotkanie autorskie, w jakim 
mieli możliwość uczestniczyć 
licealiści, dotyczyło przede 
wszystkim jej książki o poet-
ce Halinie Poświatowskiej, 
którą jest zafascynowana 
i od której rozpoczęła się jej 
przygoda z biografi styką.

Jak widać same znakomito-
ści ze świata kultury zagości-
ły w otwockiej szkole i pewnie 
jeszcze nie koniec na tym. 
Tylko pozazdrościć uczniom!

Wakul
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DZIEŃ ZIEMI

OTWOCK W piątkowe, 
słoneczne popołudnie 24 
marca, w pobliżu Urzędu 
Miasta Otwocka, kręcono 
sceny do emitowanego 
przez Polsat znanego 
serialu „Przyjaciółki”. Już od 
godzin porannych w mie-
ście głośno było na temat  
sceny, przedstawiającej ślub 
jednej z głównych bohate-
rek i mającej być - według 
domysłów - zwieńczeniem 
ostatniego odcinka sezonu. 

P
rzed gmachem urzędu 
można było spotkać 
wielu znanych akto-

rów, m.in. Małgorzatę Sochę, 
Anitę Sokołowską, Joannę 
Liszowską, Magdalenę Stu-
żyńską, Bartłomieja Kas-
przykowskiego, Radosława 
Pazurę, a także Kamila Kulę. 
Data emisji nagrywanego od-
cinka nie jest jeszcze znana, 
ale z pewnością w przeciągu 
najbliższych miesięcy bę-
dziemy mogli obejrzeć nasze 
- przewijające się w tle serialu 
- miasto.

„Przyjaciółki” to serial 
stacji telewizyjnej Polsat, 
który opowiada o  perype-
tiach czterech zaprzyjaź-
nionych ze sobą kobiet. 
Aktualnie emitowany jest 
już dziewiąty sezon se-
rialu, a  jego popularność 
wciąż rośnie.

Warto wspomnieć, że Ot-
wock już nie pierwszy raz 
pojawia się w produkcjach 
największych stacji tele-
wizyjnych. Dla przykładu: 
tutejsze lasy widoczne są 
w  kadrze jednego z  najpo-

pularniejszych seriali wio-
sennej ramówki stacji TVN 
– „Belle Epoque”.

Podsumowując, możemy 
być dumni, że nasze miasto, 
dzięki pięknej i zabytkowej 
architekturze, a  także cha-
rakterystycznemu leśnemu 
klimatowi, przyciąga coraz 
więcej twórców filmowych. 
Miejmy nadzieję, że z  cza-
sem otwockie ulice będzie-
my jeszcze  częściej widywać 
na ekranach.

Agnieszka Kałowska

„Przyjaciółki” na ślubie w Otwocku

Hanna Krall. Fot. Wakul

OTWOCK Otwockie Cen-
trum Kultury zaprasza na 
fi lmowe spotkania z  cyklu 
”Otwockie kino dla MAM”, 
projekt który stworzony 
został specjalnie z  myślą 
o matkach, ojcach i opieku-
nach z  małymi dziećmi (od 
niemowlaka do 6-latka) oraz 
dla przyszłych rodziców. 

Jest to znakomita okazja 
do nadrobienia zaległości 
kinowych. Niemowlaki mogą 
przebywać z rodzicami na sali 
w  czasie seansu. W  trakcie 
projekcji zostanie przyciszo-
ny dźwięk oraz przygaszone 
światło. Dla wygody małych 

dzieci, na sali kinowej za-
gwarantowane będą wszel-
kie możliwe udogodnienia 
np.: przewijak, kosmetyki, 
itp. Stworzony zostanie także 
kącik dla dzieci wyposażony 
w gry, zabawki i kredki. Pod-
czas trwania spotkania star-
sze dzieci mogą pozostać pod 
opieką animatorów.

Na ”Otwockie kino dla 
mam“ zapraszamy w ostatnią 
środę każdego miesiąca o go-
dzinie 11:00. Wstęp wolny.

“Tajemnica Filomeny”
26 kwietnia (środa), 
godz. 11.00, Teatr im. 
S. Jaracza w Otwocku
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Pogańskie uroczysko 
nad Świdrem

KOŁBIEL Stoi nad Świ-
drem pod wsią Głupianką 
(k. Kołbieli) niepozorna ka-
pliczka nazywana ,,Joście”. 
Raz do roku w Wielką Nie-
dzielę odprawiane jest przy 
niej osobliwe nabożeństwo, 
które niby jest chrześcijań-
skie, ale wcale z chrześci-
jaństwa się nie wywodzi.

J
eszcze 30-40 lat temu 
ze wsi szła procesja 
ze śpiewami religij-
nymi; prowadziła ją 
przodownica chóru, 

za nią szły kobiety, potem 
mężczyźni i  na końcu mło-
dzież. Uczestnicy zgromadze-
nia kiedyś sami przez prawie  
godzinę modlili się i śpiewali 
pieśni religijne przy kaplicz-
ce. Od połowy lat 70. jest to 
już nabożeństwo odprawia-
ne przez księdza. Po każdej 
takiej uroczystości, po po-
łudniu odbywała się we wsi 
zabawa taneczna.

Przy pierwszym zetknięciu 
wydaje się, że jest to obrzęd 
związany wyłącznie z kalen-
darzem i  liturgią kościoła 
rzymskokatolickiego. W rze-
czywistości mamy tu do czy-
nienia z  obrzędem, którego 
rodowód ma bardzo odległe, 
przedchrześcijańskie ko-
rzenie. Jeszcze sto lat temu 
w tym miejscu stał ogromny 
głaz narzutowy o  obwodzie 
ok. 10 metrów z widocznymi 
na jego powierzchni misko-
watymi, eliptycznymi zagłę-
bieniami. Miejscowa ludność 
mówi, że były to ,,ślady kolan, 
łokci i  brody Pana Jezusa” 
oraz opowiada o  nim wiele 
innych podań i  legend. Za-
głębienia te świadczą, że ka-
mień używany był w dawnych 
czasach jako ołtarz ofi arny, 
przy którym odbywał się ja-
kiś pogański obrzęd. Kamień 
został zniszczony na początku 
XX w., a na jego miejscu wy-
budowano w 1949 r. dzisiejszą 

kapliczkę z ludową fi gurką św. 
Anny, która ma ponoć moc 
uzdrawiania, gdy chore miej-
sce ,,okrzesa” się ręką fi gurki.

Obecnie obchodzone ,,Jo-
ście” jest zaadaptowanym 
przez Kościół dawnym, 
przedchrześcijańskim, wio-
sennym obrzędem zadusz-
nym. Obrzęd ten nazywany 
czasami ,,dziadami” (litera-
cko opisany przez Adama 
Mickiewicza w  ,,Dziadach” 
cz. II), znany był na całej 
Słowiańszczyźnie i  połączo-
ny z wystawianiem jadła dla 
dusz zmarłych przodków 
(dziadów), a także z paleniem 
ogni mających ogrzać zmar-
łe dusze. Odprawiane do dziś 
,,Joście” świadczą o  tym, że 
chrzest Mieszka I  nie spo-
wodował automatycznego 
zaniku kultów pogańskich, 
zwłaszcza wśród ludności 
mieszkającej na uboczu.

Paweł Ajdacki

Uroczysko ,Joście”
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Mamy tysiąc!
ROWERY Za nami począ-
tek sezonu rowerowego 
LOTTO Poland Bike Mara-
thon, który to już piąty raz 
z rzędu zawitał do Otwocka. 
Malownicze tereny, wyma-
gająca trasa i wspaniała 
atmosfera sprawiły, że lider 
sosnowych klimatów po 
raz trzeci był inauguracyjną 
areną cyklu organizowane-
go przez Grzegorza Wajsa. 

N
a starcie pierw-
szego etapu tego-
rocznego LOTTO 
Poland Bike Ma-
rathon stanęło aż 

1000 amatorów jazdy na rowe-
rach. Kolarskie Miasteczko ze 
startem i metą wyścigów znaj-
dowało się na stadionie klubu 
OKS Start Otwock, a fi nisze na 
bieżni przypominały niezapo-
mniane Wyścigi Pokoju. 

- Przywitaliśmy wiosnę na 
dwóch kółkach - mówi Grze-
gorz Wajs. – Otwocka trasa 
wiodła szlakami i  duktami 
leśnymi Mazowieckiego Par-
ku Krajobrazowego. To trasa 
lubiana i ceniona przez kolar-
skich maratończyków. Cieszę 
się, że aż tysiąc osób zain-
augurowało sezon z  Poland 
Bike. Był to jednocześnie 
szczególny etap, bo ponow-
nie upamiętniający zmarłego 
trzy lata temu Andrzeja Li-
twinienkę, wspaniałego ko-
larza z  Otwocka, wielkiego 
przyjaciela Poland Bike. 

Na najdłuższej trasie MAX 
(61 km) zwyciężył Piotr 
Truszczyński (Komobike 
Scott) przed Bartoszem 
Grędzińskim (Kross Staff 
Team) i Adrianem Jusińskim 
(TRW MTB Racing). Wśród 
kobiet wygrała Anna Urban 

(TRW MTB Racing), która 
wyprzedziła Urszulę Luboi-
ńską (Trezado BikeTires.pl) 
i Izabelę Macutkiewicz (APS 
Polska Cozmobike). 

Dystans MINI (27 km) 
najszybciej pokonał Jan Ten-
derenda (Deutsche Bank 
Polska), fi niszując przed Mi-
chałem Bojarczakiem (Bliska 
Team) i Robertem Sawą (In-
żynieria Rowerowa). W gronie 
kobiet triumfowała Magdale-
na Kuszmider (Legionowo), 
przed Katarzyną Citko (Bliska 
Team) i Joanną Sobczuk (Wo-
dociągi Warszawskie). 

Na trasie FAN (7 km) ści-
gali się uczniowie i uczennice 
szkół podstawowych. Wśród 
chłopców zwyciężył Kamil 
Lach przed Maciejem Petry-
szynem (obaj z UKK Hura-
gan Wołomin) i Mateuszem 
Szyszką (Warszawski Klub 

Kolarski). Rywalizację dziew-
cząt wygrała Marianna Żylik 
(Warszawski Klub Kolarski) 
przed Katarzyną Praszczałek 
(Dynamik ART) i Dominiką 
Wiśniewską (UKK Huragan 
Wołomin). Swoje wyścigi 
mieli też najmłodsi. W Mini 
Crossie jeździły dzieci w wie-
ku 2-4 i 5-6 lat. 

W rywalizacji drużynowej 
w Otwocku triumfował TRW 
MTB Racing przed Abso-
lute Bikes RedIngo Team 
i  Wawa Bike Team. W  kla-
syfi kacji rodzinnej zwycię-
żyli Michalczykowie przed 

Gregorowiczami i Struzika-
mi. W  punktacji Omnium 
Poland Bike 2017 prowadzą 
Adrian Jusiński (TRW MTB 

Racing) i  Joanna Sobczuk 
(Wodociągi Warszawskie).

 
Opr. Wakul

Sukcesy w Lidze

Debiut juniorek z Vulcanu Czterech wspaniałych

KARATE Młodzi karatecy 
z klubu KKS Kazoku do-
pisali kolejne pozycje na 
liście sukcesów. Podczas 
rozgrywanej niedawno 
kolejnej edycji Mazowie-
ckiej Ligi Karate dla dzieci 
z rocznika 2005-2009 11 
osobowa reprezentacja 
wywalczyła 9 medali. 

Na zawodach w Mińsku 
Mazowieckim startowało 
łącznie ponad 220 osób 
z 16 klubów z całego Ma-
zowsza.

P
ierwsze miejsca w swo-
ich kategoriach wieko-
wych i  wagowych po 

zdecydowanych wygranych 

zdobyły Lena Gmitrzak, Jul-
ka Celińska i Iga Rogowska. 
Na drugim stopniu podium 
uplasowali się: Helena Głę-
bicka, Jakub i Karol Waliccy. 
Brązowy medal zdobyli: Ala 
Wiśniewska, Filip Langner 
oraz Natalka Bieńkowska. 

Opr. Wakul

PIŁKA NOŻNA Czasy, 
kiedy piłka nożna była spor-
tem jedynie dla chłopaków, 
pozostały już w dalekiej 
przeszłości. Dowodem na 
to są z pewnością młode, 
wysportowane dziewczyny 
z drużyny juniorów klubu 
Vulcan Wólka Mlądzka, 
które 25 marca zaczęły wio-
senne rozgrywki w meczu 
z Pragą Warszawa.

D
la drużyny dziewczyn 
z Wólki Mlądzkiej był 
to debiut – zagrały 

swój pierwszy mecz, jesz-
cze w  niespójnym składzie. 
Niestety, zakończył on się 
przegraną Vulcanu , ale nie 
można zarzucić młodym 
zawodniczkom braku deter-
minacji i mobilizacji. Praga 
Warszawa to drużyna o wie-
le większym doświadczeniu, 
więc niepowodzenie można 
postrzegać jaką dobrą lek-
cję, a  nie jako porażkę. Ju-
niorki młodsze to dziewczyny 
z rocznika ’01 i powyżej. Po-
mimo przegranej, w drużynie 
panują pozytywne nastroje 

i  mobilizacja przed kolej-
nym meczem.

Trener drużyny, Ireneusz 
Wojtasik mówi, że pomysł 
założenia drużyny powstał 
w trakcie sezonu, w okolicach 
października zeszłego roku. 
Jeśli skład się utrzyma, po-
wstać ma drużyna seniorska, 
a reszta pozostać ma w dru-
żynie juniorskiej. Nabory 
do drużyn dziewczyn wciąż 
trwają, więc serdecznie w ich 
imieniu zapraszamy!

Agnieszka Kałowska

KARATE 1 kwietnia w oko-
licach Wrocławia rozegrany 
został VII Międzynarodowy 
Turniej Karate Shinky-
okushin Kobierzyce CUP, 
podczas którego reprezen-
tanci klubu KSWW Bushi 
wywalczyli 4 medale. Złoto 
zdobyli Kamil Kisiel i Błażej 
Polak, srebro- Cezary Malik, 
a brąz - Oskar Gębala. 

Ł
atwo nie było, bo-
wiem w turnieju wzięło 
udział 650 zawodników 

z 56 klubów z Polski, Rosji, 
Ukrainy, Litwy, Niemiec 
oraz Czech. Najliczniejsze 
kategorie wagowe przekra-
czały liczbę 50 zawodników 
- w części kategorii zawodni-
cy rozpoczynali rywalizację, 
tocząc pojedynek o wejście do 
32- ki. Oznaczało to, że  aby 
dostać się do strefy medalo-

wej należało wygrać cztery 
pojedynki. Tym bardziej cie-
szą medalowe zdobycze.

Kamil Kisiel w bardzo do-
brym stylu wygrał wszyst-
kie swoje cztery pojedynki. 
W fi nałowej walce zmierzył 
się z mocnym zawodnikiem 
z  Ukrainy. Błażej Polak ry-
walizował w  najmłodszej 
kategorii wiekowej i również 
stoczył cztery pojedynki. 
W fi nale Błażej pokonał ry-
wala dzięki dynamicznym 
atakom rękoma i  zwyciężył 
w  swojej kategorii. Srebrny 
Cezary Malik walczył w jed-
nej z  najliczniejszych kate-
gorii zawodów. W fi nale dał 
się zaskoczyć kopnięciem na 
głowę, nie zdołał nadrobić 
tej straty i  ostatecznie zajął 
drugie miejsce.

Ostatni z  medalistów 
Oskar Gębala pierwsze 

dwie walki wygrał przed 
czasem. W półfinale po wy-
równanym i  trudnym po-
jedynku ostatecznie uległ 
cięższemu przeciwnikowi, 
zajmując tym samym trze-
cie miejsce.

W  roli sędziego zawo-
dów wystąpił shihan Paweł 
Juszczyk, a  w  roli sekun-
dantów: sensei Agnieszka 
Winek, Mikołaj Pałyska, 
Wiktor Bidas, Malwina Je-
rzak i senpai Zbigniew Rut-
kowski. Ponadto KSW Bushi 
reprezentowali: Zuzanna 
Dąbrowska, Jakub Gębala, 
Stanisław Jędrkiewicz, Jan 
Kacprzak, Patryk Kowala, 
Maja Mills, Filip Rutkowski, 
Bartek Sobiczewski, Karol 
Utrata, Aleks Wadych, Ja-
kub Zdrodowski.

Opr. Wakul

Fot. Agnieszka Kałowska
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