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JózeFów/OtwOcK Mieszkańcy Józefowa i Otwocka chcą sami decydować, czy ich miasta będą należeć dla 
planowanej metropolii warszawskiej. W Józefowie referendum odbędzie się 4 czerwca br, w Otwocku trwa akcja 
zbierania podpisów pod wnioskiem obywatelskim. Gdzie? Patrz mapka niżej. Czytaj także - s. 2
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Tuż przed Wielkanocą 
od ZUS-u dostałem 
prezent. O pięć złotych 

netto większą emeryturę. Cóż 
za hojność – pomyślałem, ale 
zaraz syn uciszył moją głośną 
radość, stwierdzając złowiesz-
czo, że on i jego rówieśnicy o 
emeryturze nie mogą nawet 
marzyć, bo kasy w ZUS-ie już 
teraz brakuje. Przypomnia-
łem sobie niedawno czytany 
wywiad z byłym szefem rady 
nadzorczej ZUS Robertem 
Gwiazdowskim. - Byłem 
przez 1,5 roku szefem rady 
nadzorczej ZUS i wiem, co 
tam jest. Proszę państwa, 
tam nic nie ma! – stwierdził. 
- Wysokość emerytury zale-
ży od tempa wzrostu PKB w 
chwili, gdy kończymy aktyw-
ność zawodową. A do PKB 
potrzebna jest odpowiednio 
duża populacja. Słowem, by 
były emerytury, muszą być 
dzieci. A dzieci w Polsce nie 
ma. Polskie dzieci rodzą się 
w Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Szkocji… Państwa toczą woj-
ny demograficzne. Walka do-
tyczy  przyciągnięcia młodych 
osób, których praca będzie w 
stanie sfinansować wypłaty 
emerytur. Polska właśnie tę 
walkę przegrywa z Wielką 
Brytanią, Holandią, Szkocją, 
Irlandią…Róbcie dzieci!, bo 
emerytur nie będzie – nawo-
ływał Gwiazdowski.

System, który obiecuje lu-
dziom bezpieczeństwo na 
starość i odbiera ponad 40% 
wartości ich pracy, nie może 
przetrwać. Ale my nie robimy 
dzieci, bo po co (państwo się 
nami kiedyś zaopiekuje), a 
gdybyśmy chcieli robić je dla 
przyjemności, a nie dla włas-
nego bezpieczeństwa, to nie 
mamy za co ich wychowywać 
i nawet 500+ tego nie zmieni 
(państwo nam za dużo zabiera: 
opłaty za gaz, energię, podat-
ki, ZUS…). Ok. 2025 r. system 
emerytalny wpadnie w jeszcze 
większe kłopoty, ale coś tam 
pewnie będzie wciąż wypłacał 
za co da się przeżyć. Skoro w 
Afryce ludzie żyją za 2 zł dzien-

nie, to i my damy radę za 20 zł. 
Natomiast po 2055 r., jeśli dziś 
niczego nie zmienimy, emeryci 
musieliby przeżyć za mniej niż 
dzisiaj w najbiedniejszej części 
Afryki. A u nas jest zimniej.

W ciągu ostatnich sześciu lat 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych na nagrody dla swoich 
pracowników wydał astrono-
miczną kwotę 1 miliarda 278 
milionów 249 tysięcy złotych. 
Najwięcej przez ten okres 
dostawali urzędnicy centrali 
zakładu. O ile w 2007 r. było 
to jeszcze ,,tylko” 5 797 000 
zł, o tyle w ubiegłym roku bli-
sko trzy razy tyle, bo ponad 
czternaście milionów! Rów-
nie solidne nagrody otrzymali 
urzędnicy gdańskiego oddziału 
ZUS-u - w 2010 r.: 10 091 000 
zł. Podobnie było w oddziale 
warszawskim - 10 526 000 zł 
w 2010 roku! - Wartość na-
gród wypłaconych w poszcze-
gólnych oddziałach i centrali 
zawiera się w funduszu płac 
- lakonicznie twierdzi w doku-
mencie prezes ZUS Zbigniew 
Derdziuk. Wynika z tego, że 
należy się, bo... się należy. Za 
co konkretnie te nagrody, czy 
ktoś wykonał ekstrapracę, 
czymś się szczególnie wyróż-
nił - tego, niestety, już się nie 
dowiadujemy. W sumie nagro-
dy przez sześć lat otrzymało ok. 
47 tys. pracowników. Ten sam 
prezes Derdziuk w niedawnym 
wywiadzie dla ,,Rzeczpospoli-
tej” przyznał, że w tym roku na 
wypłaty emerytur zabraknie 49 
mld złotych. - To naturalne, że 
ZUS ma niedobór, czyli pienię-
dzy ze składek nie wystarcza 
mu na pokrycie świadczeń. 
Rekord niewypłacalności od-
notujemy ok. 2030 roku. - W 
ZUS-ie wykonuje się wiele 
niepotrzebnych rzeczy i do ich 
wykonywania zatrudnia się 
całą armię urzędników. I póź-
niej niepotrzebnie daje się im 
nagrody. Niestety, winny jest 
temu system emerytalny w 
Polsce - ocenia Robert Gwiaz-
dowski, obecnie ekspert w 
Centrum im. Adama Smitha. 
Jeden miliard dwieście sie-

demdziesiąt osiem milionów 
dwieście czterdzieści dziewięć 
tysięcy to kwota astronomicz-
na. Jak policzyliśmy, za te pie-
niądze można by przez rok 
wypłacać średnią emeryturę 
(1820 zł) dla ponad 58 tysię-
cy emerytów.

Wiceprezes ZUS, Marcin 
Wojewódka, rozwścieczył, a 
zarazem przeraził Polaków, 
ogłosił bowiem, że nowa skład-
ka powinna być co najmniej 50 
złotych wyższa miesięcznie! 
Tłumaczy, że chodzi o „wyższe 
świadczenia w przyszłości”, ale 
Polaków to nie przekonuje. 
Według nowego planu ZUS-u 
opracowanego przez Woje-
wódkę, każda firma będzie 
musiała prowadzić „Pracow-
nicze Programy Emerytalne”, 
do których trafią składki dla 
swoich pracowników. Natural-
nie program będzie obowiąz-
kowy. Problem polega na tym, 
że większość pracodawców 
obniży pracownikom pensje 
netto o sumę nowej składki. 
Oznacza to, że to oni zapła-
cą za zmiany wprowadzone 
przez ZUS. Warto zaznaczyć, 
że zmiany obejmą nie tylko 
umowy o pracę, ale również 
umowy zlecenie, a za nieprze-
strzeganie nowych przepisów 
będą grozić przedsiębiorcom 
wysokie kary.

I jak tu mój syn i jego ró-
wieśnicy, dzisiejsi 25-latkowie, 
mają ufać ZUS-owi? Wykształ-
ceni wolą wybrać na swoją 
ojczyznę kraj zachodni, który 
gwarantuje dziś godne życie z 
całym pakietem socjalu i spo-
kojną starość z emeryturą gwa-
rantowaną.

Andrzej Kamiński

Róbmy dzieci
kultura mniej ważna?
OtwOcK Ostatnie decy-
zje Rady Miasta Otwocka 
wpłynęły destabilizująco na 
działalność instytucji kultury 
i rekreacji miasta.

Realizacja Zielonego 
Punktu Kontrolnego 
zagrożona
Decyzją Rady Miasta 

Otwocka, pomimo wcześ-
niejszej pozytywnej opinii 
Komisji Kultury Sportu 
i Turystyki, obniżono środki 
zabezpieczone na realizację 
Zielonego Punktu Kontrol-
nego. Przypominamy, że 
jest to bardzo szeroki pro-
jekt stworzenia w  naszych 
lasach 180 stałych punk-
tów kontrolnych do biegów 
na orientację (również na 
nartach), powiązanych ze 
stroną internetową, mate-
riałami edukacyjnymi dla 
szkół oraz potrzebną infra-
strukturą, w którym uczest-
niczy pięć podmiotów: Mia-
sto Otwock, gminy Karczew 
i Celestynów, Klub Sporto-
wy OKS oraz Nadleśnictwo 
Celestynów, jako podmiot 
koordynujący. Wszystkie 
podmioty zabezpieczając 
odpowiednie środki czekają 
na gminę Otwock od lutego 
br., aby móc rozpocząć rea-
lizację długo wyczekiwane-
go projektu.

Rada Miasta zmniejszając 
zaproponowaną przez pre-
zydenta Zbigniewa Szcze-
paniaka (zgodną z zawartym 
wstępnym porozumieniem 
oraz kosztorysem realizacji 
całości zadania) kwotę 35 
tysięcy złotych, przekazała 
na realizację zadania jedy-
nie 20 tysięcy. Nie wiemy 
dlaczego i na jakie cele tra-
fiły pozostałe środki (15 tys. 
zł).

Przy takim wkładzie gmi-
ny Otwock w przedsięwzię-
cie, przy jednoczesnym 
wkładzie w  wysokości 35 
tysięcy innych partnerów, 
których budżety gminne są 
zdecydowanie niższe, pod 
znakiem zapytania staje 
realizacja całego projektu 
lub też udział w  projekcie 
Miasta Otwock.

Brak plaży miejskiej 
w tym roku?
W  postępowaniu mającym 

na celu wyłonienie wykonaw-
cy i operatora plaży miejskiej 
w Otwocku w roku 2017, które 
zostało zakończone 19 kwiet-
nia, nie wyłoniono żadnego 
podmiotu. Na zapytanie ofer-
towe złożono jedną ofertę, 
której wartość znacznie prze-
kroczyła środki zapewnione 
przez Radę Miasta na realiza-
cję zadania.

Zaproponowane przez 
prezydenta Otwocka środki 
w wysokości 50 tysięcy złotych 
decyzją Rady Miasta z  dnia 
30.12.2016 zostały obniżone 
do 25 tysięcy. Prowadzenie 
plaży miejskiej w  Otwocku 
jeszcze nigdy w swojej histo-
rii nie kosztowało mniej niż 
40 tysięcy złotych, dlatego też 
można mieć wątpliwości, czy 
za zaproponowaną przez rad-
nych kwotę zostanie wyłonio-
ny jakikolwiek podmiot.

Prezydent zdecydował się na 
ponowne umieszczenie zapy-
tania ofertowego w  najbliż-
szym czasie. Pod uwagę brane 
jest obniżenie wymagań sta-
wianych oferentom, co w przy-
padku wyłonienia wykonawcy 
może przełożyć się na jakość 
funkcjonowania plaży miej-
skiej.

W  przypadku nie wyłonie-
nia oferenta sprawa zostanie 
skierowana do radnych w celu 
podjęcia decyzji. Możliwe 
będą dwa scenariusze: rezyg-
nacja z plaży w roku 2017 lub 
przesunięcie środków na jej 
realizację tak, aby była ona 
możliwa. Obydwa scenariu-
sze leżeć będą w  kompeten-
cjach radnych.

Brak prądu w parku 
miejskim
Niestety, pomimo zapewnień 

przewodniczącego RM Jaro-
sława Margielskiego dotyczą-
cych wsparcia OCK na dalszą 
działalność w bieżącym roku, 
choć na minimalnym, pozwa-
lającym opłacić niezbędne 
koszty poziomie, do dzisiaj nie 
zapadły żadne decyzje.

Konsekwencją braku środ-
ków na podstawowe funkcjo-
nowanie OCK jest m.in. brak 
prądu w Parku Miejskim na 
organizowanie jakichkolwiek 
wydarzeń. Licznik prądowy, 
który obsługuje trzy skrzyn-
ki (muszla, widownia oraz 
skrzynka przy Liceum Gał-
czyńskiego) został wymon-
towany przez operatora. Jego 
utrzymanie przez OCK miało 
kosztować ok. 6 tysięcy zło-
tych.

Z  licznika do końca marca 
korzystał wykonawca lodo-
wiska. Po zakończeniu umowy 
miała ona przejść na Otwockie 
Centrum Kultury, aby umoż-
liwić korzystanie z prądu przy 
okazji wydarzeń organizo-
wanych w parku. Niestety na 
dzień dzisiejszy każde wyda-
rzenie, które będzie wymagało 
większego zapotrzebowania 
na prąd będzie musiało być 
zasilane z wynajętych agrega-
tów, co niewątpliwie bardzo 
zawyży koszty. W przypadku 
takich imprez jak Kino Letnie 
czy Parkowe Soboty, wynajęcie 
agregatu przewyższy kosztami 
koszty organizacji tych wyda-
rzeń.

Andrzej Wysoczański 
Naczelnik Wydziału Kultury  

i Promocji UM Otwock

Możliwe, że nie będzie plaży miejskiej w tym roku.
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Józefów: referendum już w czerwcu

Otwockie Referendum Metropolitalne 

JózeFOw Rada Miasta 
Józefowa jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie 
referendum dotyczącego 
Metropolii Warszawskiej. 
Zgodnie z wnioskiem 
mieszkańców miasta, data 
referendum została wyzna-
czona na 4 czerwca.

W Józefowie procedura 
związana z  ogłosze-
niem referendum 

rozpoczęła się od obywatel-
skiego wniosku złożonego 
przez grupę mieszkańców. 
Do wniosku dołączono pod-
pisy trzech tysięcy józefo-
wian, które zebrano w  cią-
gu zaledwie kilku dni. - To 
przedsięwzięcie zintegrowało 
naszą społeczność. Dziękuję 
i  gratuluję jego inicjatorom 
oraz wszystkim józefowia-
nom, którzy włączyli się w ak-
cję. Teraz Wasz głos będzie 
mógł dotrzeć do organów 

centralnych – mówił podczas 
posiedzenia przewodniczący 
Rady Miasta Cezary Łuka-
szewski.

Zgodnie z prawem, uchwa-
ła podjęta przez Radę Miasta 
podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz zo-
staje skierowana do nadzoru 
prawnego Wojewody Mazo-
wieckiego. Pytanie, które ma 
pojawić się na kartach do 
głosowania brzmi „Czy jest 
Pan/Pani za tym, żeby m.st. 
Warszawa jako metropoli-
talna jednostka samorządu 
terytorialnego, objęła Gminę 
Miejską Józefów?”.

- Wierzymy, że nasz głos bę-
dzie ważny dla ustawodaw-
ców – mówi Piotr Gąszcz, 
jeden z inicjatorów józefow-
skiego referendum. - Au-
torzy ustawy organizowali 
już w Józefowie konsultacje 
społeczne, co znaczy, że ob-

chodzi ich opinia mieszkań-
ców. Jednak w konsultacjach 
pytano nas jak ma funkcjo-
nować Metropolia Warszaw-
ska, a nikt nas nie zapytał czy 
w ogóle chcemy do niej nale-
żeć. Odpowiedź na to funda-
mentalne pytanie przyniesie 
właśnie referendum – pod-
kreśla Piotr Gąszcz.

- Ta obywatelska akcja 
spotkała się z bardzo entuzja-
styczną reakcją mieszkańców. 
Wielu z nich specjalnie przy-
jeżdżało w  miejsca zbiórki 
podpisów. Wiem, że już teraz 
niektórzy zmieniają swoje 
planu urlopowe, żeby móc 
wziąć udział w  referendum 
– ujawnia Mariusz Batorski, 
pełnomocnik grupy inicjato-
rów referendum i radny Jó-
zefowa.

Mieszkańcom zależało, 
aby referendum odbyło się 
4 czerwca. To symboliczna 
data, ale też termin, w któ-

rym podobne głosowanie 
planuje kilka innych pod-
warszawskich gmin.

Na Facebooku powstała 

grupa „Referendum Józe-
fów”, gdzie na bieżąco poja-
wiają się informacje o postę-
pach przedsięwzięcia.

Informacje: referendumjoze-
fow@wp.pl, 513 485 550 .

Jan Kowalski

OtwOcK 
referendum 
w sprawie 
ewentualnego 
udziału miasta 
Otwock 
w projektowanej 
metropolii 
warszawskiej 
nabiera 
rumieńców. rusza 
zbiórka podpisów 
pod wnioskiem 
mieszkańców 
o przeprowadzenie 
Otwockiego 
referendum 
Metropolitalnego.

Wszystko wska-
zuje na to, że 
re ferendum 
w  Otwocku 
to już nie 

mrzonka, a  rzeczywista 
szansa na poznanie opinii 
mieszkańców w  sprawie 
udziału Otwocka w metro-
polii warszawskiej. Dysku-
sje w tej sprawie trwają od 
końca stycznia, kiedy świat-
ło dzienne ujrzał poselski 
projekt ustawy o  ustroju 
miasta stołecznego Warsza-
wy. Jeszcze niedawno w tej 
sprawie w Radzie Miasta Ot-
wocka wniosek złożył radny 
Dariusz Piętka, ale nie był 
on poddawany pod głosowa-
nie. Dlatego do pracy ruszyli 
sami mieszkańcy. 

Inicjatywa 
15 obywateli
Z  inicjatywy piętnastu 

otwocczan – tutejszych 
społeczników, prawników, 
przedsiębiorców i  zwy-
kłych obywateli – powstał 
pomysł na Otwockie Re-
ferendum Metropolitalne. 
Inicjatorami referendum 
na wniosek mieszkańców 
są – Robert Stępień, Wło-
dzimierz Borowiec, Patryk 
Popis, Marcin Michalczyk, 
Ewa Kopeć, Małgorzata 
Cofała, Jakub Gutowski, 
Anna Andrzejewska, Ro-
bert Gniadek, Robert Gu-
zek, Łukasz Lutoborski, 
Piotr Chruszczyk, Marcin 
Bender, Artur Basek, Ja-
rosław Zawadzki.  

Procedura organizacji re-
ferendum ruszyła 14 kwiet-
nia, kiedy inicjatorzy złoży-
li oficjalne powiadomienie 
do prezydenta Otwocka 
– Zbigniewa Szczepania-
ka – o podjęciu inicjatywy 
referendalnej dotyczącej 
tzw. ustawy metropolital-
nej. Według ustawy o refe-
rendum lokalnym, organi-
zatorzy mają dokładnie 60 
dni na zbieranie podpisów. 
Wniosek musi poprzeć 
min. 3485 uprawnionych 
do głosowania (10% z  34 
849). Swój podpis po-
parcia może złożyć oso-
ba pełnoletnia, która jest 
wpisana do otwockiego 
rejestru wyborców i nie jest 

pozbawiona praw publicz-
nych. Pierwsza zbiórka gło-
sów miała miejsce już 22 
kwietnia w pięciu punktach 
usługowo-handlowych. 

Cel 
referendum
Przeprowadzenie referen-

dum ma na celu poznanie 
opinii otwocczan na temat 
ewentualnego udziału Ot-
wocka na szczeblu samorzą-
du powiatowego w tzw. me-
tropolii warszawskiej. Jest 
to też szansa, aby właśnie 
mieszkańcy, a  nie politycy, 
zdecydowali o  tym bezpo-
średnio, po zapoznaniu się 
z argumentami za i przeciw 
udziałowi Otwocka w metro-
polii. To sposób na wykaza-
nie, że to głos mieszkańców 
Otwocka w  tej sprawie jest 
najważniejszy oraz umożli-
wienie mieszkańcom pod-
jęcia spokojnej i  rozważnej 
decyzji. Jak informują or-
ganizatorzy Otwockiego 
Referendum Metropolital-
nego, proponowane zmiany 
w samorządach na szczeblu 
powiatowym będą znaczą-
co wpływać i zmieniać wię-
zi społeczne, gospodarcze 
i  kulturowe wspólnoty sa-
morządowej, jaką tworzą 
mieszkańcy Otwocka, cho-
ciażby w takim zakresie, jak 
ochrona zdrowia, oświata, 
transport publiczny czy 
planowanie przestrzenne. 
Przykładem może być otwo-

cki szpital, o którego losach 
po ewentualnym przystąpie-
niu Otwocka do metropolii 
warszawskiej i  wyłączeniu 
go z obecnego powiatu otwo-
ckiego będą decydować radni 
metropolii i prezydent mia-
sta stołecznego Warszawy. To 
samo czekałoby także drogi 
powiatowe w Otwocku, szko-
ły ponadpodstawowe i orga-
nizację transportu publicz-
nego pomiędzy Otwockiem 
i Warszawą. 

Kalendarz 
referendalny
Jak na razie organizatorzy 

skupiają się na zbieraniu 
podpisów, ale już teraz moż-
na poznać kilka szczegółów. 
Zakładając, że wszystko 
pójdzie zgodnie z  planem, 
referendum odbędzie się we 
wrześniu tego roku. Wynika 
to przede wszystkim z  ter-
minów, które zapisane są 

w ustawie o referendum lo-
kalnym. Pytanie referendal-
ne będzie brzmiało: „Czy jest 
Pan/Pani za tym, żeby m.st. 
Warszawa, jako metropoli-
talna jednostka samorządu 
terytorialnego, objęła Gminę 
Miejską Otwock?”. 

Potrzebni 
wolontariusze
Akcja zbierania podpisów 

trwa. Istnieć będą też stałe 
punkty zbierania podpisów, 
jak Księgarnia Elf w Kot-Cen-
ter czy kancelaria adwokacka 
mec. Roberta Stępnia na ul. 
Warszawskiej 15/30. Możliwe, 
że takim punktem stanie się 
także dworzec PKP. W  ko-
lejne weekendy z pewnością 
pojawią się znów punkty 
zbierania podpisów w  tere-
nie. Organizatorzy liczą w tej 
sprawie przede wszystkim 
na pomoc wolontariuszy i sa-
mych mieszkańców Otwocka. 

Wolontariuszem może zostać 
każdy,  dla kogo idea przepro-
wadzenia referendum jest 
ważna, nieistotne są poglądy 
tych osób na temat udziału 
albo braku udziału Otwocka 
w planowanej metropolii. 

Machina referendalna poszła 
w ruch i chyba nic jej nie za-
trzyma. Trzeba zgodzić się z or-
ganizatorami, że warto poznać 
w  tej kwestii opinie samych 
zainteresowanych, a  także 
zapoznać ludzi z plusami i mi-
nusami planowanego udzia-
łu Otwocka w metropolii. To 
mieszkańcy powinni wypowie-
dzieć się o swojej przyszłości 
i  przynależności samorządo-
wej. Czekamy zatem na dalszy 
rozwój wydarzeń i liczymy na 
to, że uda się przeprowadzić 
referendum. Tym bardziej, że 
Józefów już w czerwcu takowe 
zorganizuje. 

Jan Szczyrek

www.reFerendUm.OtwOcKie.pl
#reFerendUmOtwOcKie

www.FacebOOK.cOm/
reFerendUmOtwOcKie
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Czym różni się praca 
w ośrodku od pracy w in-
nych gabinetach, gdzie 
przyjmuje Pan maluchy?
- Jest to praca bardziej 

zespołowa. Następnie jest 
to w zasadzie praca ze zdro-
wymi dziećmi, u  których 
trzeba znaleźć i  nazwać 
chorobę  albo ją wykluczyć. 
Przekazując dzieci rodzicom 
adopcyjnym, musimy też 
przekazać im całą historię 
dziecka, a ona jest niewiado-
ma. Zwykle matki podczas 
ciąży chodzą do położnika, 
robią wszystkie wskazane 
badania.Tutaj historia matki, 
czyli pierwszych dziewięciu 
miesięcy życia dziecka, jest 
dla nas zagadką. My musi-
my - niczym detektywi - te 
zagadki rozwiązywać.

-... czyli, np. dowiedzieć 
się, dlaczego dziecko 
słabo się rozwija?
- Tak. Albo dowiedzieć się, 

czy będzie się dobrze roz-
wijało, co zagrażało temu 
dziecku, gdy było w brzuchu 
matki. Nie mając kontak-
tu z  matką,  opieramy się 
tylko na poszlakach, do-
wodach pośrednich, ocenie 
specjalistów i na badaniach 
dodatkowych. Z  rodzicami 
biologicznymi spotykamy 

się - my, lekarze - niezmier-
nie rzadko. Najczęściej ci 
rodzice nie chcą się z nami 
spotykać, czasem brakuje 
im możliwości.

- Na dodatek rodzice 
niektórych dzieci są nie-
znani?
- To się dosyć rzadko zda-

rza, na szczęście. Są to dzie-
ci z  ,,okna życia” lub dzieci 
gdzieś znalezione: mieliśmy, 
np. dziecko znalezione w liś-
ciach. Było to jesienią, leżało 
w kupie liści i płakało. Nic zu-
pełnie o nim nie widzieliśmy. 
To już było wiele lat temu, 
ale pamiętam, że stało się 
naszym ulubieńcem. 

- 10 lat dla IOP, czyli lubi 
Pan tę pracę?
- Praca jest trochę specy-

ficzna. Zawsze mówię, że 
trochę poprawiamy Pana 
Boga, a  trochę bawimy się 
w  swatkę. Po pierwsze: po-
prawiamy dzieciom życiorys, 
bo naprawdę ich sytuacja 
rodzinna dzięki naszej dzia-
łalności u większości diame-
tralnie się polepsza. Z rodzin, 
gdzie były niechciane, trafiają 
do rodzin, gdzie są hołubio-
ne. Jako swatka, bo swatamy 
troje ludzi ze sobą i  to jest 
chyba najprzyjemniejsze 
w tej pracy.

- A co jest najtrudniejsze?
- Kiedy dzieci ciężko choru-

ją. Zdarzyły się tu przypadki 
bardzo poważnych chorób 
u  dzieci, a  przecież przy-
wiązujemy się do nich i  to 
jest trudne...

- ...kiedy właściwie nie 
można im pomóc? Tak 
jak, np. dwóm niemowla-
kom obecnie przebywają-
cym w IOP z FAS?
- Alkoholowy zespół płodo-

wy (FAS) charakteryzuje się 
uszkodzeniami różnych na-
rządów, ale najgorsze jest, że 
alkohol niszczy mózg i przez 
to uniemożliwia dziecku jego 
potencjalny rozwój. Nor-
malnie nie jest akceptowane 
w naszym społeczeństwie, aby 
kobieta piła alkohol w  cza-
sie ciąży. Ale FAS zdarza się 
u  dzieci, których matki piły 
alkohol, nie wiedząc, że są 
w  ciąży lub w  kręgach spo-
łecznych, gdzie picie alkoholu 
jest akceptowane zawsze. Ta-
kie dziecko ma bardzo trud-
ny start w  życie, bo własna 
matka zrobiła mu krzywdę, 
której nie da się naprawić, 
szczególnie właśnie, gdy 
chodzi o  uszkodzenia móz-
gu. Z alkoholowym zespołem 
płodowym wiążą się też, np. 
wady serca - to już na szczęś-
cie umiemy lepiej naprawiać 
- czy charakterystyczny wyraz 
twarzy, niedobór masy ciała, 
którego też się nie da zu-
pełnie odrobić. Te dzieci już 
nigdy nie będą tak dorodne 
jak inne, które nie były trute 
w  łonie matki. FAS jest do-
syć dużym problemem z tego 
względu, że mało jest tak bar-
dzo szkodliwych substancji 

dla dziecka w okresie ciąży jak 
alkohol, który przecież jako 
środek poprawiający nastrój 
jest powszechnie  akceptowa-
ny przez społeczeństwo.

 - Co dla Pana znaczy 
słowo sukces, gdy mówi-
my o pracy w IOP?
- Od wielu lat współpracuję 

z Katolickim Ośrodkiem Ad-
opcyjnym jako święty Mikołaj. 
Ten ośrodek robi dla swoich 
rodzin adopcyjnych mikołajki 
i wtedy ja mam okazję zoba-
czyć dzieci, które kiedyś były 
w IOP, już znacznie większe. 
Spotykam szczęśliwe, nor-
malne rodziny ze szczęśli-
wymi dziećmi, które albo się 
cieszą ze świętego Mikołaja, 
albo  boją się go, albo w nie-
go nie wierzą, jak to dzieci... 
Zawsze trafia mi się przy ta-
kiej okazji pytanie - ,,O, dzień 
dobry, panie doktorze, a pa-
mięta pan naszego synka?” 

Oczywiście zawsze staram się 
mówić,  że tak, ale cóż ja mogę 
powiedzieć, skoro widziałem 
go w  wieku trzech miesięcy, 
a poźniej widzę dziecko pięcio-
letnie? To jest zupełnie inny 
człowiek, ale w większości są 
to naprawdę szczęśliwe dzieci 
i szczęśliwi rodzice.

- Czyli rezultaty pracy są 
znakomite. A jaki wpływ 
na to mają mieszkań-
cy powiatu?
- Spotykamy z  bardzo du-

żym wsparciem społeczności. 
Wiele osób, o różnym stopniu 
zamożności i niezależnie od 
wieku, stara nam się okazać 
serce. Są akcje pomocy orga-
nizowane przez duże zakłady, 
ale też, np. uczniowie szkół 
średnich i  gimnazjalnych 
zbierają pieniądze albo dary 
rzeczowe dla nas. Wiele jest 
osób prywatnych, które przy-
noszą, np. wózki, ubranka, 

wszystko w  bardzo dobrym 
stanie i  to też jest ogromne 
wsparcie. Mam nawet wra-
żenie, że ośrodek nie musi 
kupować odzieży dziecięcej. 
Potok darów od ludzi do-
brej woli jest dosyć szeroki 
i  trwały. Czasem szerszy, 
czasem węższy, są momenty, 
że ludziom otwierają się bar-
dziej i serca, i portfele, ale tak 
naprawdę nie ma tygodnia, 
abyśmy czegoś nie dostali 
od społeczności. Długo tutaj 
jesteśmy i  ciągle ktoś o  nas 
pamięta za co chcielibyśmy 
wszystkim przede wszystkim 
serdecznie podziękować. 

- A ja dziękuję za roz-
mowę i życzę dalszych 
sukcesów, czyli, aby jak 
najwięcej tych dzieci 
wyrosło na szczęśliwych 
dorosłych ludzi.

Kazimiera Zalewska

aKtuaLNOśCI

detektyw i swatka, czyli pediatra w iOp
OtwOcK O pracy lekarza 
pediatry w Interwencyjnym Ośrodku 
Preadopcyjnym w Otwocku opowiada 
dr Sławomir Gęsior, który już od ponad 
dziesięciu lat opiekuje się małymi 
mieszkańcami placówki.

przyjaciele nazaretu sfinansują remont iOpZrób mammografię 
na wiosnę!

pOwiat Panie, które 
w 2017 kończą 50 lat właś-
nie w tym roku wchodzą do 
Programu, który umoż-
liwia badania bezpłatne 
i bez skierowania.

Badania mammograficzne 
w mammobusie odbędą się:
•  Józefów – 4 maja przy 

Ośrodku Zdrowia, ul. M.C. 
Skłodowskiej 5/7

•  Karczew – 21 maja przy 
Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury, ul. Widok 1

Badanie w ramach Popula-
cyjnego Programu Wczesne-
go Wykrywania Raka Piersi 
dla pań w wieku 50 – 69 lat 
jest bezpłatne, refundowane 
kobietom co 2 lata przez NFZ 
(lub co 12 miesięcy dla kobiet, 
które otrzymały odpowiednie 
pisemne wskazanie). Na ba-
dania prosimy o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 666 
24 44. Call Center czynne od 
poniedziałku do soboty. 

OtwOcK Przyjaciele Na-
zaretu przekazali 50 tysięcy  
złotych na remont Interwen-
cyjnego Ośrodka Preadop-
cyjnego, który mieści się 
w budynku szpitala przy ul. 
Batorego w Otwocku.

umowa między Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół 
Domu Nazaret a pro-

wadzącą ośrodek Fundacją 
Rodzin Adopcyjnych została 
podpisana 12 kwietnia 2017 
roku. Generalny remont pla-
cówki i zakup nowego wypo-
sażenia planowany jest jesie-
nią. W projekcie uczestniczy 
także Fundacja Medicover.

- Właśnie podpisaliśmy 
kolejną, trzyletnią umowę 
z urzędem marszałkowskim, 
co zapewnia bezpieczeństwo 
funkcjonowania ośrodka do 
2019 roku. Teraz dzięki pomo-
cy Przyjaciół Nazaretu może-
my planować remont - mówi 
Dorota Polańska, dyrektor 
IOP. - Przyjaciele Nazaretu 

stali się przyjaciółmi naszych 
maluchów. Dzieci po remon-
cie ośrodka będą oczekiwały 
na adopcję w  lepszych wa-
runkach. Efektami remontu 
podzielimy się w listopadzie.

W latach 2005 - 2016 Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Domu Na-
zaret wspierało otwocki dom 
dla samotnych kobiet i matek 
z dziećmi. W związku z decyzją 
Sióstr Orionistek o zakończe-
niu działalności Domu ,,Naza-
ret” niewykorzystane fundusze 
Stowarzyszenie przeznaczyło 
na pomoc fundacjom działa-
jącym na rzecz dzieci i rodziny, 
o czym poinformowało w lutym 
podczas uroczystego przeka-
zania funduszy w kościele św. 
Wincentego a‘Paulo. W Otwo-
cku poza IOP pomoc otrzyma-
ło także Domowe Hospicjum 
Dziecięce ,,Promyczek“.

Monika Szczygielska

Więcej informacji: 
www.domnazaret.com

Pracownicy IOP, Dorota Polańska - dyrektor IOP oraz Marcin Kępiński i Anna Strużyń-
ska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Nazaret.
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Oznakuj swój rowerNowy dyrektor zGM
pOwiat Nie daj szansy 
złodziejowi - oznakuj swój 
rower! Ruszyła akcja znako-
wania rowerów. Możesz to 
zrobić bezpłatnie w Otwo-
cku, Józefowie i Karczewie.

Procedura programu po-
lega na wygrawerowaniu 
specjalnym przyrządem 

typu “engrawer”, oznaczenia 
składającego się z liter i cyfr oraz 
rejestracji w bazie danych poli-
cji. Każdy oznakowany rower 
zostanie opatrzony naklejką sa-
moprzylepną informującą o do-
konaniu oznakowania roweru. 
Mikroudarowa technologia 
“engrawera” pozwala na wyko-
nanie precyzyjnego oznakowa-
nia, a ponadto powoduje zmiany 
w strukturze materiału wykry-
wane nawet po powierzchnio-
wym zatarciu znaków.

Elementy podlegające ozna-
kowaniu oraz miejsca wyko-
nania oznaczeń:

•  rama roweru pod kierow-
nicą,

•  ramię przekładni sprzężo-
ne z przekładnią,

• p rzedni widelec.
W  rowerach o  znacznej 

wartości materialnej zaleca 
się rozważenie oznakowania 
na prośbę właściciela dodat-
kowych elementów, takich 
jak: sztyca siodełka, sztyca 
kierownicy, obręcze kół.

Dzięki takiemu systemowi 
każdy oznakowany rower ma 
inny numer, a ponadto moż-
na łatwo ustalić jednostkę 
w której został oznakowany.

Elektroniczny formularz 
zgłoszeniowy oznakowania 
roweru należy wypełnić przed 
znakowaniem roweru w celu 
wygenerowania przez system 
niepowtarzalnego kodu.

Kształt cyfr musi być taki , 
aby każda ich przeróbka była 
wyraźnie widoczna a ich wy-
sokość nie powinna przekra-
czać 7 mm.

Nie dopuszcza się ponow-
nego znakowania elementów 
oznakowanych oraz przera-

biania naniesionych wcześ-
niej numerów.

Uzupełnienie brakującego 
oznakowania, np. w  przy-
padku wymiany elementów 
powinno być wykonane tą 
samą technologią.

Rejestracja w komputero-
wej bazie danych odbywa 
się na podstawie:

•  dokumentu tożsamości 
właściciela (osoba pełno-
letnia),

•  dowodu zakupu - para-
gon lub faktura, umowa 
kupna - sprzedaży, (wg. 
oświadczenia ustne-
go właściciela).

Zakowanie rowerów odby-
wa się w Komendzie Powia-
towej Policji w Otwocku (tel. 
22 779-40-91), Komisaria-
tach Policji w Józefowie (tel. 
22 789-21-07) i  Karczewie 
(tel. 22 780-65-77). Prosimy 
o wcześniejsze telefoniczne 
umówienie znakowania.

KPP Otwock

OtwOcK Edyta 
Lechniak - otwocczanka, 
wieloletni pracownik 
administracji samorzą-
dowej, ekonomistka 
i absolwentka studiów 
doktoranckich z Za-
rządzania i Finansów 
- w drodze konkursu 
została wybrana nowym 
dyrektorem Zarządu Go-
spodarki Mieszkaniowej.

Nowym dyrektorem 
Zarządu Gospodar-
ki Mieszkaniowej 

w drodze konkursu została 
wybrana Edyta Lechniak, 
magister ekonomii, absol-
wentka studiów doktoran-
ckich w  Szkole Głównej 
Handlowej w  Kolegium 
Zarządzania i  Finansów, 
studiów podyplomowych 
w Szkole Głównej Handlo-
wej „Rachunkowość i  Fi-
nanse przedsiębiorstw”, 
studiów podyplomowych 
na Akademii im. Leona 

Koźmińskiego „Audyt we-
wnętrzny”. Ponadto nowa 
dyrektor ZGM to certyfi-
kowany księgowy Ministra 
Finansów, odbyła wiele 
szkoleń m.in. z kodeksu po-
stępowania administracyj-
nego, procesu inwestycyj-
nego, budżetu zadaniowego, 
i kontroli zarządczej. Od 11 
lat jest urzędnikiem samo-
rządowym, w tym od  ponad 
7 lat pracuje na stanowisku 
ds. kontroli zarządczej i kon-
troli wewnętrznej.

- Lubię wyzwania, urucha-
miają niesamowite pokła-
dy pozytywnej energii i  są 
niezawodnym motorem do 
działania. Funkcja dyrektora 
Zarządu Gospodarki Miesz-
kaniowej jest takim wielo-
aspektowym wyzwaniem. 
Przeprojektowanie wielu 
działań w ZGM i otoczeniu 
jest niezbędnym etapem 
rozwoju w  każdej organi-
zacji. Zamierzam stopnio-
wo wprowadzać swoją wi-

zję. Zmiany są konieczne. 
Nowe warunki społeczne, 
okoliczności, oczekiwania 
„wołają o kroki do przodu”. 
Stagnacja to wymierny efekt 
ujemny i stopniowo narasta-
jący – mówi nowa dyrektor.

- Priorytetową sprawą jest 
kwestia gospodarowania za-
sobami lokalowymi. Sytua-
cja zmusza do efektywnego 
wykorzystania budynków. 
Poza tym monitoring na-
leżności, istotne jest wczes-
ne reagowanie i odpowiedni 
kontakt z  mieszkańcami, 
udogodnienia spłat, propo-
zycje, stwarzanie możliwości 
rozwiązywania problemów. 
Podobnie jest z pozostałymi 
wieloma obszarami zadań, 
czyli przekierowania działań 
na funkcjonalne rozwiąza-
nia – dodaje.

Edyta Lechniak urzędo-
wanie w  ZGM rozpocznie 
po świętach wielkanocnych.

Gazeta Otwocka

IntraLine - nowatorska technologia  
do walki z rakiem

29 marca 2017 
r. to był 
niezwykły 
dzień dla 
t w ó r c ó w 

IntraLine. Pierwszy egzem-
plarz urządzenia został za-
prezentowany lekarzom - 

specjalistom na konferencji 
w  ośrodku NCBJ w  trakcie 
podsumowania projektu IN-
TRA-DOSE. Na konferencję 
przyjechało kilkadziesiąt osób 
z całej Polski - zarówno leka-
rzy jak i fizyków, inżynierów. 
Do Świerku z tej okazji zawitał 
też wiceminister energii An-
drzej Piotrowski.

Zabiegi śródoperacyjne są 
wykonywane w kilku placów-
kach onkologicznych w Polsce 
od około dekady. Są to nowo-
czesne procedury medyczne, 
najczęściej stosowane przy 
leczeniu raka piersi, ale tak-
że raka żołądka, trzustki, 
odbytnicy i  innych. Zabieg 
polegający na miejscowym 
napromienianiu, a wykonywa-
ny w końcowej fazie operacji 
usuwania guza u  pacjenta, 
pozwala skutecznie niszczyć 

resztę złośliwych komórek no-
wotworowych, które jak usta-
lono, mieszczą się najczęściej 
w tkance tuż obok guza. Do tej 
pory zabiegi te wykonywano 
przy użyciu sprzętu zachod-
niego, teraz powstał lepszy, 
jeszcze nowocześniejszy i wy-
godniejszy dla lekarzy  - pol-
ski IntraLine.

Medyczny  akcelerator 
elektronów, IntraLine, jest 
wynikiem kilkuletniej pracy 
ponad 50-osobowego zespo-
łu - inżynierów, naukowców 
i medyków - onkologów z Na-
rodowego Centrum Badań Ją-
drowych (NCBJ) w Otwocku, 
z  Wielkopolskiego Centrum 
Onkologii (WCO) w Poznaniu, 
a także z firm prywatnych UJP 
Hitec Systems S A. i Jarosław 
Kołcun z Wrocławia.

Przybyłych do NCBJ 29 
marca gości powitał dyrek-
tor instytutu, prof. dr hab. 
Krzysztof Kurek, podkreśla-
jąc m.in. że prezentowana 
właśnie technologia nigdy by 
nie powstała, gdyby nie wie-
loletnia współpraca NCBJ 
z  największymi światowymi 
laboratoriami naukowymi 
(jak np. CERN), gdzie polscy 
naukowcy zdobyli niezwykłe 
doświadczenia i  wiedzę po-
trzebną do tworzenia inno-
wacyjnych technologii. Wi-
ceminister energii Andrzej 
Piotrowski gorąco pogra-
tulował zespołowi twórców 
IntraLine osiągnięcia i życzył 

szybkiej komercjalizacji. Po-
tem uczestnicy konferencji 
otrzymali znaczną dawkę kon-
kretów dot. urządzenia. Od 
strony technicznej,czyli sam 
proces powstania urządze-
nia przybliżyła dr Agnieszka 
Syntfeld-Każuch (NCBJ). 
Z kolei dr hab. n. med. Dawid 
Murawa (WCO) przedstawił 
sposób i cel wykorzystywania 
medycznego akceleratora na 
sali operacyjnej. Zaprezento-
wano także film pokazujący 
zalety IntraLine.

Czym wyróżnia 
się IntraLine?
Śródoperacyjne zabiegi są 

realizowane na świecie przy 
użyciu różnych typów pro-
mieniowania jonizującego. 
Polski IntraLine wykorzystu-
je do napromieniania elek-
trony. Tego typu urządzenie 
jest relatywnie tanie i na tyle 
niewielkie, że mieści się w sali 
operacyjnej. „Główne cechy 
wyróżniające nasz akcelerator 

na tle podobnej aparatury me-
dycznej to duża mobilność za-
równo całego urządzenia jak 
i jego głowicy, wysoka jakość 
wiązki promieniowania elek-
tronowego oraz niski poziom 
promieniowania ubocznego” 
- podsumował mgr inż. Jacek 
Pracz (NCBJ).

„Zabiegi napromieniania 
elektronami, realizowane 
bezpośrednio po usunięciu 
guza – a więc jeszcze w trakcie 
samej operacji – należą do jed-
nych z najnowocześniejszych 
metod walki z nowotworami 
złośliwymi. Łatwość, szybkość 
i precyzja, z jakimi akcelerator 
do radioterapii śródoperacyj-
nej potrafi dostarczyć wiązkę 
terapeutyczną w obszar objęty 
zmianami nowotworowymi, 
ułatwia naszym specjalistom 
przeprowadzenie zabiegu, 
a pacjentom gwarantuje zre-
dukowanie do minimum skut-
ków ubocznych napromienia-
nia” - tłumaczył prof. dr hab. 
Julian Malicki, dyrektor WCO.

Profesor Malicki podkre-
ślał też, że Wielkopolskie 
Centrum Onkologii czeka 
już na wersję komercyjną In-
traLine, ponieważ ich obecny 
sprzęt do zabiegów śródope-
racyjnych ma kilkanaście lat 
i  niedługo potrzebna będzie 
jego wymiana. Tymczasem, 
jak mówiła dr Agnieszka 
Syntfeld-Każuch, pierw-
szy egzemplarz technologii 
ma trafić właśnie do WCO 
na  badania i testy w warun-
kach szpitalnych.

Całemu zespołowi pracują-
cemu przy stworzeniu Intra-
Line należą się wielkie gratu-
lacje. Natomiast przyszłym 
ewentualnym pacjentom 
- beneficjentom stworzonej 
w  NCBJ technologii - nale-
ży życzyć, aby na IntraLine 
wkrótce znalazły się fundusze 
na komercjalizację - to znaczy, 
aby urządzenie mogło jak naj-
szybciej trafić do szpitali. 

Kazimiera Zalewska

OtwOcK W Narodowym 
Centrum Badań Jądro-
wych w Świerku zostało 
zaprezentowane nowe 
urządzenie, które pozwoli 
uchronić wiele osób po 
usunięciu guza nowotworu 
przed nawrotem choroby. 
To urządzenie to IntraLine, 
medyczny  akcelerator 
elektronów, przeznaczony 
do zabiegów śródopera-
cyjnych, których zadaniem 
jest niszczenie pozostałych 
komórek rakowych.

Grupa twórców IntraLine z NCBJ i WCO

Pierwszy IntraLine
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,,Słowak” otworzył podwoje…
OtwOcK Wybór szko-
ły ponadgimnazjalnej to 
w dzisiejszych czasach 
inwestycja w przyszłość, 
dlatego też gimnazjaliści 
z rozwagą podejmują 
decyzje, gdzie kontynu-
ować swoją edukację. 
Pomocą służą im rozmowy 
ze starszymi kolegami, od-
wiedziny w szkołach, które 
znajdują się na terenie po-
wiatu otwockiego, lektura 
informatorów dotyczących 
konkretnych placówek…

W  tym roku tradycyj-
nie już w  kwietniu 
odbył się tzw. dzień 

otwartych drzwi dla gim-
nazjalistów  - także w  LO 
NR III im. J. Słowackiego. 
8 kwietnia popularny ,,Sło-
wak” – plasujący się bardzo 
wysoko w  rankingach ogól-
nopolskich i szczycący się od 
kilku lat ,,Srebrną tarczą” 
-  szeroko otworzył swoje 

podwoje, zachęcając do zapo-
znania się z ofertą edukacyj-
ną, obejrzenia sal lekcyjnych 
i porozmawiania z uczniami 
oraz nauczycielami, co pomo-
głoby w rozwianiu wszelkich 
wątpliwości związanych z wy-
borem dalszej ścieżki życio-
wej. Po wejściu do budynku 
opiekę nad potencjalnymi 
uczniami (i niejednokrotnie 
ich rodzicami) sprawowała 
liczna grupa przewodników, 
których zadaniem było poka-
zać atuty szkoły, opowiedzieć 
o zaletach nauki w ,,Słowaku”, 
przedstawić nauczycieli, opo-
wiedzieć ciekawostki z życia 
szkoły. Gimnazjaliści mieli 
więc możliwość zapoznania 
się ze szczegółową charakte-
rystyką poszczególnych pro-
fili kształcenia – informacje 
zostały zaprezentowane na 
posterach przygotowanych 
przez licealistów -  podręcz-
nikami, siatkami godzin 
przewidzianymi w  danych 

klasach. Wypytywali o  do-
datkowe zajęcia rozwijające 
zainteresowania, konkursy, 
imprezy… Zarówno przewod-
nicy jak i nauczyciele twier-
dzili, że w ,,Słowaku”, oprócz 
skupiania się na nauce, moż-
na spędzić czas w przyjaznej 
atmosferze i rozwijać się też 
w  sferach pozaszkolnych, 
że realizuje się tu w prakty-
ce myśl Alberta Einsteina: 
,,Nauka w szkołach powinna 
być prowadzona w taki spo-
sób, aby uczniowie uważali ją 
za cenny dar, a nie za ciężki 
obowiązek”. Goście zobaczyli 
zadbany budynek, ładne, ko-
lorowe sale - niektóre z nie-
standardowym wystrojem, 
np. sala polonistyczna, hi-
storyczna  i przedsiębiorczo-
ści – zachęcające do ćwiczeń 
zaplecze sportowe, korytarze 
z wyeksponowanymi pracami 
plastycznymi uczniów, mo-
gli poczuć pozytywne fluidy 
kryjące się w murach liceum 

(notabene sam skończyłem tę 
szkołę, więc wiem, co mówię). 
W bibliotece, oprócz książek, 
czekał na nich słodki poczę-
stunek, podobnie jak i w sali 
j. rosyjskiego, gdzie dymił 
zachęcająco samowar i pach-
niały ciasteczka. Były też po-
kazy chemiczne i  pierwszej 
pomocy z  wykorzystaniem 
fantomów, a  w  czasie wę-
drówki można było zdobyć 
,,pieczątki” i w nagrodę otrzy-
mać długopis z  logo szkoły. 
Rozmowy z gimnazjalistami 
wskazywały, że największe 
zainteresowanie wzbudzają 
klasy: o profilu politechnicz-
nym (rozszerzone - matema-
tyka, fizyka i  informatyka) 
oraz medycznym (rozszerzo-
ne - biologia, chemia), a da-
lej prawno- europejska (roz-
szerzone - wos, geografia, j. 
angielski). Jak widać młodzi 
ludzie myślą pragmatycznie. 
Sądzę, że wychodzili ze szkoły 
przekonani, iż warto zabiegać 

o to, by zostać  jej uczniami 
od nowego roku szkolnego. 
,,Słowak” daje bowiem gwa-
rancję skutecznego wykorzy-
stania czasu przeznaczonego 
na przygotowanie się do ma-
tury, zapewnia wysoki po-
ziom wyników maturalnych, 
co przekłada się na możli-
wość studiowania na dobrych 

uczelniach wyższych, a  jed-
nocześnie nie jest korporacją, 
gdzie panuje wyścig szczu-
rów. Przed gimnazjalistami 
w najbliższych dniach ważny 
egzamin, a później zaczyna się 
rekrutacja do szkół średnich. 
Trzymajmy za nich kciuki!

Wakul

Szkoły ponadgimnazjalne otwarte 
dla przyszłych uczniów
OtwOcK W słoneczną 
sobotę, 8 kwietnia, odbył się 
dzień otwarty w otwockich 
szkołach licealnych. Przyszli 
licealiści mogli zobaczyć, 
jakie mają możliwości 
dalszego rozwoju i zdecy-
dować w jakiej szkole będą 
kontynuowali edukację. 
Możliwości jest dużo, a pod-
czas dnia otwartego, każda 
placówka starała się zachę-
cić potencjalnych uczniów 
na przeróżne sposoby.

W  jaki sposób 
uczniów gim-
nazjów zachę-
cały do siebie 
licea? Pysz-

nym jedzeniem, prezentacją 
możliwych ścieżek rozwoju, 
występami, przemowami dy-

rektorów i nauczycieli, dobrą 
muzyką, robotami, a nawet… 
szybkimi pojazdami.

W Liceum Ogólnokształcą-
cym im. K.I. Gałczyńskiego, 
na głównej auli młodzież 
mogła zapoznać się ze spe-
cyfikacją profili klas. Szko-
ła proponuje w  tym roku 5 
klas: politechniczną klasę 
A, z  rozszerzoną informa-
tyką, matematyką i  fizyką, 
klasę B przyrodniczo – me-
dyczną z  rozszerzoną biolo-
gią, chemią, oraz językiem 
angielskim/matematyką do 
wyboru. Klasa C społeczno 
administracyjna będzie mia-
ła rozszerzoną wiedzę o spo-
łeczeństwie, geografię i język 
angielski. Klasa D ekono-
miczno turystyczna - rozsze-
rzony program matematyki 
angielskiego i geografii, klasa 
E humanistyczna – z rozsze-
rzonym j. polskim, j. angiel-
skim i  historią. Co jeszcze 
czeka przyszłych licealistów 
“Gałczyna”? Warsztaty tea-
tralne, koncerty charytatyw-
ne, siłownia, w sezonie zimo-
wym łyżwy, zajęcia sportowe.

Kolejną możliwością dla 
potencjalnych licealistów 
jest Nukleonik, czyli Zespół 
Szkół nr 2 im. Marii Skło-
dowskiej Curie w Otwocku. 
Kierunki, które można tu 
wybrać to technik elektryk 
z  innowacją komputerowy 
projektant, technik grafiki 

i poligrafii cyfrowej, technik 
logistyk, technik logistyk z in-
nowacją strażacko – ratow-
niczą, mechanik pojazdów 
samochodowych z innowacją 
motocykle i  quady, technik 
usług fryzjerskich. Jeśli nie 
jesteśmy pewni specjaliza-
cji, możemy wybrać się też 
do klasy wielozawodowej.

Kierunki kształcenia, które 
oferuje Zespół Szkół Ekono-
miczno – Gastronomicznych 
im. Stanisława Staszica w Ot-
wocku, to technik ekonomi-
sta oraz technik ekonomista 
wojskowo–policyjny, tech-
nik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz technik 
żywienia i  usług gastrono-
micznych - innowacja peda-
gogiczna, promotor zdrowia 
i urody, technik hotelarstwa 
oraz technik hotelarstwa 
(innowacja pedagogiczna), 
klasa personelu pokładowe-

go, technik technologii żyw-
ności, kelner oraz kucharz.

(O Liceum Ogólnokształcą-
cym nr 3 im. Juliusza Słowa-
ckiego - czytaj niżej)

Jak widać, możliwości jest 
wiele, a  gimnazjaliści mają 
w czym wybierać. Ciężko jest 
określić, która szkoła cieszy 
się największą popularnoś-
cią. Na podjęcie decyzji jest 
jeszcze dużo czasu, więc 
uczniowie mogą spokojnie 
przemyśleć sprawę wyboru 
przyszłej placówki eduka-
cyjnej. Warto obejrzeć fil-
my promocyjne szkół, które 
można znaleźć w Internecie. 
Póki co, miejsce dla nowych 
licealistów muszą zwolnić te-
goroczni maturzyści, którzy 
już niedługo przystąpią do 
jednego z  najważniejszych 
egzaminów w ich życiu.

Agnieszka Kałowska
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celestynów Uczniowie 
klas czwartych, piątych 
i szóstych Szkoły Podsta-
wowej w Celestynowie mieli 
rzadką okazję uczestniczyć 
w nadzwyczajnej lekcji. 
Prowadziła ją policjantka 
z Wydziału do Walki z Cy-
berprzestępczością Komen-
dy Stołecznej Policji.

Dzieci słuchały po-
licjantki z uwagą, 
a  pytane odpo-
wiadały rzeczo-
wo, wykazując 

doskonałą znajomość kom-
putera, Internetu i przeróż-
nych portali społecznościo-
wych. Policjantka, posiłkując 
się prezentacją multimedial-
ną, przestrzegała uczniów:

- W  dzisiejszych czasach 
cyberprzestępczość to coś 
więcej niż tylko wirusy kom-

puterowe. To także kradzież 
tożsamości, włamania na 
konta bankowe i  profile 
w  serwisach społecznościo-
wych, oszustwa i wyłudzenia 
za pośrednictwem Interne-
tu, wysyłanie niechcianych 
e-maili lub SMS-ów, prze-
chwytujących dane osobo-
we oraz wiele innych nie-
legalnych działań, na które 
narażeni jesteśmy w trakcie 
korzystania z  sieci. Kto jest 
zagrożony? Cyberprzestępcy 
mogą zaatakować każdego 
użytkownika Internetu oraz 
telefonu komórkowego. 
Ofiarą przestępczości w sieci 
w ciągu ostatniego roku pad-
ło 45% polskich internautów, 
a część z nich może nawet nie 
być tego świadoma, ponieważ 
nie wie, iż szkodliwe opro-
gramowanie niekiedy działa 
w  ukryciu, w  niewidoczny 

sposób. Szczególnie narażo-
ne na ataki są dzieci takie jak 
wy, które nie wiedzą o istnie-
jących zagrożeniach oraz są 
mniej podejrzliwe. Hakerzy 
często używają prostych za-
biegów socjotechnicznych, 
aby wzbudzić zaufanie inter-
nauty, na przykład podszywa-
ją się pod kolegę z pracy lub 
ze szkoły. Następnie proszą 
o przysługę, taką jak wysła-
nie SMS-a, którzy rzekomo 
kosztuje kilka groszy, a  na-
prawdę kilkanaście złotych. 
Niestety, aż jedna na cztery 
osoby daje się nabrać na taki 
podstęp. Z roku na rok przy-
bywa użytkowników nowych 
technologii: tabletów oraz 
smartfonów. Dają one wie-
le możliwości komunikacji, 
ułatwiają pracę i naukę. Nie-
stety, na ich rozwoju zyskują 
także przestępcy. Cyberprze-

stępcy zmieniają taktykę - 
atakują szybko rozwijające 
się platformy mobilne i sieci 
społecznościowe, których 
użytkownicy są mniej świa-
domi zagrożeń. Urządzenia 
mobilne są słabiej chronio-
ne niż tradycyjne kompute-
ry. Podczas gdy ponad 80 % 
użytkowników komputerów 

używa przynajmniej pod-
stawowego programu anty-
wirusowego, w  przypadku 
tabletów i  smartfonów jest 
to jedynie 30%. Tylko w 2012 
roku aż 556 mln ludzi na 
całym świecie padło ofiarą 
przestępczości w sieci – pod-
kreśliła policjantka na zakoń-
czenie lekcji.

Podobnej treści zajęcia 
funkcjonariuszka Komen-
dy Stołecznej Policji prze-
prowadziła też z  rodzica-
mi, zwracając uwagę, by 
byli czujni i  sprawdzali, 
po jakich stronach serfują 
ich dzieci.

AnKa

KrONIKa

rEKLaMa

trójka włamywaczy zatrzymana75-latek znaleziony 
w lesie przez myśliwego

OtwOcK Policja poin-
formowała o zatrzymaniu 
przed świętami wielkanoc-
nymi trójki lokalnych wła-
mywaczy, którzy dwukrotnie 
okradli jeden z domów 
w mieście.

ze znalezionych przy za-
trzymanych przedmio-
tów można wywniosko-

wać, że ci dwaj mężczyźni 
i  kobieta - mieszkańcy Ot-
wocka - to drobni złodzieje, 
którzy włamywali się głów-
nie w celu zdobycia alkoholu 
(i przedmiotów które można 
by wymienić na alkohol).     

Pospolite złodziejaszki - ale 
jeśli popatrzeć na policyjną 
Krajową Mapę Zagrożeń, 
to widać z niej, że w gminie 
Otwock właśnie kradzieże 
(przypada ich 42,55 na 10 
tys. osób) i kradzieże z wła-
maniem (24,82/10 tys. osób) 
są najczęściej zdarzającymi 
się przestępstwami. Z powo-

du masowości są więc dużym 
problemem dla otwocczan. 
Dlatego dobrze, że policja 
tym “małym złodziejom“ 
nie odpuszcza.

W  przypadku opisanym 
na wstępie, funkcjonariusze 
z KPP w Otwocku w wyniku 
przeprowadzonego docho-
dzenia najpierw ustalili jed-
nego podejrzanego o włama-
nia w Otwocku.  Podejrzenie 
okazało się trafne - podczas 
przeszukania miejsca za-
mieszkania mężczyzny, po-
licjanci  znaleźli przedmioty 
pochodzące z  włamania do 

domu oraz dokumenty tożsa-
mości  innych osób. Po nitce 
do kłębka - na podstawie zdo-
bytych informacji policjanci 
mieli podstawy do zatrzyma-
nia w  tej sprawie kolejnego 
mężczyzny i kobiety. Oprócz 
fantów z kradzieży przy jed-
nym z  mężczyzn znaleziono 
dodatkowo marihuanę.

Otwoccy śledczy wciąż ba-
dają działalność zatrzyma-
nych i wcale niewykluczone, 
że są oni winni innych po-
dobnych przestępstw. 

ZetKa
celestynów 9 kwiet-
nia (niedziela) około 
godz.11.00  Stefan Traczyk, 
łowczy Wojskowego Koła 
Łowieckiego nr 195 „Ba-
żant” i nadleśniczy z Nad-
leśnictwa Jabłonna, wybrał 
się do lasu, aby zaewiden-
cjonować paśnik. 

W  czasie swojej wę-
drówki zauważył 
nagle półprzytom-

nego człowieka. Zaalarmo-
wał odpowiednie służby, 
czyli pogotowie oraz policję, 
którym -  pomimo trudności 
w  dotarciu w  dosyć niedo-
stępne miejsce - udało się 
zabrać starszego mężczyznę 
do szpitala. Okazało się, że 
jest to pacjent Mazowieckie-
go Centrum Leczenia Cho-
rób Płuc i Gruźlicy w Otwo-
cku, który prawdopodobnie 

w nocy uciekł z budynku i za-
wędrował na odległe tereny 
-  został znaleziony w krza-
kach koło wysypiska śmieci 
w Glinie.

- W  pierwszym momencie 
pomyślałem, że w lesie porzu-
cono jakieś ubrania. Potem 
zorientowałem się, że na łące 
pomiędzy krzakami leży czło-
wiek. To miejsce jest bardzo 
niedostępnym terenem, gdzie 
znajdują się bagna i  bardzo 
gęsta roślinność. Próbowałem 
nawiązać z nim kontakt słow-
ny, ale on był półprzytomny, 
zaczął majaczyć. 

Policjanci, zanim trafili 
na miejsce, musieli około 
kilometr iść piechotą przez 
las. – opowiadał Stefan Tra-
czyk. – Dostrzegłem go przez 
przypadek podczas wykony-
wania swoich obowiązków 
łowieckich. Gdybym go nie 

zauważył, prawdopodobnie 
nikt by nie znalazł.

Starszy mężczyzna zo-
stał znaleziony bez butów, 
miał lekko zakrwawione 
nogi i  był w  ciężkim stanie. 
Prawdopodobnie idąc przez 
bagienne tereny, zgubił obu-
wie, a  w  końcu zmęczony 
i  zmarznięty  położył się na 
łące. Okazało się, że policja 
szukała pacjenta szpitala 
gruźliczego, a wygląd odnale-
zionego człowieka zgadzał się 
z przekazanym  rysopisem. 

Mało brakowało, a cała sy-
tuacja mogłaby się skończyć 
się tragicznie. Na szczęście 
mężczyzna został uratowany 
przez łowczego, który z pew-
nością znalazł się w  odpo-
wiednim miejscu i   w odpo-
wiednim czasie. 

Agnieszka Kałowska
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celestynów Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

Przekaż 1% swojego po-
datku na celestyniaki:
KRS 0000154454
Cel szczegółowy 1%:
Schronisko w Celestyno-
wie. www.facebook.com/
celestyniaki

Optima to młoda, wesoła 
iskierka. Do schroniska trafi-
ła razem ze swoim przyjacie-
lem Krebsem, błąkały się po 
wysypisku śmieci. Sunia ma 
niespożyte pokłady energii, 
wciąż chciałaby biegać, hasać 
i szaleć. Cieszy się każdą chwi-
lą sp∑ędzoną z człowiekiem 
i zaraża swoim młodzieńczym 
optymizmem. Jest inteligen-
tna i szybko uczy się komend. 
Nie pozwól jej dorosnąć 
w schronisku ! nr 262/16

azOreK to młody i wesoły 
psiak, a mimo to doświadczył 
już okrucieństwa człowieka. 
Oblany wrzątkiem goi rany 
na grzbiecie w  schronisku. 
Wycierpiał wiele, ale nie stra-
cił zaufania, lgnie do pieszczot 
i kocha ludzi. Jest wyjątkowo 
piękny, długowłosy i  nie-
duży. Zasługuje na cudowny 
dom, by już nikt go nigdy nie 
skrzywdził. nr 2/17

KUlKa to kilkuletnia sunia, 
która gdy przestała już być 
potrzebna została oddana do 
schroniska. To niewiarygod-
ne, ponieważ jest cudowna, 
spokojna i bardzo pragnie być 
blisko człowieka. Jest całkiem 
zdezorientowana, leży smutna 
i tęskni. Pilnie potrzebuje cie-
płego domu zanim zrezygnuje 
i zamknie się w sobie. nr 56/17

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

w sKrócie

Policzyli, ile pieniędzy Lidl 
zostawia w kraju

1 mln Zł na żłobek
wiĄzOwna takie dofina-
sowanie uzyskało przedszko-
le „Małe stópki” z Wiązowny 
na stworzenie oddziału dla 
dzieci poniżej 3 roku życia. 
Właściciele placówki wzięli 
udział w konkursie na dotację 
do inicjatyw, które sprzyjają 
powrotowi do pracy rodziców 
małych dzieci. 

Dla ZwierZąt 
wiĄzOwna Gmina dopła-
ci do czipowania, sterylizacji 
i kastracji zwierząt. akcja do-
tyczy zwierząt, których właś-
ciciele mieszkają na terenie 
Gminy Wiązowna. usługa 
jest całkowicie bezpłatna 

i odbywa się na koszt gminy. 
Szczegółowych informacji 
udziela Joanna Kociszew-
ska z uG, tel. (22) 512 58 
26, email: j.kociszewska@
wiazowna.pl

beZpłatna 
wypożycZalnia 
rowerowa

Karczew Od 8 kwietnia  
w hali sportowej MOSir , 
przy ul. Bohaterów Wester-
platte 55, działa bezpłatna 
wypożyczalni rowerów. 
Czynna będzie codziennie 
w godz. 9.00 – 20.00. Więcej 
informacji: tel.: 22 780 62 80, 
e-mail: sekretariat.mosir@
karczew.pl

pOwiat Instytut Global-
nej Odpowiedzialności 
przedstawił raport, z któ-
rego można dowiedzieć 
się, jaką część zysku Lidl 
zostawia w Czechach. 
Jest to tylko 0,01 %, reszta 
trafia do Niemiec.Kwota 
jest zaskakująco niska, 
a podobnych wyników 
można się prawdopodob-
nie spodziewać w innych 
krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej, a więc także 
i w Polsce.

analizy Instytutu Glo-
balnej Odpowie-
dzialności muszą 

być zaskakujące nawet dla 
najbardziej pesymistycznie 
nastawionych wobec du-
żych sieci handlowych. Nie 
jest tajemnicą, że znaczna 
część zysków trafia do kra-

ju, z  którego owe sieci po-
chodzą. W  tym przypadku 
jednak z Czech do Niemiec 
,,wypływa” aż 99,99 % zy-
sku, co jest - jak się okazuje 
- zgodne z umową, do której 
dotarł Instytut.

Jak podkreśla redaktor 
portalu Wolność24, sukces 
dużych sieci opiera się na 
wsparciu pochodzącemu 
z  Unii Europejskiej. Eks-
pansja Lidla jest możliwa 
dzięki finansowaniu ( pre-
ferencyjne kredyty) przez  
Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju oraz Bank Świato-
wy. Instytut Globalnej Od-
powiedzialności nawołuje 
do zablokowania mecha-
nizmów umożliwiających 
wyprowadzanie podatków 
za granicę.

Filip Skowronek

Jordan i Ola w wojewódzkim 
finale konkursu recytatorskiego
celestynów Dwoje ucz-
niów z gminy Celestynów za-
jęło I miejsce w powiatowych 
eliminacjach 40. Konkursu 
Recytatorskiego „Warszaw-
ska Syrenka”, które miały 
miejsce 6 kwietnia w Powia-
towym Młodzieżowym Domu 
Kultury w Otwocku.

Są to:
-  Jordan Jakubiszyn - kl. IV 

c,  Szkoła Podstawowa im. 
Batalionu „Zośka” w Cele-
stynowie - przygotowany 
przez  Renatę Lorenc.

-  Ola Cieślak - kl. III a, Gim. 
z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. por. J. Czumy „ 
Skrytego” - przygotowana 
przez Ewę Olszewską.

Laureaci będą reprezento-
wać powiat otwocki w finało-
wych zmaganiach konkurso-
wych 22 i 23 kwietnia 2017 
r.; Koncert Laureatów - 29 
kwietnia 2017 r. Obydwa 
wydarzenia odbędą w  Ma-
zowieckim Instytucie Kul-

tury przy ul. Elektoralnej 12 
w  Warszawie. Gratulujemy 
Oli i Jordanowi, życząc po-
wodzenia w  czasie finało-
wych występów.

Agata Olszewska 
GOKiS w Celestynowie 

OtwOcK Najpierw Trybu-
nał Konstytucyjny, organy 
ścigania i media publiczne. 
Teraz PiS próbuje pod-
porządkować sobie sądy. 
O tym, w jaki sposób działa-
nia obozu władzy przełożą 
się na stan demokracji i pra-
wa jednostek, już 27 kwietnia 
będą dyskutować eksperci 
w ramach trzeciej debaty 
„Klubu Trybuny” w Otwocku. 

Każda debata w ramach 
„Klubu Trybuny” w Ot-
wocku dotyczy najbar-

dziej aktualnych problemów. 
W  spotkaniach z  udziałem 

licznej publiczności biorą 
udział znane z  pierwszych 
stron gazet osobistości życia 
publicznego. Podczas pierw-
szej debaty dyskutowano na 

temat konieczności utrzy-
mania kompromisu aborcyj-
nego. Tematem przewodnim 
drugiej debaty była nieodpo-
wiedzialna reforma edukacji. 

– W ostatnim czasie z oburze-
niem obserwujemy bezpardo-
nowy atak na sądy i niezawi-
słość sędziowską oraz próbę 
podporządkowania sobie przez 
polityków wymiaru sprawiedli-
wości pod płaszczykiem zmian 
w ustawie o Krajowej Radzie 
Sądownictwa – mówi Lucyna 
Rutkowska, przewodnicząca 
Rady Powiatowej SLD w Ot-
wocku. – Od wybitnych eks-
pertów chcemy dowiedzieć 
się, w jakim stopniu wprowa-
dzane przez rząd zmiany mogą 
zagrozić stanowi demokracji 
i prawom człowieka w Polsce 
– dodaje przewodnicząca. 

Tym razem w gronie prele-
gentów znajdą się: Danuta 
Przywara – działaczka spo-
łeczna, socjolog, współzałoży-
cielka Komitetu Helsińskiego 
w Polsce, odznaczona Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz sędzia Walde-
mar Żurek – rzecznik praso-
wy i  członek Krajowej Rady 
Sądownictwa, sędzia Sądu 
Okręgowego w Krakowie.

Debata „Czy demokracja 
i prawa człowieka są zagrożo-
ne” odbędzie się 27 kwietnia 
w Kawiarni Klubowej w Ot-
wocku przy ul. Poniatow-
skiego 1. Początek spotkania, 
otwartego dla wszystkich za-
interesowanych, zaplanowa-
no na godz. 18. 

W.D.

Porozmawiają o skoku na sądy

ekstremalna droga krzyżowa 
pOwiat 7 kwietnia odbyła 
się druga edycja Ekstre-
malnej Drogi Krzyżowej 
w Otwocku. Polegała ona 
na przejściu wybranej trasy 
o długości ponad 40 km 
nocą, w zupełnej ciszy, 
w trudnych warunkach, 
gdzie jest się zdanym tylko 
i wyłącznie na siebie. Zgło-
siło się ponad 325 osób!

O 20:30 rozpoczęła 
się Msza Święta 
w kościele w Para-
fii Zesłania Ducha 
Świętego w Otwo-

cku, a po nabożeństwie wszyscy 
zebrani ruszyli na całonocną 
wędrówkę. Na ich twarzach 
było widać determinację 
i chęć przekroczenia pewnych 
barier. W końcu wiara nie jest 
niczym łatwym, żeby ją rozu-
mieć, trzeba doświadczać i to 
niekoniecznie tylko  pozytyw-
nych emocji. Uczestnicy tej 

niezwykłej Drogi Krzyżowej 
właśnie dlatego postanowili 
podjąć wyzwanie i spróbować 
przetrwać całą noc.

Ci najbardziej zdetermino-
wani ruszyli trasą św. Floria-
na, tzw. Pomarańczową, która 
miała dokładnie 50,2 km dłu-
gości i prowadziła do Łaska-
rzewa. Droga była naprawdę 
wymagająca: uczestnicy szli 
przez tereny leśne oraz przez 
podmokłe pola. Druga trasa 
też nie należała do łatwych 
– mierzyła 40 km; zaczynała 
i kończyła się w Otwocku, ale 
przez większość czasu uczest-
nicy szli przez ciemny las.

- Mnie mocno dotknęła ta 
forma, bo jest to coś realnego, 
możemy zaangażować się nie 
tylko duchowo, ale także swo-
im ciałem w  ten specyficzny 
rodzaj ,,modlitwy”. Jej popu-
larność wynika chyba po czę-
ści z tego, że jest to coś nowego, 
a po części z tego, że stawia się 

ludziom wymagania. Komu-
nikat, który głosimy nie jest 
łatwy: ,,pójdziesz sam 40 km 
w nocy, weźmiesz za siebie od-
powiedzialność, po drodze mo-
żesz się zgubić i nikt nie będzie 
cię szukał. Chętny?” No i oka-
zuje się że są chętni, ponieważ 
ludziom podoba się to, że nie 

daje się im gotowej recepty 
na duchowy rozwój, a jedynie 
określa ramy i  mówi ,,spró-
buj” – mówi Mateusz Kubiak, 
organizator Ekstremalnej 
Drogi Krzyżowej w Otwocku. 
- Liczba uczestników Drogi 
Krzyżowej, w porównaniu do 
poprzedniego roku, znacznie 

się zwiększyła. Gratulujemy 
wszystkim, którym udało się 
dotrzeć do końca, ale też i tym, 
którzy nie byli w stanie przejść 
całej drogi, ponieważ ważne są 
także chęci. Taka determinacja 
jest godna podziwu.

Agnieszka Kałowska
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Karczew 9 kwietnia, 
w Niedzielę Palmową, 
w Otwocku Wielkim odbyła 
się Łurzycka Wielkanoc. 
Wydarzenie zorganizowała 
Ochotnicza Straż Pożarna 
oraz Stowarzyszenie Roz-
woju Mazowsza INNOMAZ.

atrakcje dla najmłod-
szych i  tych starszych, 
lokalna kuchnia, ręko-

dzieła, wycinanki, muzyka, 
śpiewy, tańce i  przybliżenie 
kultury Urzecza – tak można 
byłoby streścić to, co działo 
się w niedzielne popołudnie 
w budynku OSP w Otwocku 
Wielkim. Kulturę Urzecza 
przybliżał zebranym Mau-
rycy Stanaszek. Przymiotnik 
„łurzycki” pochodzi z lokalnej 
gwary i odnosi się do naszych 
rejonów, ale m.in. również do 
Góry Kalwarii, Konstancina-
-Jeziornej czy dzisiejszych 
części Warszawy takich jak 
Siekierki czy Wilanów. To 
właśnie z  Wilanowa naj-
prawdopodobniej pochodzą 
specyficzne wzory widoczne 
na kobiecych strojach z Urze-
cza. Dopełnieniem prezen-
tacji były występy zespołów 
ludowych (Łurzyczanki 
z Czernideł gm. Konstancin-
-Jeziorna oraz Urzeczeni), 

na które składały się lokalne 
przyśpiewki, wielkanocne 
pieśni i ludowy taniec szoty. 
Można było obejrzeć także 
wystawę wycinanek przy-
gotowaną przez Mariana 
Słobodowskiego. Zbiory po-
chodzą m.in. z gmin Kołbiel 
i  Sobienie-Jeziory. Wśród 
nich można było podziwiać 
wspaniałe rękodzieła, takie 
jak wyhaftowane obrusy czy 
obrazy. Stworzona została 
także specjalna izba łurzy-
cka, w  której znalazły się 
dawne sprzęty gospodarstwa 
domowego, np. kołowrotek 
czy ubijaczka do masła. Na 
miejscu zakupić można było 
wielkanocne ozdoby i  nie 
tylko. Nie zabrakło oczywi-
ście lokalnej kuchni, więc na 
stoiskach pyszniły się: świe-
że pieczywo, smalec, ogórki 
kiszone, baby ziemniaczane 
czy tłoczone soki. Wszystko 
oczywiście pochodziło od lo-
kalnych przedsiębiorców i go-

spodyń. Dla najmłodszych 
zaś organizatorzy przygoto-
wali warsztaty wielkanocne, 
na których głównym zada-
niem było malowanie glinia-
nych form. 

Łurzycka Wielkanoc cie-
szyła się dużym zaintere-
sowaniem. Nie zabrakło na 

niej tegorocznych finalistek 
Miss Ziemi Otwockiej, któ-
re często angażują się w tego 
typu wydarzenia. Pojawili 
się także politycy: Tade-
usz Płaczek- radny gminy 
Karczew i rzecznik prasowy 
Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego - Jakub Stefaniak. 

Ten drugi nie krył swojego 
podziwu dla tej inicjatywy, 
a podczas swojego krótkie-
go przemówienia złożył ży-
czenia świąteczne od prze-
wodniczącego Władysława 
Kosiniaka-Kamysza.

Jan Szczyrek

POWIat

łurzycka wielkanoc w Otwocku wielkim

Najpiękniejsze palmy powiatu
pOwiat Podczas Niedzieli 
Palmowej niejeden z miesz-
kańców Otwocka i całego 
powiatu mógł poszczycić 
się piękną, oryginalną 
palmą. Były to prace po-
chodzące z Powiatowego 
Konkursu na Palmę Wielka-
nocną. W sobotę, 8 kwietnia 
podczas Jarmarku Wielka-
nocnego IPPO w Otwocku 
za najpiękniejsze palmy 
nagrody dostali ich twórcy, 
a one same w większości 
zostały sprzedane.

Organizatorem 
piątego już Po-
wiatowego Kon-
kursu na Palmę 
W i e l k a n o c n ą 

było jak co roku Publiczne 
Gimnazjum im. Oskara Kol-
berga w  Kołbieli. Wpłynęło 
na niego wiele kolorowych, 
oryginalnych, naprawdę nie-
samowitych prac wykonywa-
nych pojedynczo lub grupo-
wo, przez dzieci, młodzież 
i dorosłych. Jak podkreślała 
Alicja Pacek, główna orga-
nizatorka konkursu, poziom 
prac był naprawdę wysoki. 
Toteż jury - w składzie: Aneta 
Bartnicka (przewodnicząca), 
oraz Barbara Karpisz, Iwona 
Gałązka, Katarzyna Barci-
kowska-Żaczek - miało nie-
łatwy orzech do zgryzienia. 
Ostatecznie po burzliwych 
obradach panie wybrały naj-
piękniejsze palmy powiatu 
otwockiego na 2017 rok.

Laureaci konkursu nagrody 
odebrali podczas wspomnia-
nego jarmarku w  Otwocku. 
Najpierw krótkie podsu-
mowanie konkursu zrobiła 

dyrektor kołbielskiego gim-
nazjum, Anna Piętka, dzię-
kując za współpracę Staroście 
Powiatu Otwockiego oraz Iz-
bie Przedsiębiorców Powiatu 
Otwockiego i  podkreślając 
wysoki poziom tegorocznych 
prac. Laureatom atrakcyjne 
nagrody wręczali Anna Pięt-
ka, Ireneusz Paśniczek, pre-
zes IPPO, Paweł Rupniewski, 
wicestarosta powiatu, oraz 
Zbigniew Szczepaniak, pre-
zydent miasta Otwocka.  

A oto lista laureatów 
w poszczególnych 
kategoriach
3 nagrody specjalne – 
honorowy patronat Prezesa 
Izby Przedsiębiorców 
Powiatu Otwockiego 
•  Julia Grynhagel, Julia 
Mlonka, zuzanna Piętka – 
Przedszkole nr 3 w Otwocku, 
op. Ewa Sitarz
• Kamila Gas, Weronika 
Książek – Szkoła Podstawo-
wa nr 8 im. gen. J. Filipowi-
cza w Otwocku, op. Małgo-
rzata Szczepanik
• Julia Mazek – Publiczne 
Gimnazjum im. Oskara Kol-
berga w Kołbieli, op. alicja 
Pacek

1. Dzieci przedszkolne - ho-
norowy patronat Dyrektora 
PMDK w Otwocku:
I miejsce: dzieci z różnych 
grup wiekowych – Przed-
szkole nr 10 „Leśne skrzaty” 
w Otwocku, op. Katarzyna 
Jończyk
II miejsce: Marcin Dróżdż 
– Gminne Przedszkole w Koł-
bieli, op. Beata Laskus
III miejsce: Marianna Stani-

szewska, Maja Suwik, antoni 
Poncyliusz – Przedszkole nr 
17 w Otwocku, op. Dorota 
Kurek
Wyróżnienie: Wojciech 
Skolmowski – Szkoła Podsta-
wowa im. Kawalerów Orderu 
uśmiechu w rudzienku, op. 
Iwona Gałązka

2. Uczniowie klas 1-3 - ho-
norowy patronat Starosty 
Powiatu Otwockiego:
I miejsce: Lena Piętka – 
Szkoła Podstawowa im. armii 
Krajowej w Kołbieli, op. Ewa 
Możdżonek
II miejsce: Lena Przybysz, 
Wiktoria Mazek – Szkoła 
Podstawowa w Kątach, op. 
teresa Wójcik
III miejsce: Daniel Woźniak – 
Szkoła Podstawowa w Starej 
Wsi,  op. urszula Frelek
Wyróżnienia:
• zuzanna Leśniewska, Woj-
ciech Majsterek, Magdalena 
Kowalska – Szkoła Podsta-
wowa nr 9 im. Jana Pawła 
II w Otwocku, op. Iwona 
Leśniewska
• Jan Przybysz Filip Grze-
gorczyk – Szkoła Podstawo-
wa im. Kawalerów Orderu 
uśmiechu w rudzienku, op. 
agnieszka Błażejczyk

3. Uczniowie klas 4-6 - 
honorowy patronat Wójta 
Gminy Kołbiel:
I miejsce: Patrycja Krzyszta-
nek, Natalia Barejka – Szkoła 
Podstawowa w Warszawi-
cach, op. Karolina Kluczek
II miejsce: aktyw bibliotecz-
ny – Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Jana Pawła II w Otwocku,  
op. Iwona Leśniewska

III miejsce: Maciej świerli-
kowski – Szkoła Podstawowa 
nr 12 im Kornela Makuszyń-
skiego w Otwocku,  op. 
Joanna Ćwiek
Wyróżnienia:
• Milena Michalska – Szkoła 
Podstawowa im. armii Krajo-
wej w Kołbieli, op. Katarzyna 
Barcikowska
• Magdalena Więsik – Szkoła 
Podstawowa im. ks. Jana 
twardowskiego w Człeków-
ce, op. Dorota ziubińska- 
Matla
•  Izabela Skolmowska – 
Szkoła Podstawowa im. 
Batalionu „zośka” w Celesty-
nowie, op. aneta Jałocha

4. Uczniowie gimnazjum 
- honorowy patronat Dyrek-
tora Publicznego Gimna-
zjum w Kołbieli:

I miejsce – Joanna Wojcie-
chowska, Ewelina święch, 
Natalia Szostak – Publiczne 
Gimnazjum im. Oskara Kol-
berga w Kołbieli – op. alicja 
Pacek
II miejsce: Weronika Kurant 
– Publiczne Gimnazjum 
w Sobieniach – Jeziorach, 
op. Małgorzata Jobko, zofia 
Syfert
III miejsce: Natalia Wilczek 
– Publiczne Gimnazjum im 
Oskara Kolberga w Kołbieli, 
op. Małgorzata Żelazowska
Wyróżnienie: Oskar Koc 
– Publiczne Gimnazjum 
z oddziałami dwujęzycznymi 
im. por. J. Czumy „Skrytego” 
w Celestynowie, op. Hanna 
Masna

5. Młodzież ponadgimna-
zjalna i dorośli - honorowy 

patronat Prezydenta Mia-
sta Otwock;
I miejsce: Lucyna andrze-
jewska, alicja Mazek – Suf-
czyn 43, Gmina Kołbiel
II miejsce: Dalila Chetouane, 
aleksandra Kruk – zespół 
Szkół nr 2 im. Marii Skłodow-
skiej- Curie, op. Małgorzata 
Piwek
III miejsce: aleksandra 
Kamola – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Ot-
wocku, op. Jolanta Broda
Wyróżnienia:
• Janina Młotek – rudno 93, 
Gmina Kołbiel
• Małgorzata Wnuk – War-
szawice 4a, Gmina Sobie-
nie Jeziory.

Wszystkim laureatom gra-
tulujemy!

ZetKa

Dyrektor Gimnazjum w Kołbieli, Anna Piętka, opiekun Kółka regionalnego i organiza-
torka konkursu Alicja Pacek, oraz dziewczęta z kołbielskiego gimnazjum Katarzyna 
Gontarczyk, Joanna Wojciechowska i Natalia Szostak z konkursowymi palmami
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Dla DZieci
wiĄzOwna „Kopciuszek” 
to klasyczna baśń autorstwa 
braci Grimm. Jej teatralną 
adaptację będziecie mogli 
zobaczyć w wykonaniu Teatru 
Urwis z Krakowa, wstęp 5 zł.

24 kwietnia (poniedzia-
łek), godz. 18.00 
Filia BP w Duchnowie, 
ul. Wspólna 157

książkowe Dysputy
OtwOcK Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Otwocku za-
prasza na kolejne spotkanie 
w ramach Dyskusyjnego Klu-
bu Książki. Tym razem tema-
tem dyskusji będzie książka 
Henryka Sienkiewicza „Bez 
dogmatu”. Wstęp wolny.

24 kwietnia (poniedzia-
łek), godz. 17.30 
MBP w Otwocku, ul. 
Andriollego 45

konkurs piosenki 
polskiej

wiĄzOwna Już w  ponie-
działek finał X Powiatowego 
Konkursu Piosenki Polskiej 
zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodeka Kultury 
w Wiązownie. Przyjdźcie po-
słuchać rozśpiewanych dzieci 
i młodzieży.

24 kwietnia 2017 r. (po-
niedziałek) 
sala widowiskowa 
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiązownie

KuLtura

COś dla duCha, COś dla Ciała KinO za rOgiem

rEKLaMa
KUltUralne FiszKi

„niesamowita 
marguerite” 
Okolice Paryża, początek lat 

dwudziestych XX wieku. Jak 
co roku, w  imponującym za-
mku należącym do Marguerite 
Dumont zbierają się miłośnicy 
muzyki. Niewielu z nich oso-
biście zna bogatą właścicielkę 
posiadłości. Mówi się tylko, 
że całe życie poświęciła swojej 
największej pasji - muzyce. 
Jest jednak pewien problem: 
Marguerite nie ma słuchu i fał-
szuje wprost niewiarygodnie-
…W ramach artystycznej pro-
wokacji obecny wśród gości 
młody dziennikarz pisze pełną 
zachwytów recenzję występu, 
co sprawia, że baronowa jesz-
cze mocniej zaczyna wierzyć 
w swój wrodzony talent i po-
stanawia spełnić marzenie 
życia. Przy wsparciu sowicie 
opłaconego eks-gwiazdora 
opery przygotowuje się do 
pierwszego recitalu przed 
prawdziwą publicznością.

Subtelna opowieść o  nie-
odwzajemnionej miłości do 
sztuki, inspirowana posta-
cią Florence Foster Jenkins, 
sopranistki-amatorki zwanej 
najgorszą śpiewaczką świata.

24 kwietnia (poniedzia-
łek)  godz.18:00, WCK  
filia Anin, ul. V Po-
przeczna 13, bilet 5 zł

gaZetowe cuDa
JózeFów Co robicie ze sta-
rymi gazetami? Część z Was na 
pewno wyrzuca je po prostu do 
kosza, część oddaje na makula-
turę,  inni wykorzystują w zna-
nym sobie tylko celu. Klub Ko-
biet Miejskich ma jeszcze jedną 
ciekawą propozycję – recykling 
użytkowy.  Stare gazety wyko-
rzystane zostaną do zrobienia 
takich przedmiotów, jak np.: 
kosz na śmieci, zegar ścienny 
czy ramki na zdjęcia. Pamię-
tajcie, aby na zajęcia zabrać ze 
sobą zbędne gazety. Warsztaty 
bezpłatne. Obowiązują zapisy: 
lub e-mail: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl. 

25 kwietnia (wtorek), 
godz. 10.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

kino 
dla mam

OtwOcK OcK zapra-
sza na filmowe spotkania 
z  cyklu ”Otwockie kino 
dla MAM”, projekt który 
stworzony został specjal-
nie z  myślą o  matkach, oj-
cach i opiekunach z małymi 
dziećmi (od niemowlaka do 
6-latka) oraz dla przyszłych 
rodziców. Pierwszy seans: 
“Tajemnica Filomeny”. Nie-
mowlaki mogą przebywać 
z rodzicami na sali w czasie 
seansu. W trakcie projekcji 
zostanie przyciszony dźwięk 
oraz przygaszone światło. 
Dla wygody małych dzie-
ci, na sali kinowej zagwa-
rantowane będą wszelkie 
możliwe udogodnienia np.: 
przewijak, kosmetyki, itp. 
Stworzony zostanie także 
kącik dla dzieci wyposażo-
ny w  gry, zabawki i  kredki. 
Podczas trwania spotkania 
starsze dzieci mogą pozo-
stać pod opieką animatorów. 
Wstęp wolny.

26 kwietnia (środa), 
godz. 11.00, 
Teatr im. S. Jaracza 
w Otwocku

stan 
błogosławiony

JózeFów W  pierwszy 
piątek majowy będzie oka-
zja wziąć udział w wernisażu 
fotograficznym pt. „Matka 
Polka”. Projekt jest autorstwa 
Barbary Błaszczyk, a cały cykl 
składa się dokładnie z czte-
rech ujęć każdej z  bohate-
rek. Są tu zatem dwa portre-
ty w stanie błogosławionym 
(początek i  zaawansowana 
ciąża), zdjęcia mamy około 
rok po narodzeniu dziecka 
oraz fotografie przedstawia-
jące mamę ze wszystkimi 
dziećmi na tle ich rodzinnego 
domu. Wstęp wolny. 

5 maja (piątek), godz. 
18.00, MOK Józefów, ul. 
Wyszyńskiego 1

rowerem na meran
JózeFów Rower to samo 
zdrowie, a  wycieczki rowe-
rowe we wspaniałym gronie 
są idealnym pomysłem na 
spędzenie soboty. Zapra-
szamy zatem na wycieczkę 
z miłośnikiem i pasjonatem 
Józefowa – Januszem Prząd-
ką. Trasa liczy ok. 25 km, a   
przybliżony czas trwania 

przejazdu to jakieś 3 godzi-
ny. Wstęp wolny. Obowiązują 
zapisy: tel. 22 789 22 84.

6 maja (sobota), godz. 
10.00, Urząd Miasta 
Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

wojna na Deski 
JózeFów Pod tym tytułem 
kryje się film dla dzieci od lat 
8. Opowiada on o dwóch przy-
jaciołach, którzy jak co roku 
biorą udział w  letnim obozie 
i konkursie na budowę najwyż-
szej drewnianej fortecy. Nieste-
ty, dochodzi do sporu między 
nimi… Najlepsi przyjaciele sta-
ną się przeciwnikami, a walka 
toczyć się będzie o  znacznie 
więcej niż tylko o  najwyższą 
obozową konstrukcję… Czy 
przyjaźń jest faktycznie waż-
niejsza niż nieporozumienia? 
Seans niebiletowany. 

6 maja (sobota), godz. 
11.00, MOK Józefów, ul. 
Wyszyńskiego 1

filmowe oskary
JózeFów Miejski Ośrodek 
Kultury w Józefowie zaprasza 
na weekend filmowy pt. „Fil-
mowe Oskary”. Przed Wami 

dwa weekendy (sobota i nie-
dziela) ze wspaniałymi filma-
mi, które mają na koncie tę 
prestiżową nagrodę. W sobotę 
poznacie historię rozgrywająca 
się w latach 50-tych XX wie-
ku. Głowa rodziny, mężczyzna, 
który niegdyś marzył o karierze 
baseballowej, zostaje śmiecia-
rzem w Pittsburghu. Z czasem 
narasta w nim poczucie rozcza-
rowania i frustracji, w efekcie 
czego cierpią jego żona i syn. 
W niedzielę natomiast pozna-
cie Lee Chandlera, który po 
śmierci Joego, starszego brata, 
jest zszokowany wiadomością, 
że brat powierzył mu opiekę 
nad swoim synem Patrickiem. 
Lee rzuca wszystko, przenosi 
się do Manchester-by-the-Sea 
i  zostaje zmuszony zmierzyć 
się z wydarzeniami z przeszło-
ści, które sprawiły, że rozstał 
się z żoną i opuścił miasteczko, 
w  którym wyrastał… Seanse 
niebiletowane. 

6 maja (sobota), godz. 
18.00, 7 maja (sobota), 
godz. 18.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Przygotował: Wakul
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celestynów Wiele 
słów uznania i dziesiątki po-
dziękowań zapisanych jest 
na kartkach Księgi Pamiąt-
kowej zespołu taneczno-
-śpiewaczego Polesoki, 
którą w 1975 roku założył 
jego kierownik organizacyj-
ny Aleksander Wojtan. Na 
pierwszej stronie zapisał kil-
ka strof z pieśni, którą ongiś 
śpiewała solistka zespołu 
- 67-letnia Helena Kąkol: Oj 
Polesie, Polesie, Polesoków 
słowa. Oj wyjda za Polesie 
widza już Warsiawe. Oj 
Warsiawo, Warsiawo, jak 
my się ciesymy. Oj, wyjrzać 
przez okunko drapace 
chmur widziamy. Na pożół-
kłych fotografiach człon-
kowie zespołu: młodzi, 
w ludowych strojach i roz-
tańczeni. - Mimo że minęło 
50 lat, a wydaje się jakby 
to wczoraj było – wspomi-
nają Gabriela Powałka i jej 
mąż Andrzej.

Po wykopkach 
śpiewali
Kiedy z  pól zebrano i  wy-

młócono zboża, kiedy wy-
kopano ziemniaki i  przygo-
towano zapas drewna na 
zimę, nastawał czas na darcie 
pierza gęsiego i tkanie ubrań 
z lnianych nici. Zbierano się 
wówczas w izbie którejś z go-
spodyń i przy pracy śpiewa-

no. W Celestynowie, w izbie 
Koła Gospodyń, też zbierały 
się kobiety. Haftowały obrusy 
i  poszewki, wycinały papie-
rowe cudeńka i, by nie było 
nudno, śpiewały. Rej wodziły 
Jadwiga Palacz, Helena Ką-
kol i Wiktoria Kręgielewska. 
Na skrzypcach przygrywał 
Aleksander Popis, więc nogi 
same rwały się do tańca. Na 
taką wieczornicę trafiła 40 
lat temu dr Grażyna Dąbrow-
ska, pracownik naukowy 
PAN, która zbierała materia-
ły o mazowieckim folklorze. 
Muzykowanie i przyśpiewki 
celestynowiaków spodoba-
ły jej się do tego stopnia, że 
namówiła ich do założenia 
zespołu. Razem z  Aleksan-
drem Wojtanem, entuzjastą 
folkloru kołbielskiego, wysta-
rała się o  stroje, ułożyła re-
pertuar i w 1975 roku zespół 
Polesoki ruszył na podbój 
świata. W  Kazimierzu nad 
Wisłą zdobył wyróżnienie, 
a Helena Kąkol wyśpiewała 
brązową „Basztę”. Po takim 
sukcesie największa instytu-
cja na terenie Celestynowa, 
czyli Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” za-
kupiła dla zespołu instru-
menty, a Grażyna Dąbrowska 
oddelegowała swoją asy-
stentkę, Wiesławę Sawicką, 
by czuwała nad stroną ar-
tystyczną i  choreograficzną. 

Polesoki zaczęły zdobywać 
nagrody i  dyplomy. Wystą-
piły też w  filmie „Chopin”, 
gdzie zagrali w scenie wese-
la ludowego, tańcząc i śpie-
wając. Nie obyło się też bez 
prawdziwych wesel. Młodzi 
Grzegrzółkowie, Powałkowie, 
Koce, Witakowie i  Maśni, 
których wspólne tańczenie 
i  śpiewanie zbliżyło, dawali 
na zapowiedzi i pobierali się.

Codzienne obowiązki, pra-
ca, dom nie zostawiały wiele 
czasu na mozolne często ćwi-
czenia nowych układów cho-
reograficznych i kilkudniowe 
nieraz wyjazdy. Zespół powo-
li zaczął się rozpadać i nie po-
magały namowy kierownika 
Wojtana i  dr Dąbrowskiej. 
Każdy z  członków Poleso-
ków miał jakieś powody, by 
nie uczestniczyć w  próbach 
i występach.

Nowa odsłona 
zespołu
Zespół przestał istnieć 

i pewnie nikt by nie pamię-
tał już o nim, gdyby nie Ga-
briela i Andrzej Powałkowie, 
którzy nie mogli pogodzić się 
z myślą, że tańczone kiedyś 
drabanty, zajączki i  dawne 
przyśpiewki ludowe pójdą 
w  zapomnienie. Pomógł im 
prezes Celestynowskiego To-
warzystwa Kulturalnego, Ta-
deusz Korybut-Daszkiewicz, który w 1998 roku, za zgodą 

i akceptacją zarządu, zakupił 
kubraczki, sorce i  wspólnie 
z Powałkami namawiał dzie-
ci do śpiewania w  nowym 
zespole Polesoków.

- Do zespołu trafiłam jako 
mała dziewczynka – wspomi-
na Gabriela Powałka - Ubra-
no mnie w  pasiastą spód-
niczkę, bluzkę, kubraczek, 
postawiono przed zespołem 
i kazano śpiewać. Oceniono, 
że robię to dobrze. Tak więc, 
zaczęła się moja przygoda 
z Polesokami. Można nawet 
powiedzieć, że przygoda na 
długie, długie lata, bo w ze-
spole poznałam Andrzeja 
i  z  nim śpiewająco wiodę 
życie. Kiedy więc Tadek za-
proponował reaktywację 
zespołu, razem z  mężem 
z ochotą się tego podjęliśmy. 
Dyrektorka szkoły w Regucie, 
Janina Skrzypiec-Nowak, po-
mogła w naborze dzieci i za 
darmo udostępniła pomiesz-
czenia do ćwiczeń. Z piwnic 
Urzędu Gminy „wykopali-
śmy” stroje i  instrumenty. 
Niestety, większość zapasek 
i czepców zbutwiała, a w mie-
chach harmonii myszy urzą-
dziły sobie nory, więc nada-
wała się na złom. Tylko część 
bluzek jako tako nadawała 
się do użytku. Rodzice wy-
branych dzieci pomogli uzu-
pełnić brakujące części gar-
deroby i po wielu godzinach 
prób zaczęliśmy występy.

Dziecięcy zespół Polesoków, 
w sile 14 uczniów w wieku od 

12 do 15 lat, wystąpił po raz 
pierwszy w Dniu Celestyna, 
zorganizowanym 4 kwietnia 
1998 roku przez CTK. Wy-
stęp bardzo wszystkim przy-
padł do gustu, a wójt gminy, 
Tomasz Atłowski, obiecał 
daleko idącą pomoc. Pomoc 
przyszła, ale z CTK i od dy-
rekcji Szkoły Podstawowej 
w Regucie. Zespół zaczął od-
nosić sukcesy; na „Chmie-
lakach” w  Krasnym Stawie 
wytańczył dyplom i  cztery 
tysiące złotych. Wielokrotnie 
uświetniał różnego rodzaju 
obchody i uroczystości. Kilka-
krotnie młode Polesoki wzię-
ły udział, wespół z Zespołem 
Ludowym z Mlądza w insce-
nizacji Wesela Kołbielskiego.

Zespół przeszedł pod fi-
nansowe skrzydła Gminne-
go Ośrodka Kultury, co nie 
znaczy, że były pieniądze na 
uzupełnianie strojów, napra-
wę instrumentów kapeli czy 
wyjazdy na konkursy. Ot, 
było parę groszy na opłace-
nie instruktorów. Jednak to 
powoduje, że zespół wciąż 
istnieje i nawet odnosi suk-
cesy, choćby na dorocznych 
konkursach pieśni i  tańca 
ludowego w Kołbieli.

- Była też Kapela Ludowa, 
którą prowadziłem – wtrącił 
Andrzej Powałka. – Gramy 
na różnych imprezach oko-
licznościowych, rokrocznie 
uświetniamy Dzień Celesty-
nowa 15 sierpnia, Święto 
Owocobrania w Wysoczynie, 
Dni Wiązowny...

By nie poszło 
w zapomnienie
Cóż, zapał minął Andrzejo-

wi, a jego starsi kompani nie 
chcieli już wychodzić z  do-
mów, by jeździć po wsiach 
i  miasteczkach,.. A  i  Gabry-
sia nie miała już ochoty, co 
piątek jeździć do Reguta, by 
w  szkole ćwiczyć z  dziećmi 
nowe układy taneczne i do-
kładać ze swojej pensji na 
nowe stroje.

W małym mieszkaniu Ga-
brysi i  Andrzeja Powałków 
w  Celestynowie pełno jest 
do dziś pamiątek i  zdjęć. 
Wiszą świeżo uprasowane 
spódniczki, bluzki, a w kącie 
ułożone są instrumenty. Na 
półce leżą też dwie kroniki, 
dawnych i  dzisiejszych Po-
lesoków. Oboje pamiętają 
swoją przygodę z kołbielskim 
folklorem, którą przedłużają, 
przekazując swoje doświad-
czenie wnukom z  nadzieją, 
że może i oni kiedyś zechcą 
też swoją przygodę przeka-
zać innym.

Cóż, szkoda, bo któż z mło-
dych będzie wiedział jak 
tańczyło się ongiś drabanta, 
zajączka, jak chodzono od 
chałupy do chałupy z Hero-
dem, jak oblewano się wodą 
w  śmigus dyngus albo jak 
tkano kilimy, derki i  chod-
niki. Może warto reaktywo-
wać zespół?

Andrzej Kamiński

KuLtura

Obchody 226. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja
celestynów Na uro-
czystość, która odbędzie 
się w środę, 3 maja 2017 r. 
o godz. 10.30 w Kościele 
Parafialnym w Celestyno-
wie zapraszają Wójt, Rada 
Gminy kapłani i GOKiS.

Program uroczystości:
-  Msza Święta w intencji Oj-

czyzny 
-  złożenie kwiatów pod po-

mnikiem „Dziesięciole-
cia Niepodległości”

-  Koncert muzyki patriotycz-
nej i maryjnej w wykonaniu 
Lucyny Ordon-Klimczak 
i Grzegorza Klimczak.

OtwOcK Na uroczystość, 
która odbędzie się w środę, 
3 maja 2017 r. w koście-
le p.w. św. Wincentego 
a’Paulo, ul. Kopernika 1, 
zapraszają Prezydent oraz 
Rada Miasta Otwocka.

Program uroczystości:
-  9.15 - zgromadzenie uczest-

ników przed kościołem 
-  9.30 - Msza Święta w  in-

tencji Ojczyzny z udziałem 
pocztów sztandarowych

-  10.35 - uroczystość patrio-
tyczna przy obelisku Mar-
szałka Polski J. Piłsudskie-
go, ul.Kościuszki 18.

polesoki rozmiłowani w tańcu i śpiewie

Piękna ziemio 
mazowiecko-podlaska

Tyś lechicka, Tyś słowiańska
Wyrosłem w Tobie i żyję w Tobie
Rozpowszechniając jak potrafię 

Twój folklor
W pieśni, muzyce i mowie. 

(Jan Zenon Siwek)

Polesoki na festiwalu 
w Kazimierzu Dolnym

Dziecięcy zespół Polesoków

Gabryjela i Andrzej Powałka
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Wokół jednego zdjęcia
kOłBiel Przełom XIX i XX 
w. to czas fascynacji rodzi-
mą (polską) przyrodą, etno-
grafią czy historią. Po całym 
kraju wędrowały dziesiątki 
osób dokumentujące przy 
pomocy fotografii wszystko 
to, co uważały za ciekawe 
i godne uwagi. Docierały 
także i w okolice dzisiej-
szego Otwocka, a owoce 
ich pracy można znaleźć 
w ówczesnej prasie.

W  tygodniku 
,,Ziemia” z  8 
lutego 1913 r. 
na str. 88 zo-
stało zamiesz-

czone zdjęcie autorstwa H. 
Wincza, członka Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawcze-
go. Z podpisu pod nim dowia-
dujemy się, że przedstawia  
Mazurów z  parafii Kołbiel, 

pow. miński na Mazowszu. 
Już sam opis zdjęcia wyma-
ga wyjaśnienia. Dzisiaj, gdy 
pada słowo ,,Mazur”, to ludzie 
mają skojarzenia z obszarem 
Pojezierza Mazurskiego. War-
to jednak przypomnieć, że 
jest to nazwa wtórna. Pier-
wotnie, bez mała od tysiąca 
lat, mazurami nazywano 
mieszkańców Mazowsza. Do-
piero po II wojnie światowej 
wprowadzono nazwę ,,Ma-
zowszanin”. To osadnicy z XV 
- XVI wiecznego Mazowsza, 
czyli Mazurzy, ,,nadali” nazwę 
temu północnemu fragmen-
towi dzisiejszej Polski.

Jednak to zdjęcie jest bar-
dzo ważne z innego względu. 
Na ewidentnie pozowanej fo-
tografii widzimy włościanina 
ubranego w kompletny strój 
kołbielski w  wersji męskiej. 
Mężczyzna ma na sobie siwą 

sukmanę, a za nakrycie głowy 
służy mu rogatywka obszyta 
barankiem, zapewne też w ko-
lorze zbliżonym do sukmany. 
Do dzisiaj zachowało się sporo 
zdjęć przedstawiających ko-
biety w strojach kołbielskich, 
natomiast niewiele jest zdjęć 
przedstawiających strój męski. 
Ważna jest też wspomniana 
rogatywka, która w  1913 r. 
była prawie już zapomniana 
i  to zapewne ona sprowoko-
wała fotografa do wykonania 
zdjęcia. Sama sukmana była 
wtedy jeszcze dość powszech-
nie używana, ale za nakrycie 
głowy służył kapelusz, a  nie 
tradycyjna rogatywka. Na dru-
gim planie tego zdjęcia widać 
zresztą kilku mężczyzn właś-
nie w kapeluszach. Swoją dro-
gą zastanawiam się nad tymi 
kapeluszami. Skąd one się 
tutaj wzięły? Czy jest to echo 

kontaktów kołbielszczyzny 
z  nadwiślańskim Urzeczem, 
gdzie kapelusz zawsze był 
elementem ubioru, czy może 
wpływ pobliskiej Warszawy 
na okolicę.

Jak widać, uważnemu ob-
serwatorowi jedno -  wyda-
wać by się mogło -  pospolite 
przed I wojną światową zdję-
cie, może stać się fascynują-
cym przedmiotem analizy.

Pozdrawiam. ,,Mazur” z Ot-
wocka

Paweł Ajdacki

P.S. Zachęcam Państwa 
do dzielenia się swoimi 
przemyśleniami, zdjęciami 
bądź innymi artefakta-
mi z naszego regionu, 
o których będziemy mogli 
napisać w tym miejscu 
w kolejnych numerach.

(22) 779 42 96  |  OPWIK@OPWIK.COM  |  WWW.OPWIK.COM

ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

Promocja skierowana do osób, które posiadają przyłącze wodociągowe 
wybudowane do granicy nieruchomości w ramach Funduszu Spójności.

Do ceny wykonania przyłącza należy doliczyć opłatę stałą w wysokości 880 pln netto.

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA
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piłka RĘCZNA Po trzech 
efektownych zwycięstwach 
piłkarki ręczne MKS Kar-
czew zakwalifikowały się do 
1/8 finału Mistrzostw Polski 
Juniorek Młodszych’ 2017.

W  turnieju kwa-
lifikacyjnym, 
r o z g r y w a -
nym od 7 do 
9 kwietnia br. 

w karczewskiej Hali MOSiR-
-u,  szczypiornistki z Karcze-
wa rozgromiły kolejno: LUKS 
Orlik Reszel 48:15 (28:5), 
KKS Polonię Kępno 37:24 
(19:13) oraz UKS Olimp 
Grodków 38:15 (22:7) i pew-
nie przeszły do kolejnej fazy 
rozgrywek. MKS Karczew 
jako zwycięzca 1/16 finału ma 
ten przywilej, że również ko-
lejny etap mistrzostw rozegra 
przed własną publicznością.

Pierwszy mecz z  Orlikiem 
Reszel, rozgrywany w piątek 

7 kwietnia, przebiegał całko-
wicie pod dyktando karcze-
wianek, które praktycznie 
cały mecz dominowały na 
boisku i  skutecznie - raz za 
razem - punktowały swoje 
przeciwniczki. Podopieczne 
trenera Grzegorza Ankiewi-
cza były lepsze od zawodni-
czek z Reszla prawie w każdej 
formacji, a wymienność po-
zycji i  szybkie ataki skrzyd-
łami skutecznie pozbawiły 
przeciwniczki jakichkolwiek 
marzeń o nawiązaniu równo-
rzędnej walki w tym meczu.

Zupełnie inny przebieg 
miał drugi mecz… Dyspo-
nująca niezłymi umiejęt-
nościami sportowymi Polo-
nia Kępno podjęła rękawicę 
i  w  pierwszej połowie spot-
kania skutecznie stawiała 
czoła karczewskim piłkar-
kom, przegrywając do prze-
rwy różnicą tylko 6 bramek. 
W drugiej połowie jednak za-

wodniczki Polonii nie zdołały 
sprostać doskonale przygo-
towanym szczypiornistkom 
Karczewa. Seria efektownie 
zdobytych z szybkiego ataku 
bramek skutecznie wybiła je 
z rytmu i ostatecznie pozba-
wiła szans na zwycięstwo.

Mecz z  Olimpem Grodków 
był więc dla MKS-u Karczew  
meczem „o  pietruszkę”. Na-
leży jednak zaznaczyć, że  za-
wodniczki podeszły do tego 
spotkania poważnie i w pełni 
profesjonalnie. W  interesują-
cym meczu pełnym ciekawych 
zwrotów akcji, z  dobrą grą 
w obronie - głośno komento-
wanym i oklaskiwanym przez 
widownię -  piłkarki z Karcze-
wa postawiły kropkę nad i,  wy-
grywając zdecydowanie 38:15.

Do 1/8 finału Mistrzostw 
Polski ostatecznie awanso-
wały: MKS Karczew i  KKS 
Polonia Kępno. Trzeba przy-
znać, że karczewskie szczy-

piornistki prezentowały się 
w tym turnieju wyśmienicie. 
Imponowały na parkiecie nie 
tylko dojrzałością prowadze-
nia gry, dynamiką i  szybko-
ścią prowadzonych akcji, ale 
i  dobrym przeglądem pola. 
Zawodniczki na wszystkich 
pozycjach współpracowały 
ze sobą z równą skutecznością 

i zaangażowaniem. Ciekawie 
wyglądały też akcje z wyko-
rzystaniem obrotowych, wi-
dać, że współpraca z  ataku-
jącymi na tej pozycji zaczyna 
wyglądać w karczewskiej dru-
żynie coraz lepiej. Tradycyj-
nie już bardzo dobrze spisały 
się bramkarki. Chciałoby się 
powiedzieć: tak trzymać… 

Niech forma rośnie  i  z każ-
dym meczem zbliża MKS 
Karczew do – miejmy nadzie-
ję - wygranego finału.

Andrzej Idziak

(Rozgrywki 1/8 finału MP: 
22-24.04.2017 - relacja 
w kolejnym iOtwock.info).

SPOrt

Wizytówka gminy Wiązowna

rosyjska zmora Dyszka na siedem

teniS StOłOwy  
11 kwietnia 2017 r. drużyna 
tenisistów stołowych z SP 
w Wiązownie w składzie: 
Dawid Baran, Sebastian 
Kostrzyński, Maciek Witan 
i Patryk Witan na zawodach 
międzypowiatowych w Se-
rocku wywalczyła brązowy 
medal. 

Jest to największy suk-
ces młodych sportow-
ców ze wszystkich szkół 

w  gminie Wiązowna w  tym 
roku szkolnym. Do awansu 
do finału wojewódzkiego 

zabrakło jednego wygrane-
go meczu. Chłopcy walczyli 
bardzo dzielnie, ale nie mogli 
pokonać zawodników, którzy 
mieli lepszy sprzęt oraz gra-
li - trenowali - z najlepszymi 
zawodnikami na Mazowszu 
kilkanaście razy w roku, a nie 
tak jak my kilka razy.

Pomimo olbrzymiego sukce-
su drużyny da się odczuć pe-
wien niedosyt, bo wydaje się, 
że można było więcej osiągnąć 
w Serocku. Po podsumowaniu 
zawodów i ostatniego okresu 
wnioski do dalszej pracy wy-
szły od samych zawodników, 

którzy chcą poświęcić się 
jeszcze bardziej treningom, 
turniejom, aby wygrywać 
z najlepszymi na Mazowszu. 
Do tego potrzebne jest zwięk-
szenie środków na sprzęt oraz 
turnieje – szkolenia z najlep-
szymi zawodnikami. Mamy 
nadzieję, że ten konkretny 
sukces przełoży się na więk-
sze finansowanie tenisa sto-
łowego i zostanie dostrzeżony 
przez ludzi odpowiedzialnych 
za sport w naszej gminie.

Szczęśliwy nauczyciel w-f -  
Tomasz Grzybowski

Karate W pierwszej po-
łowie kwietnia w Barcelonie  
odbył się Puchar Europy 
WKB Juniorów i Seniorów – 
było to ogromne święto dla 
karateków z całego globu. 
W zawodach wzięło udział 
przeszło 300 zawodników 
z 20 krajów (reprezentanci 
takich organizacji jak WKO, 
WKB, IKO, IFK, Kan, Ran-
gokai i IKO Matsushima), 
a wśród walczących nie za-
brakło również reprezentacji 
Klubu Sportów Walki Bushi.

Najlepszym z naszej repre-
zentacji okazał się Karol 
Brejtfus, który jak burza 

(wygrywając zdecydowanie 
trzy walki) dotarł do finału. Tu 
walkę o najwyższy laur stoczył 
z Rosjaninem. Pojedynek był 
niezwykle wyrównany i  do-
piero dogrywka wyłoniła tego 
lepszego: Karol nieznacznie 
przegrał z zawodnikiem z Ro-
sji. Srebro wywalczyła również 

niezawodna Agnieszka Winek, 
która dopiero w  drugiej do-
grywce walki finałowej musia-
ła uznać wyższość… rosyjskiej 
zawodniczki. Brąz padł łupem 
Szymona Olpińskiego, który 
wygrał walkę eliminacyjną, 
ale przegrał pojedynek w pół-
finale. KSW Bushi godnie re-
prezentował również Krystian 
Witak, który, niestety, odpadł 
w eliminacjach. Kierownikiem 

ekipy i sędzią był shihan Pa-
weł Juszczyk.

Wakul

WynIKI:
2 m. - Karol Brejtfus (kat. 
mężczyzn 16-17 lat do 70 kg)
2 m. - agnieszka Winek (kat. 
seniorek do 55 kg)
3 m. - Szymon Olpiński (kat. 
mężczyzn 16-17 lat do 80 kg)

bieganie Za nami kolej-
ny już, bo aż 7. Karczewski 
Bieg Szlakami Mazowie-
ckiego Parku Krajobrazowe-
go, którego organizatorem 
był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Karczewie.

W imprezie wzięło udział 
blisko 150 osób, a ry-
walizacja rozpoczęła 

się najpierw na dystansie 100 
i 250 m (dzieci), a następnie 
w szranki stanęli uczestnicy 
kategorii Open – dystans 10 
km. Puchary i medale dla naj-
lepszych wręczali: burmistrz 
Karczewa Dariusz Łokietek, se-
kretarz Gminy Krzysztof Szcze-
gielniak oraz dyrektor MOSiR 
Artur Seredyn. Oczywiście 
każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy medal – jedyny 
warunek to ukończenie biegu. 
Zwieńczeniem zaś biegowego 
święta był wspólny grill.

Wakul

WynIKI DZIeCI
Kategoria dziewcząt:
5-6 lat - 1. zaręba zosia; 2. 
Czajkowska Karolina; 3.Mi-
ros Marysia;
7-9 lat - 1. Olszak Daria; 2. 
zagrabska Inez; 3. Kwiat-
kowska alicja;

Kategoria chłopców:
5-6 lat - 1. trzaskowski Jaś; 
2. Sielski Michał; 3. Musia-
łek Ksawery;
7-9 lat - 1. Sobota Kon-
stanty; 2.Galant aleks; 3. 
Krupniewski Julian;
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MkS karczew w 1/8 finału Mistrzostw polski 


