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Masz głos, masz wybór:

referenda w Józefowie i Otwocku
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

karczew s. 9

KULTURA s. 12

sport s. 16

Łurzycka
Wielkanoc
w Otwocku
Wielkim

Polesoki
rozmiłowani
w tańcu
i śpiewie

Efektowne
zwycięstwa
piłkarek
MKS Karczew

2

aktualności

Kazimiera
Zalewska
redaktor naczelna
redakcja@iOtwock.info

www.iOtwock.info

Andrzej
Idziak
dziennikarz

Andrzej
Kamiński
dziennikarz

Maciej
Wakuliński
dziennikarz

24 kwietnia – 7 maja 2017

Agnieszka
Kałowska
dziennikarz

Jan
Szczyrek
dziennikarz

Paweł
Ajdacki
dziennikarz

kontakt: kontakt@iOtwock.info • NA Nasze blogi: pandurmen.iotwock.info, seneka.iotwock.info, maciej-wakuliński.iotwock.info, janszczyrek.iotwock.info, agakalowska.iotwock.info

Kultura mniej ważna?

Piórem kronikarza:

Róbmy dzieci

T

uż 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 złowieszczo, że on i jego rówieśnicy o
emeryturze nie mogą nawet
marzyć, bo kasy w ZUS-ie już
teraz brakuje. Przypomniałem 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 zależy od tempa wzrostu PKB w
chwili, gdy kończymy aktywność 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 wojny demograficzne. Walka dotyczy 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 – nawoływał Gwiazdowski.
System, który obiecuje ludziom 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 własnego bezpieczeństwa, to nie
mamy za co ich wychowywać
i nawet 500+ tego nie zmieni
(państwo nam za dużo zabiera:
opłaty za gaz, energię, podatki, 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 Społecznych na nagrody dla swoich
pracowników wydał astronomiczną 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 blisko trzy razy tyle, bo ponad
czternaście milionów! Równie 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 nagród wypłaconych w poszczególnych oddziałach i centrali
zawiera się w funduszu płac
- lakonicznie twierdzi w dokumencie 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 wyróżnił - tego, niestety, już się nie
dowiadujemy. W sumie nagrody przez sześć lat otrzymało ok.
47 tys. pracowników. Ten sam
prezes Derdziuk w niedawnym
wywiadzie dla ,,Rzeczpospolitej” przyznał, że w tym roku na
wypłaty emerytur zabraknie 49
mld złotych. - To naturalne, że
ZUS ma niedobór, czyli pieniędzy ze składek nie wystarcza
mu na pokrycie świadczeń.
Rekord niewypłacalności odnotujemy ok. 2030 roku. - W
ZUS-ie wykonuje się wiele
niepotrzebnych rzeczy i do ich
wykonywania zatrudnia się
całą armię urzędników. I później niepotrzebnie daje się im
nagrody. Niestety, winny jest
temu system emerytalny w
Polsce - ocenia Robert Gwiazdowski, obecnie ekspert w
Centrum im. Adama Smitha.
Jeden miliard dwieście sie-
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OTWOCK Ostatnie decyzje Rady Miasta Otwocka
wpłynęły destabilizująco na
działalność instytucji kultury
i rekreacji miasta.

Realizacja Zielonego
Punktu Kontrolnego
zagrożona

demdziesiąt osiem milionów
dwieście czterdzieści dziewięć
tysięcy to kwota astronomiczna. Jak policzyliśmy, za te pieniądze można by przez rok
wypłacać średnią emeryturę
(1820 zł) dla ponad 58 tysięcy emerytów.
Wiceprezes ZUS, Marcin
Wojewódka, rozwścieczył, a
zarazem przeraził Polaków,
ogłosił bowiem, że nowa składka 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 Wojewódkę, każda firma będzie
musiała prowadzić „Pracownicze Programy Emerytalne”,
do których trafią składki dla
swoich pracowników. Naturalnie program będzie obowiązkowy. Problem polega na tym,
że większość pracodawców
obniży pracownikom pensje
netto o sumę nowej składki.
Oznacza to, że to oni zapłacą za zmiany wprowadzone
przez ZUS. Warto zaznaczyć,
że zmiany obejmą nie tylko
umowy o pracę, ale również
umowy zlecenie, a za nieprzestrzeganie nowych przepisów
będą grozić przedsiębiorcom
wysokie kary.
I jak tu mój syn i jego rówieśnicy, dzisiejsi 25-latkowie,
mają ufać ZUS-owi? Wykształceni wolą wybrać na swoją
ojczyznę kraj zachodni, który
gwarantuje dziś godne życie z
całym pakietem socjalu i spokojną starość z emeryturą gwarantowaną.
Andrzej Kamiński
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Decyzją Rady Miasta
Otwocka, pomimo wcześniejszej pozytywnej opinii
Komisji Kultury Sportu
i Turystyki, obniżono środki
zabezpieczone na realizację
Zielonego Punktu Kontrolnego. Przypominamy, że
jest to bardzo szeroki projekt stworzenia w naszych
lasach 180 stałych punktów kontrolnych do biegów
na orientację (również na
nartach), powiązanych ze
stroną internetową, materiałami edukacyjnymi dla
szkół oraz potrzebną infrastrukturą, w którym uczestniczy pięć podmiotów: Miasto Otwock, gminy Karczew
i Celestynów, Klub Sportowy OKS oraz Nadleśnictwo
Celestynów, jako podmiot
koordynujący. Wszystkie
podmioty zabezpieczając
odpowiednie środki czekają
na gminę Otwock od lutego
br., aby móc rozpocząć realizację długo wyczekiwanego projektu.
Rada Miasta zmniejszając
zaproponowaną przez prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka (zgodną z zawartym
wstępnym porozumieniem
oraz kosztorysem realizacji
całości zadania) kwotę 35
tysięcy złotych, przekazała
na realizację zadania jedynie 20 tysięcy. Nie wiemy
dlaczego i na jakie cele trafiły pozostałe środki (15 tys.
zł).
Przy takim wkładzie gminy Otwock w przedsięwzięcie, 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.

Możliwe, że nie będzie plaży miejskiej w tym roku.

Brak plaży miejskiej
w tym roku?

W postępowaniu mającym
na celu wyłonienie wykonawcy i operatora plaży miejskiej
w Otwocku w roku 2017, które
zostało zakończone 19 kwietnia, nie wyłoniono żadnego
podmiotu. Na zapytanie ofertowe złożono jedną ofertę,
której wartość znacznie przekroczyła środki zapewnione
przez Radę Miasta na realizację 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 historii nie kosztowało mniej niż
40 tysięcy złotych, dlatego też
można mieć wątpliwości, czy
za zaproponowaną przez radnych kwotę zostanie wyłoniony jakikolwiek podmiot.
Prezydent zdecydował się na
ponowne umieszczenie zapytania ofertowego w najbliższym czasie. Pod uwagę brane
jest obniżenie wymagań stawianych oferentom, co w przypadku wyłonienia wykonawcy
może przełożyć się na jakość
funkcjonowania plaży miejskiej.
W przypadku nie wyłonienia oferenta sprawa zostanie
skierowana do radnych w celu
podjęcia decyzji. Możliwe
będą dwa scenariusze: rezygnacja z plaży w roku 2017 lub
przesunięcie środków na jej
realizację tak, aby była ona
możliwa. Obydwa scenariusze leżeć będą w kompetencjach radnych.
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Brak prądu w parku
miejskim

Niestety, pomimo zapewnień
przewodniczącego RM Jarosława Margielskiego dotyczących wsparcia OCK na dalszą
działalność w bieżącym roku,
choć na minimalnym, pozwalającym opłacić niezbędne
koszty poziomie, do dzisiaj nie
zapadły żadne decyzje.
Konsekwencją braku środków na podstawowe funkcjonowanie OCK jest m.in. brak
prądu w Parku Miejskim na
organizowanie jakichkolwiek
wydarzeń. Licznik prądowy,
który obsługuje trzy skrzynki (muszla, widownia oraz
skrzynka przy Liceum Gałczyńskiego) został wymontowany przez operatora. Jego
utrzymanie przez OCK miało
kosztować ok. 6 tysięcy złotych.
Z licznika do końca marca
korzystał wykonawca lodowiska. Po zakończeniu umowy
miała ona przejść na Otwockie
Centrum Kultury, aby umożliwić korzystanie z prądu przy
okazji wydarzeń organizowanych w parku. Niestety na
dzień dzisiejszy każde wydarzenie, które będzie wymagało
większego zapotrzebowania
na prąd będzie musiało być
zasilane z wynajętych agregatów, co niewątpliwie bardzo
zawyży koszty. W przypadku
takich imprez jak Kino Letnie
czy Parkowe Soboty, wynajęcie
agregatu przewyższy kosztami
koszty organizacji tych wydarzeń.
Andrzej Wysoczański
Naczelnik Wydziału Kultury
i Promocji UM Otwock

Drukarnia Prasowa
GRUPY WM Sp. z o.o.
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5,
tel. 89 539 74 21
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Józefów: Referendum już w czerwcu
JÓZEFOW Rada Miasta
Józefowa jednogłośnie
podjęła uchwałę w sprawie
referendum dotyczącego
Metropolii Warszawskiej.
Zgodnie z wnioskiem
mieszkańców miasta, data
referendum została wyznaczona na 4 czerwca.

W

Józefowie procedura
związana z ogłoszeniem referendum
rozpoczęła się od obywatelskiego wniosku złożonego
przez grupę mieszkańców.
Do wniosku dołączono podpisy trzech tysięcy józefowian, które zebrano w ciągu zaledwie kilku dni. - To
przedsięwzięcie zintegrowało
naszą społeczność. Dziękuję
i gratuluję jego inicjatorom
oraz wszystkim józefowianom, którzy włączyli się w akcję. Teraz Wasz głos będzie
mógł dotrzeć do organów

centralnych – mówił podczas
posiedzenia przewodniczący
Rady Miasta Cezary Łukaszewski.
Zgodnie z prawem, uchwała podjęta przez Radę Miasta
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz zostaje skierowana do nadzoru
prawnego Wojewody Mazowieckiego. Pytanie, które ma
pojawić się na kartach do
głosowania brzmi „Czy jest
Pan/Pani za tym, żeby m.st.
Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu
terytorialnego, objęła Gminę
Miejską Józefów?”.
- Wierzymy, że nasz głos będzie ważny dla ustawodawców – mówi Piotr Gąszcz,
jeden z inicjatorów józefowskiego referendum. - Autorzy ustawy organizowali
już w Józefowie konsultacje
społeczne, co znaczy, że ob-

chodzi ich opinia mieszkańców. Jednak w konsultacjach
pytano nas jak ma funkcjonować Metropolia Warszawska, a nikt nas nie zapytał czy
w ogóle chcemy do niej należeć. Odpowiedź na to fundamentalne pytanie przyniesie
właśnie referendum – podkreśla Piotr Gąszcz.
- Ta obywatelska akcja
spotkała się z bardzo entuzjastyczną reakcją mieszkańców.
Wielu z nich specjalnie przyjeżdżało w miejsca zbiórki
podpisów. Wiem, że już teraz
niektórzy zmieniają swoje
planu urlopowe, żeby móc
wziąć udział w referendum
– ujawnia Mariusz Batorski,
pełnomocnik grupy inicjatorów referendum i radny Józefowa.
Mieszkańcom
zależało,
aby referendum odbyło się
4 czerwca. To symboliczna
data, ale też termin, w któ-

rym podobne głosowanie
planuje kilka innych podwarszawskich gmin.
Na Facebooku powstała

grupa „Referendum Józefów”, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o postępach przedsięwzięcia.

Informacje: referendumjozefow@wp.pl, 513 485 550 .
Jan Kowalski

Otwockie Referendum Metropolitalne
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.

W

szystko wskazuje na to, że
referendum
w Otwocku
to już nie
mrzonka, a rzeczywista
szansa na poznanie opinii
mieszkańców w sprawie
udziału Otwocka w metropolii warszawskiej. Dyskusje w tej sprawie trwają od
końca stycznia, kiedy światło dzienne ujrzał poselski
projekt ustawy o ustroju
miasta stołecznego Warszawy. Jeszcze niedawno w tej
sprawie w Radzie Miasta Otwocka wniosek złożył radny
Dariusz Piętka, ale nie był
on poddawany pod głosowanie. Dlatego do pracy ruszyli
sami mieszkańcy.

Inicjatywa
15 obywateli

Z inicjatywy piętnastu
otwocczan – tutejszych
społeczników, prawników,
przedsiębiorców i zwykłych obywateli – powstał
pomysł na Otwockie Referendum Metropolitalne.
Inicjatorami referendum
na wniosek mieszkańców
są – Robert Stępień, Włodzimierz Borowiec, Patryk
Popis, Marcin Michalczyk,
Ewa Kopeć, Małgorzata
Cofała, Jakub Gutowski,
Anna Andrzejewska, Robert Gniadek, Robert Guzek, Łukasz Lutoborski,
Piotr Chruszczyk, Marcin
Bender, Artur Basek, Jarosław Zawadzki.
Procedura organizacji referendum ruszyła 14 kwietnia, kiedy inicjatorzy złożyli oficjalne powiadomienie
do prezydenta Otwocka
– Zbigniewa Szczepaniaka – o podjęciu inicjatywy
referendalnej dotyczącej
tzw. ustawy metropolitalnej. Według ustawy o referendum lokalnym, organizatorzy mają dokładnie 60
dni na zbieranie podpisów.
Wniosek musi poprzeć
min. 3485 uprawnionych
do głosowania (10% z 34
849). Swój podpis poparcia może złożyć osoba pełnoletnia, która jest
wpisana do otwockiego
rejestru wyborców i nie jest

pozbawiona praw publicznych. Pierwsza zbiórka głosów miała miejsce już 22
kwietnia w pięciu punktach
usługowo-handlowych.

Cel
referendum

Przeprowadzenie referendum ma na celu poznanie
opinii otwocczan na temat
ewentualnego udziału Otwocka na szczeblu samorządu powiatowego w tzw. metropolii warszawskiej. Jest
to też szansa, aby właśnie
mieszkańcy, a nie politycy,
zdecydowali o tym bezpośrednio, po zapoznaniu się
z argumentami za i przeciw
udziałowi Otwocka w metropolii. To sposób na wykazanie, że to głos mieszkańców
Otwocka w tej sprawie jest
najważniejszy oraz umożliwienie mieszkańcom podjęcia spokojnej i rozważnej
decyzji. Jak informują organizatorzy
Otwockiego
Referendum Metropolitalnego, proponowane zmiany
w samorządach na szczeblu
powiatowym będą znacząco wpływać i zmieniać więzi społeczne, gospodarcze
i kulturowe wspólnoty samorządowej, jaką tworzą
mieszkańcy Otwocka, chociażby w takim zakresie, jak
ochrona zdrowia, oświata,
transport publiczny czy
planowanie przestrzenne.
Przykładem może być otwo-

www.referendum.otwockie.pl
#ReferendumOtwockie
www.facebook.com/
ReferendumOtwockie

cki szpital, o którego losach
po ewentualnym przystąpieniu Otwocka do metropolii
warszawskiej i wyłączeniu
go z obecnego powiatu otwockiego będą decydować radni
metropolii i prezydent miasta stołecznego Warszawy. To
samo czekałoby także drogi
powiatowe w Otwocku, szkoły ponadpodstawowe i organizację transportu publicznego pomiędzy Otwockiem
i Warszawą.

Kalendarz
referendalny

Jak na razie organizatorzy
skupiają się na zbieraniu
podpisów, ale już teraz można poznać kilka szczegółów.
Zakładając, że wszystko
pójdzie zgodnie z planem,
referendum odbędzie się we
wrześniu tego roku. Wynika
to przede wszystkim z terminów, które zapisane są
REKLAMA

w ustawie o referendum lokalnym. Pytanie referendalne będzie brzmiało: „Czy jest
Pan/Pani za tym, żeby m.st.
Warszawa, jako metropolitalna 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-Center czy kancelaria adwokacka
mec. Roberta Stępnia na ul.
Warszawskiej 15/30. Możliwe,
że takim punktem stanie się
także dworzec PKP. W kolejne weekendy z pewnością
pojawią się znów punkty
zbierania podpisów w terenie. Organizatorzy liczą w tej
sprawie przede wszystkim
na pomoc wolontariuszy i samych mieszkańców Otwocka.

Wolontariuszem może zostać
każdy, dla kogo idea przeprowadzenia 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 zatrzyma. Trzeba zgodzić się z organizatorami, że warto poznać
w tej kwestii opinie samych
zainteresowanych, a także
zapoznać ludzi z plusami i minusami planowanego udziału Otwocka w metropolii. To
mieszkańcy powinni wypowiedzieć się o swojej przyszłości
i przynależności samorządowej. 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
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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.
Czym różni się praca
w ośrodku od pracy w innych gabinetach, gdzie
przyjmuje Pan maluchy?
- Jest to praca bardziej
zespołowa. Następnie jest
to w zasadzie praca ze zdrowymi 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 niewiadoma. 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 musimy - niczym detektywi - te
zagadki rozwiązywać.
-... czyli, np. dowiedzieć
się, dlaczego dziecko
słabo się rozwija?
- Tak. Albo dowiedzieć się,
czy będzie się dobrze rozwijało, co zagrażało temu
dziecku, gdy było w brzuchu
matki. Nie mając kontaktu z matką, opieramy się
tylko na poszlakach, dowodach pośrednich, ocenie
specjalistów i na badaniach
dodatkowych. Z rodzicami
biologicznymi spotykamy
Zrób mammografię
na wiosnę!
POWIAT Panie, które
w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do
Programu, który umożliwia 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 Ośrodku Kultury, ul. Widok 1
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 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 badania prosimy o wcześniejszą
rejestrację pod nr tel. 58 666
24 44. Call Center czynne od
poniedziałku do soboty.

się - my, lekarze - niezmiernie rzadko. Najczęściej ci
rodzice nie chcą się z nami
spotykać, czasem brakuje
im możliwości.
- Na dodatek rodzice
niektórych dzieci są nieznani?
- To się dosyć rzadko zdarza, na szczęście. Są to dzieci z ,,okna życia” lub dzieci
gdzieś znalezione: mieliśmy,
np. dziecko znalezione w liściach. Było to jesienią, leżało
w kupie liści i płakało. Nic zupełnie 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 specyficzna. Zawsze mówię, że
trochę poprawiamy Pana
Boga, a trochę bawimy się
w swatkę. Po pierwsze: poprawiamy dzieciom życiorys,
bo naprawdę ich sytuacja
rodzinna dzięki naszej działalności u większości diametralnie się polepsza. Z rodzin,
gdzie były niechciane, trafiają
do rodzin, gdzie są hołubione. Jako swatka, bo swatamy
troje ludzi ze sobą i to jest
chyba
najprzyjemniejsze
w tej pracy.

- A co jest najtrudniejsze?
- Kiedy dzieci ciężko chorują. Zdarzyły się tu przypadki
bardzo poważnych chorób
u dzieci, a przecież przywiązujemy się do nich i to
jest trudne...
- ...kiedy właściwie nie
można im pomóc? Tak
jak, np. dwóm niemowlakom obecnie przebywającym w IOP z FAS?
- Alkoholowy zespół płodowy (FAS) charakteryzuje się
uszkodzeniami różnych narządów, ale najgorsze jest, że
alkohol niszczy mózg i przez
to uniemożliwia dziecku jego
potencjalny rozwój. Normalnie nie jest akceptowane
w naszym społeczeństwie, aby
kobieta piła alkohol w czasie ciąży. Ale FAS zdarza się
u dzieci, których matki piły
alkohol, nie wiedząc, że są
w ciąży lub w kręgach społecznych, gdzie picie alkoholu
jest akceptowane zawsze. Takie dziecko ma bardzo trudny start w życie, bo własna
matka zrobiła mu krzywdę,
której nie da się naprawić,
szczególnie właśnie, gdy
chodzi o uszkodzenia mózgu. Z alkoholowym zespołem
płodowym wiążą się też, np.
wady serca - to już na szczęście umiemy lepiej naprawiać
- czy charakterystyczny wyraz
twarzy, niedobór masy ciała,
którego też się nie da zupełnie odrobić. Te dzieci już
nigdy nie będą tak dorodne
jak inne, które nie były trute
w łonie matki. FAS jest dosyć dużym problemem z tego
względu, że mało jest tak bardzo szkodliwych substancji

dla dziecka w okresie ciąży jak
alkohol, który przecież jako
środek poprawiający nastrój
jest powszechnie akceptowany przez społeczeństwo.
- Co dla Pana znaczy
słowo sukces, gdy mówimy o pracy w IOP?
- Od wielu lat współpracuję
z Katolickim Ośrodkiem Adopcyjnym jako święty Mikołaj.
Ten ośrodek robi dla swoich
rodzin adopcyjnych mikołajki
i wtedy ja mam okazję zobaczyć dzieci, które kiedyś były
w IOP, już znacznie większe.
Spotykam szczęśliwe, normalne rodziny ze szczęśliwymi dziećmi, które albo się
cieszą ze świętego Mikołaja,
albo boją się go, albo w niego nie wierzą, jak to dzieci...
Zawsze trafia mi się przy takiej okazji pytanie - ,,O, dzień
dobry, panie doktorze, a pamięta 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 pięcioletnie? 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 mieszkańcy powiatu?
- Spotykamy z bardzo dużym wsparciem społeczności.
Wiele osób, o różnym stopniu
zamożności i niezależnie od
wieku, stara nam się okazać
serce. Są akcje pomocy organizowane przez duże zakłady,
ale też, np. uczniowie szkół
średnich i gimnazjalnych
zbierają pieniądze albo dary
rzeczowe dla nas. Wiele jest
osób prywatnych, które przynoszą, np. wózki, ubranka,

wszystko w bardzo dobrym
stanie i to też jest ogromne
wsparcie. Mam nawet wrażenie, że ośrodek nie musi
kupować odzieży dziecięcej.
Potok darów od ludzi dobrej woli jest dosyć szeroki
i trwały. Czasem szerszy,
czasem węższy, są momenty,
że ludziom otwierają się bardziej 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 rozmowę i życzę dalszych
sukcesów, czyli, aby jak
najwięcej tych dzieci
wyrosło na szczęśliwych
dorosłych ludzi.
Kazimiera Zalewska

Przyjaciele Nazaretu sfinansują remont IOP
OTWOCK Przyjaciele Nazaretu przekazali 50 tysięcy
złotych na remont Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego, który mieści się
w budynku szpitala przy ul.
Batorego w Otwocku.

U

mowa między Stowarzyszeniem Przyjaciół
Domu Nazaret a prowadzącą ośrodek Fundacją
Rodzin Adopcyjnych została
podpisana 12 kwietnia 2017
roku. Generalny remont placówki i zakup nowego wyposażenia planowany jest jesienią. W projekcie uczestniczy
także Fundacja Medicover.
- Właśnie podpisaliśmy
kolejną, trzyletnią umowę
z urzędem marszałkowskim,
co zapewnia bezpieczeństwo
funkcjonowania ośrodka do
2019 roku. Teraz dzięki pomocy Przyjaciół Nazaretu możemy planować remont - mówi
Dorota Polańska, dyrektor
IOP. - Przyjaciele Nazaretu

stali się przyjaciółmi naszych
maluchów. Dzieci po remoncie ośrodka będą oczekiwały
na adopcję w lepszych warunkach. Efektami remontu
podzielimy się w listopadzie.
W latach 2005 - 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Nazaret wspierało otwocki dom
dla samotnych kobiet i matek
z dziećmi. W związku z decyzją
Sióstr Orionistek o zakończeniu działalności Domu ,,Nazaret” niewykorzystane fundusze
Stowarzyszenie przeznaczyło
na pomoc fundacjom działającym na rzecz dzieci i rodziny,
o czym poinformowało w lutym
podczas uroczystego przekazania funduszy w kościele św.
Wincentego a‘Paulo. W Otwocku poza IOP pomoc otrzymało także Domowe Hospicjum
Dziecięce ,,Promyczek“.
Monika Szczygielska

Więcej informacji:
www.domnazaret.com

Pracownicy IOP, Dorota Polańska - dyrektor IOP oraz Marcin Kępiński i Anna Strużyńska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Nazaret.
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IntraLine - nowatorska technologia
do walki z rakiem
OTWOCK W Narodowym
Centrum Badań Jądrowych 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 śródoperacyjnych, których zadaniem
jest niszczenie pozostałych
komórek rakowych.

29

marca 2017
r. to był
niezwykły
dzień dla
twórców
IntraLine. Pierwszy egzemplarz urządzenia został zaprezentowany lekarzom -

specjalistom na konferencji
w ośrodku NCBJ w trakcie
podsumowania projektu INTRA-DOSE. Na konferencję
przyjechało kilkadziesiąt osób
z całej Polski - zarówno lekarzy jak i fizyków, inżynierów.
Do Świerku z tej okazji zawitał
też wiceminister energii Andrzej Piotrowski.
Zabiegi śródoperacyjne są
wykonywane w kilku placówkach onkologicznych w Polsce
od około dekady. Są to nowoczesne procedury medyczne,
najczęściej stosowane przy
leczeniu raka piersi, ale także raka żołądka, trzustki,
odbytnicy i innych. Zabieg
polegający na miejscowym
napromienianiu, a wykonywany w końcowej fazie operacji
usuwania guza u pacjenta,
pozwala skutecznie niszczyć

Pierwszy IntraLine

resztę złośliwych komórek nowotworowych, które jak ustalono, mieszczą się najczęściej
w tkance tuż obok guza. Do tej
pory zabiegi te wykonywano
przy użyciu sprzętu zachodniego, teraz powstał lepszy,
jeszcze nowocześniejszy i wygodniejszy dla lekarzy - polski IntraLine.
Medyczny
akcelerator
elektronów, IntraLine, jest
wynikiem kilkuletniej pracy
ponad 50-osobowego zespołu - inżynierów, naukowców
i medyków - onkologów z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (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 dyrektor instytutu, prof. dr hab.
Krzysztof Kurek, podkreślając m.in. że prezentowana
właśnie technologia nigdy by
nie powstała, gdyby nie wieloletnia współpraca NCBJ
z największymi światowymi
laboratoriami naukowymi
(jak np. CERN), gdzie polscy
naukowcy zdobyli niezwykłe
doświadczenia i wiedzę potrzebną do tworzenia innowacyjnych technologii. Wiceminister energii Andrzej
Piotrowski gorąco pogratulował zespołowi twórców
IntraLine osiągnięcia i życzył

Grupa twórców IntraLine z NCBJ i WCO
szybkiej komercjalizacji. Potem uczestnicy konferencji
otrzymali znaczną dawkę konkretów dot. urządzenia. Od
strony technicznej,czyli sam
proces powstania urządzenia 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. Zaprezentowano także film pokazujący
zalety IntraLine.

Czym wyróżnia
się IntraLine?

Śródoperacyjne zabiegi są
realizowane na świecie przy
użyciu różnych typów promieniowania jonizującego.
Polski IntraLine wykorzystuje do napromieniania elektrony. 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 medycznej to duża mobilność zarówno całego urządzenia jak
i jego głowicy, wysoka jakość
wiązki promieniowania elektronowego 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 jednych z najnowocześniejszych
metod walki z nowotworami
złośliwymi. Łatwość, szybkość
i precyzja, z jakimi akcelerator
do radioterapii śródoperacyjnej potrafi dostarczyć wiązkę
terapeutyczną w obszar objęty
zmianami nowotworowymi,
ułatwia naszym specjalistom
przeprowadzenie zabiegu,
a pacjentom gwarantuje zredukowanie do minimum skutków ubocznych napromieniania” - tłumaczył prof. dr hab.
Julian Malicki, dyrektor WCO.

Profesor Malicki podkreślał też, że Wielkopolskie
Centrum Onkologii czeka
już na wersję komercyjną IntraLine, ponieważ ich obecny
sprzęt do zabiegów śródoperacyjnych ma kilkanaście lat
i niedługo potrzebna będzie
jego wymiana. Tymczasem,
jak mówiła dr Agnieszka
Syntfeld-Każuch,
pierwszy egzemplarz technologii
ma trafić właśnie do WCO
na badania i testy w warunkach szpitalnych.
Całemu zespołowi pracującemu przy stworzeniu IntraLine należą się wielkie gratulacje. Natomiast przyszłym
ewentualnym
pacjentom
- beneficjentom stworzonej
w NCBJ technologii - należy życzyć, aby na IntraLine
wkrótce znalazły się fundusze
na komercjalizację - to znaczy,
aby urządzenie mogło jak najszybciej trafić do szpitali.
Kazimiera Zalewska

Nowy dyrektor ZGM

Oznakuj swój rower

OTWOCK Edyta
Lechniak - otwocczanka,
wieloletni pracownik
administracji samorządowej, ekonomistka
i absolwentka studiów
doktoranckich z Zarządzania i Finansów
- w drodze konkursu
została wybrana nowym
dyrektorem Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

POWIAT Nie daj szansy
złodziejowi - oznakuj swój
rower! Ruszyła akcja znakowania rowerów. Możesz to
zrobić bezpłatnie w Otwocku, Józefowie i Karczewie.

N

owym dyrektorem
Zarządu Gospodarki
Mieszkaniowej
w drodze konkursu została
wybrana Edyta Lechniak,
magister ekonomii, absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej
Handlowej w Kolegium
Zarządzania i Finansów,
studiów podyplomowych
w Szkole Głównej Handlowej „Rachunkowość i Finanse
przedsiębiorstw”,
studiów podyplomowych
na Akademii im. Leona

Koźmińskiego „Audyt wewnętrzny”. Ponadto nowa
dyrektor ZGM to certyfikowany księgowy Ministra
Finansów, odbyła wiele
szkoleń m.in. z kodeksu postępowania administracyjnego, procesu inwestycyjnego, budżetu zadaniowego,
i kontroli zarządczej. Od 11
lat jest urzędnikiem samorządowym, w tym od ponad
7 lat pracuje na stanowisku
ds. kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej.
- Lubię wyzwania, uruchamiają niesamowite pokłady pozytywnej energii i są
niezawodnym motorem do
działania. Funkcja dyrektora
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej jest takim wieloaspektowym wyzwaniem.
Przeprojektowanie wielu
działań w ZGM i otoczeniu
jest niezbędnym etapem
rozwoju w każdej organizacji. Zamierzam stopniowo wprowadzać swoją wi-

zję. Zmiany są konieczne.
Nowe warunki społeczne,
okoliczności, oczekiwania
„wołają o kroki do przodu”.
Stagnacja to wymierny efekt
ujemny i stopniowo narastający – mówi nowa dyrektor.
- Priorytetową sprawą jest
kwestia gospodarowania zasobami lokalowymi. Sytuacja zmusza do efektywnego
wykorzystania budynków.
Poza tym monitoring należności, istotne jest wczesne reagowanie i odpowiedni
kontakt z mieszkańcami,
udogodnienia spłat, propozycje, stwarzanie możliwości
rozwiązywania problemów.
Podobnie jest z pozostałymi
wieloma obszarami zadań,
czyli przekierowania działań
na funkcjonalne rozwiązania – dodaje.
Edyta Lechniak urzędowanie w ZGM rozpocznie
po świętach wielkanocnych.
Gazeta Otwocka

P

rocedura programu polega na wygrawerowaniu
specjalnym przyrządem
typu “engrawer”, oznaczenia
składającego się z liter i cyfr oraz
rejestracji w bazie danych policji. Każdy oznakowany rower
zostanie opatrzony naklejką samoprzylepną informującą o dokonaniu oznakowania roweru.
Mikroudarowa technologia
“engrawera” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, aponadto powoduje zmiany
w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.
Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:
• rama roweru pod kierownicą,

• ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
• przedni widelec.
W rowerach o znacznej
wartości materialnej zaleca
się rozważenie oznakowania
na prośbę właściciela dodatkowych elementów, takich
jak: sztyca siodełka, sztyca
kierownicy, obręcze kół.
Dzięki takiemu systemowi
każdy oznakowany rower ma
inny numer, a ponadto można 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 wysokość nie powinna przekraczać 7 mm.
Nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów
oznakowanych oraz przera-

biania naniesionych wcześniej numerów.
Uzupełnienie brakującego
oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów
powinno być wykonane tą
samą technologią.
Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa
się na podstawie:
• dokumentu tożsamości
właściciela (osoba pełnoletnia),
• dowodu zakupu - paragon lub faktura, umowa
kupna - sprzedaży, (wg.
oświadczenia
ustnego właściciela).
Zakowanie rowerów odbywa się w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku (tel.
22 779-40-91), Komisariatach Policji w Józefowie (tel.
22 789-21-07) i Karczewie
(tel. 22 780-65-77). Prosimy
o wcześniejsze telefoniczne
umówienie znakowania.
KPP Otwock
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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 zdecydować w jakiej szkole będą
kontynuowali edukację.
Możliwości jest dużo, a podczas dnia otwartego, każda
placówka starała się zachęcić potencjalnych uczniów
na przeróżne sposoby.

W

jaki sposób
uczniów gimnazjów zachęcały do siebie
licea? Pysznym jedzeniem, prezentacją
możliwych ścieżek rozwoju,
występami, przemowami dy-

rektorów i nauczycieli, dobrą
muzyką, robotami, a nawet…
szybkimi pojazdami.
W Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego,
na głównej auli młodzież
mogła zapoznać się ze specyfikacją profili klas. Szkoła proponuje w tym roku 5
klas: politechniczną klasę
A, z rozszerzoną informatyką, matematyką i fizyką,
klasę B przyrodniczo – medyczną z rozszerzoną biologią, chemią, oraz językiem
angielskim/matematyką do
wyboru. Klasa C społeczno
administracyjna będzie miała rozszerzoną wiedzę o społeczeństwie, geografię i język
angielski. Klasa D ekonomiczno turystyczna - rozszerzony program matematyki
angielskiego i geografii, klasa
E humanistyczna – z rozszerzonym j. polskim, j. angielskim i historią. Co jeszcze
czeka przyszłych licealistów
“Gałczyna”? Warsztaty teatralne, koncerty charytatywne, siłownia, w sezonie zimowym łyżwy, zajęcia sportowe.
Kolejną możliwością dla
potencjalnych licealistów
jest Nukleonik, czyli Zespół
Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej 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 innowacją strażacko – ratowniczą, mechanik pojazdów
samochodowych z innowacją
motocykle i quady, technik
usług fryzjerskich. Jeśli nie
jesteśmy pewni specjalizacji, możemy wybrać się też
do klasy wielozawodowej.
Kierunki kształcenia, które
oferuje Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica w Otwocku, to technik ekonomista oraz technik ekonomista
wojskowo–policyjny, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik
żywienia i usług gastronomicznych - innowacja pedagogiczna, promotor zdrowia
i urody, technik hotelarstwa
oraz technik hotelarstwa
(innowacja pedagogiczna),
klasa personelu pokładowe-

go, technik technologii żywności, kelner oraz kucharz.
(O Liceum Ogólnokształcącym nr 3 im. Juliusza Słowackiego - czytaj niżej)
Jak widać, możliwości jest
wiele, a gimnazjaliści mają
w czym wybierać. Ciężko jest
określić, która szkoła cieszy
się największą popularnością. Na podjęcie decyzji jest
jeszcze dużo czasu, więc
uczniowie mogą spokojnie
przemyśleć sprawę wyboru
przyszłej placówki edukacyjnej. Warto obejrzeć filmy promocyjne szkół, które
można znaleźć w Internecie.
Póki co, miejsce dla nowych
licealistów muszą zwolnić tegoroczni maturzyści, którzy
już niedługo przystąpią do
jednego z najważniejszych
egzaminów w ich życiu.
Agnieszka Kałowska

,,Słowak” otworzył podwoje…
OTWOCK Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to
w dzisiejszych czasach
inwestycja w przyszłość,
dlatego też gimnazjaliści
z rozwagą podejmują
decyzje, gdzie kontynuować swoją edukację.
Pomocą służą im rozmowy
ze starszymi kolegami, odwiedziny w szkołach, które
znajdują się na terenie powiatu otwockiego, lektura
informatorów dotyczących
konkretnych placówek…

W

tym roku tradycyjnie już w kwietniu
odbył się tzw. dzień
otwartych drzwi dla gimnazjalistów - także w LO
NR III im. J. Słowackiego.
8 kwietnia popularny ,,Słowak” – plasujący się bardzo
wysoko w rankingach ogólnopolskich i szczycący się od
kilku lat ,,Srebrną tarczą”
- szeroko otworzył swoje

podwoje, zachęcając do zapoznania się z ofertą edukacyjną, obejrzenia sal lekcyjnych
i porozmawiania z uczniami
oraz nauczycielami, co pomogłoby w rozwianiu wszelkich
wątpliwości związanych z wyborem dalszej ścieżki życiowej. Po wejściu do budynku
opiekę nad potencjalnymi
uczniami (i niejednokrotnie
ich rodzicami) sprawowała
liczna grupa przewodników,
których zadaniem było pokazać atuty szkoły, opowiedzieć
o zaletach nauki w ,,Słowaku”,
przedstawić nauczycieli, opowiedzieć ciekawostki z życia
szkoły. Gimnazjaliści mieli
więc możliwość zapoznania
się ze szczegółową charakterystyką poszczególnych profili kształcenia – informacje
zostały zaprezentowane na
posterach przygotowanych
przez licealistów - podręcznikami, siatkami godzin
przewidzianymi w danych

klasach. Wypytywali o dodatkowe zajęcia rozwijające
zainteresowania, konkursy,
imprezy… Zarówno przewodnicy jak i nauczyciele twierdzili, że w ,,Słowaku”, oprócz
skupiania się na nauce, można spędzić czas w przyjaznej
atmosferze i rozwijać się też
w sferach pozaszkolnych,
że realizuje się tu w praktyce myśl Alberta Einsteina:
,,Nauka w szkołach powinna
być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją
za cenny dar, a nie za ciężki
obowiązek”. Goście zobaczyli
zadbany budynek, ładne, kolorowe sale - niektóre z niestandardowym wystrojem,
np. sala polonistyczna, historyczna i przedsiębiorczości – zachęcające do ćwiczeń
zaplecze sportowe, korytarze
z wyeksponowanymi pracami
plastycznymi uczniów, mogli 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 poczęstunek, podobnie jak i w sali
j. rosyjskiego, gdzie dymił
zachęcająco samowar i pachniały ciasteczka. Były też pokazy chemiczne i pierwszej
pomocy z wykorzystaniem
fantomów, a w czasie wędrówki można było zdobyć
,,pieczątki” i w nagrodę otrzymać długopis z logo szkoły.
Rozmowy z gimnazjalistami
wskazywały, że największe
zainteresowanie wzbudzają
klasy: o profilu politechnicznym (rozszerzone - matematyka, fizyka i informatyka)
oraz medycznym (rozszerzone - biologia, chemia), a dalej prawno- europejska (rozszerzone - 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 gwarancję skutecznego wykorzystania czasu przeznaczonego
na przygotowanie się do matury, zapewnia wysoki poziom wyników maturalnych,
co przekłada się na możliwość studiowania na dobrych

uczelniach wyższych, a jednocześnie nie jest korporacją,
gdzie panuje wyścig szczurów. Przed gimnazjalistami
w najbliższych dniach ważny
egzamin, a później zaczyna się
rekrutacja do szkół średnich.
Trzymajmy za nich kciuki!
Wakul
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Lekcja o cyberprzestępczości

D

zieci słuchały policjantki z uwagą,
a pytane odpowiadały rzeczowo, wykazując
doskonałą znajomość komputera, Internetu i przeróżnych portali społecznościowych. Policjantka, posiłkując
się prezentacją multimedialną, 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 społecznościowych, oszustwa i wyłudzenia
za pośrednictwem Internetu, wysyłanie niechcianych
e-maili lub SMS-ów, przechwytujących dane osobowe oraz wiele innych nielegalnych 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 padło 45% polskich internautów,
a część z nich może nawet nie
być tego świadoma, ponieważ
nie wie, iż szkodliwe oprogramowanie niekiedy działa
w ukryciu, w niewidoczny

sposób. Szczególnie narażone na ataki są dzieci takie jak
wy, które nie wiedzą o istniejących zagrożeniach oraz są
mniej podejrzliwe. Hakerzy
często używają prostych zabiegów socjotechnicznych,
aby wzbudzić zaufanie internauty, na przykład podszywają się pod kolegę z pracy lub
ze szkoły. Następnie proszą
o przysługę, taką jak wysłanie SMS-a, którzy rzekomo
kosztuje kilka groszy, a naprawdę kilkanaście złotych.
Niestety, aż jedna na cztery
osoby daje się nabrać na taki
podstęp. Z roku na rok przybywa użytkowników nowych
technologii: tabletów oraz
smartfonów. Dają one wiele możliwości komunikacji,
ułatwiają pracę i naukę. Niestety, na ich rozwoju zyskują
także przestępcy. Cyberprze-

75-latek znaleziony
w lesie przez myśliwego

W

czasie swojej wędrówki
zauważył
nagle półprzytomnego człowieka. Zaalarmował odpowiednie służby,
czyli pogotowie oraz policję,
którym - pomimo trudności
w dotarciu w dosyć niedostępne miejsce - udało się
zabrać starszego mężczyznę
do szpitala. Okazało się, że
jest to pacjent Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, który prawdopodobnie

w nocy uciekł z budynku i zawędrował na odległe tereny
- został znaleziony w krzakach koło wysypiska śmieci
w Glinie.
- W pierwszym momencie
pomyślałem, że w lesie porzucono jakieś ubrania. Potem
zorientowałem się, że na łące
pomiędzy krzakami leży człowiek. To miejsce jest bardzo
niedostępnym terenem, gdzie
znajdują się bagna i bardzo
gęsta roślinność. Próbowałem
nawiązać z nim kontakt słowny, ale on był półprzytomny,
zaczął majaczyć.
Policjanci, zanim trafili
na miejsce, musieli około
kilometr iść piechotą przez
las. – opowiadał Stefan Traczyk. – Dostrzegłem go przez
przypadek podczas wykonywania swoich obowiązków
łowieckich. Gdybym go nie

zauważył, prawdopodobnie
nikt by nie znalazł.
Starszy mężczyzna został znaleziony bez butów,
miał lekko zakrwawione
nogi i był w ciężkim stanie.
Prawdopodobnie idąc przez
bagienne tereny, zgubił obuwie, a w końcu zmęczony
i zmarznięty położył się na
łące. Okazało się, że policja
szukała pacjenta szpitala
gruźliczego, a wygląd odnalezionego człowieka zgadzał się
z przekazanym rysopisem.
Mało brakowało, a cała sytuacja mogłaby się skończyć
się tragicznie. Na szczęście
mężczyzna został uratowany
przez łowczego, który z pewnością znalazł się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie.
Agnieszka Kałowska

Podobnej treści zajęcia
funkcjonariuszka Komendy Stołecznej Policji przeprowadziła też z rodzicami, zwracając uwagę, by
byli czujni i sprawdzali,
po jakich stronach serfują
ich dzieci.
AnKa

Trójka włamywaczy zatrzymana
OTWOCK Policja poinformowała o zatrzymaniu
przed świętami wielkanocnymi trójki lokalnych włamywaczy, którzy dwukrotnie
okradli jeden z domów
w mieście.

Z

CELESTYNÓW 9 kwietnia (niedziela) około
godz.11.00 Stefan Traczyk,
łowczy Wojskowego Koła
Łowieckiego nr 195 „Bażant” i nadleśniczy z Nadleśnictwa Jabłonna, wybrał
się do lasu, aby zaewidencjonować paśnik.

używa przynajmniej podstawowego programu antywirusowego, 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 – podkreśliła policjantka na zakończenie lekcji.

stępcy zmieniają taktykę atakują szybko rozwijające
się platformy mobilne i sieci
społecznościowe, których
użytkownicy są mniej świadomi zagrożeń. Urządzenia
mobilne są słabiej chronione niż tradycyjne komputery. Podczas gdy ponad 80 %
użytkowników komputerów

e znalezionych przy zatrzymanych przedmiotów można wywnioskować, że ci dwaj mężczyźni
i kobieta - mieszkańcy Otwocka - to drobni złodzieje,
którzy włamywali się głównie 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 włamaniem (24,82/10 tys. osób)
są najczęściej zdarzającymi
się przestępstwami. Z powoREKLAMA

Fot. KPP Otwock

CELESTYNÓW Uczniowie
klas czwartych, piątych
i szóstych Szkoły Podstawowej w Celestynowie mieli
rzadką okazję uczestniczyć
w nadzwyczajnej lekcji.
Prowadziła ją policjantka
z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji.

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 dochodzenia najpierw ustalili jednego podejrzanego o włamania w Otwocku. Podejrzenie
okazało się trafne - podczas
przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny, policjanci znaleźli przedmioty
pochodzące z włamania do

domu oraz dokumenty tożsamości innych osób. Po nitce
do kłębka - na podstawie zdobytych informacji policjanci
mieli podstawy do zatrzymania w tej sprawie kolejnego
mężczyzny i kobiety. Oprócz
fantów z kradzieży przy jednym z mężczyzn znaleziono
dodatkowo marihuanę.
Otwoccy śledczy wciąż badają działalność zatrzymanych i wcale niewykluczone,
że są oni winni innych podobnych przestępstw.
ZetKa

8
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przygarnij
mnie
CELESTYNÓW Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zachęca do adopcji jego
podopiecznych.

Przekaż 1% swojego podatku na celestyniaki:
KRS 0000154454
Cel szczegółowy 1%:
Schronisko w Celestynowie. www.facebook.com/
celestyniaki

Optima to młoda, wesoła
iskierka. Do schroniska trafiła razem ze swoim przyjacielem Krebsem, błąkały się po
wysypisku śmieci. Sunia ma
niespożyte pokłady energii,
wciąż chciałaby biegać, hasać
i szaleć. Cieszy się każdą chwilą sp∑ędzoną z człowiekiem
i zaraża swoim młodzieńczym
optymizmem. Jest inteligentna 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 stracił zaufania, lgnie do pieszczot
i kocha ludzi. Jest wyjątkowo
piękny, długowłosy i nieduży. Zasługuje na cudowny
dom, by już nikt go nigdy nie
skrzywdził. nr 2/17

www.iOtwock.info

Ekstremalna Droga Krzyżowa
POWIAT 7 kwietnia odbyła
się druga edycja Ekstremalnej 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. Zgłosiło się ponad 325 osób!

O

20:30 rozpoczęła
się Msza Święta
w kościele w Parafii Zesłania Ducha
Świętego w Otwocku, 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 rozumieć, trzeba doświadczać i to
niekoniecznie tylko pozytywnych emocji. Uczestnicy tej

niezwykłej Drogi Krzyżowej
właśnie dlatego postanowili
podjąć wyzwanie i spróbować
przetrwać całą noc.
Ci najbardziej zdeterminowani ruszyli trasą św. Floriana, tzw. Pomarańczową, która
miała dokładnie 50,2 km długości i prowadziła do Łaskarzewa. 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 uczestnicy szli przez ciemny las.
- Mnie mocno dotknęła ta
forma, bo jest to coś realnego,
możemy zaangażować się nie
tylko duchowo, ale także swoim ciałem w ten specyficzny
rodzaj ,,modlitwy”. Jej popularność wynika chyba po części z tego, że jest to coś nowego,
a po części z tego, że stawia się

ludziom wymagania. Komunikat, który głosimy nie jest
łatwy: ,,pójdziesz sam 40 km
w nocy, weźmiesz za siebie odpowiedzialność, po drodze możesz się zgubić i nikt nie będzie
cię szukał. Chętny?” No i okazuje się że są chętni, ponieważ
ludziom podoba się to, że nie

Jordan i Ola w wojewódzkim
finale konkursu recytatorskiego
CELESTYNÓW Dwoje uczniów z gminy Celestynów zajęło I miejsce w powiatowych
eliminacjach 40. Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, które miały
miejsce 6 kwietnia w Powiatowym Młodzieżowym Domu
Kultury w Otwocku.

Są to:
- Jordan Jakubiszyn - kl. IV
c, Szkoła Podstawowa im.
Batalionu „Zośka” w Celestynowie - przygotowany
przez Renatę Lorenc.
- Ola Cieślak - kl. III a, Gim.
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy „
Skrytego” - przygotowana
przez Ewę Olszewską.

Laureaci będą reprezentować powiat otwocki w finałowych zmaganiach konkursowych 22 i 23 kwietnia 2017
r.; Koncert Laureatów - 29
kwietnia 2017 r. Obydwa
wydarzenia odbędą w Mazowieckim Instytucie Kul-

tury przy ul. Elektoralnej 12
w Warszawie. Gratulujemy
Oli i Jordanowi, życząc powodzenia w czasie finałowych występów.
Agata Olszewska
GOKiS w Celestynowie

Porozmawiają o skoku na sądy

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

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, ul. Prosta 3, tel. 22
789 70 61, e-mail: adopcje@celestynow.toz.pl
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OTWOCK Najpierw Trybunał Konstytucyjny, organy
ścigania i media publiczne.
Teraz PiS próbuje podporządkować sobie sądy.
O tym, w jaki sposób działania obozu władzy przełożą
się na stan demokracji i prawa jednostek, już 27 kwietnia
będą dyskutować eksperci
w ramach trzeciej debaty
„Klubu Trybuny” w Otwocku.

K

ażda debata w ramach
„Klubu Trybuny” w Otwocku dotyczy najbardziej aktualnych problemów.
W spotkaniach z udziałem
licznej publiczności biorą
udział znane z pierwszych
stron gazet osobistości życia
publicznego. Podczas pierwszej debaty dyskutowano na

temat konieczności utrzymania kompromisu aborcyjnego. Tematem przewodnim
drugiej debaty była nieodpowiedzialna reforma edukacji.
– W ostatnim czasie z oburzeniem obserwujemy bezpardonowy atak na sądy i niezawisłość sędziowską oraz próbę
podporządkowania sobie przez
polityków wymiaru sprawiedliwości pod płaszczykiem zmian
w ustawie o Krajowej Radzie
Sądownictwa – mówi Lucyna
Rutkowska, przewodnicząca
Rady Powiatowej SLD w Otwocku. – Od wybitnych ekspertów chcemy dowiedzieć
się, w jakim stopniu wprowadzane przez rząd zmiany mogą
zagrozić stanowi demokracji
i prawom człowieka w Polsce
– dodaje przewodnicząca.

Tym razem w gronie prelegentów znajdą się: Danuta
Przywara – działaczka społeczna, socjolog, współzałożycielka Komitetu Helsińskiego
w Polsce, odznaczona Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz sędzia Waldemar Żurek – rzecznik prasowy i członek Krajowej Rady
Sądownictwa, sędzia Sądu
Okręgowego w Krakowie.
Debata „Czy demokracja
i prawa człowieka są zagrożone” odbędzie się 27 kwietnia
w Kawiarni Klubowej w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 1. Początek spotkania,
otwartego dla wszystkich zainteresowanych, zaplanowano na godz. 18.
W.D.

daje się im gotowej recepty
na duchowy rozwój, a jedynie
określa ramy i mówi ,,spróbuj” – 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

w skrócie
1 mln zł na żłobek
WIĄZOWNA Takie dofinasowanie uzyskało przedszkole „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 dopłaci do czipowania, sterylizacji
i kastracji zwierząt. Akcja dotyczy zwierząt, których właściciele mieszkają na terenie
Gminy Wiązowna. Usługa
jest całkowicie bezpłatna

i odbywa się na koszt gminy.
Szczegółowych informacji
udziela Joanna Kociszewska 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 Westerplatte 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

Policzyli, ile pieniędzy Lidl
zostawia w kraju
POWIAT Instytut Globalnej Odpowiedzialności
przedstawił raport, z którego 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 prawdopodobnie spodziewać w innych
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a więc także
i w Polsce.

A

nalizy Instytutu Globalnej
Odpowiedzialności
muszą
być zaskakujące nawet dla
najbardziej pesymistycznie
nastawionych wobec dużych sieci handlowych. Nie
jest tajemnicą, że znaczna
część zysków trafia do kra-

ju, z którego owe sieci pochodzą. W tym przypadku
jednak z Czech do Niemiec
,,wypływa” aż 99,99 % zysku, 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. Ekspansja Lidla jest możliwa
dzięki finansowaniu ( preferencyjne kredyty) przez
Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju oraz Bank Światowy. Instytut Globalnej Odpowiedzialności nawołuje
do zablokowania mechanizmów umożliwiających
wyprowadzanie podatków
za granicę.
Filip Skowronek

powiat
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Najpiękniejsze palmy powiatu
POWIAT Podczas Niedzieli
Palmowej niejeden z mieszkańców Otwocka i całego
powiatu mógł poszczycić
się piękną, oryginalną
palmą. Były to prace pochodzące z Powiatowego
Konkursu na Palmę Wielkanocną. W sobotę, 8 kwietnia
podczas Jarmarku Wielkanocnego IPPO w Otwocku
za najpiękniejsze palmy
nagrody dostali ich twórcy,
a one same w większości
zostały sprzedane.

O

rganizatorem
piątego już Powiatowego Konkursu na Palmę
Wielkanocną
było jak co roku Publiczne
Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli. Wpłynęło
na niego wiele kolorowych,
oryginalnych, naprawdę niesamowitych prac wykonywanych pojedynczo lub grupowo, przez dzieci, młodzież
i dorosłych. Jak podkreślała
Alicja Pacek, główna organizatorka konkursu, poziom
prac był naprawdę wysoki.
Toteż jury - w składzie: Aneta
Bartnicka (przewodnicząca),
oraz Barbara Karpisz, Iwona
Gałązka, Katarzyna Barcikowska-Żaczek - miało niełatwy orzech do zgryzienia.
Ostatecznie po burzliwych
obradach panie wybrały najpiękniejsze palmy powiatu
otwockiego na 2017 rok.
Laureaci konkursu nagrody
odebrali podczas wspomnianego jarmarku w Otwocku.
Najpierw krótkie podsumowanie konkursu zrobiła

dyrektor kołbielskiego gimnazjum, Anna Piętka, dziękując za współpracę Staroście
Powiatu Otwockiego oraz Izbie Przedsiębiorców Powiatu
Otwockiego i podkreślając
wysoki poziom tegorocznych
prac. Laureatom atrakcyjne
nagrody wręczali Anna Piętka, Ireneusz Paśniczek, prezes IPPO, Paweł Rupniewski,
wicestarosta powiatu, oraz
Zbigniew Szczepaniak, prezydent 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 Podstawowa nr 8 im. gen. J. Filipowicza w Otwocku, op. Małgorzata Szczepanik
• Julia Mazek – Publiczne
Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli, op. Alicja
Pacek
1. Dzieci przedszkolne - honorowy patronat Dyrektora
PMDK w Otwocku:
I miejsce: dzieci z różnych
grup wiekowych – Przedszkole nr 10 „Leśne skrzaty”
w Otwocku, op. Katarzyna
Jończyk
II miejsce: Marcin Dróżdż
– Gminne Przedszkole w Kołbieli, op. Beata Laskus
III miejsce: Marianna Stani-
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szewska, Maja Suwik, Antoni
Poncyliusz – Przedszkole nr
17 w Otwocku, op. Dorota
Kurek
Wyróżnienie: Wojciech
Skolmowski – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Rudzienku, op.
Iwona Gałązka
2. Uczniowie klas 1-3 - honorowy 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, Wojciech Majsterek, Magdalena
Kowalska – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła
II w Otwocku, op. Iwona
Leśniewska
• Jan Przybysz Filip Grzegorczyk – Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Rudzienku, op.
Agnieszka Błażejczyk
3. Uczniowie klas 4-6 honorowy patronat Wójta
Gminy Kołbiel:
I miejsce: Patrycja Krzysztanek, Natalia Barejka – Szkoła
Podstawowa w Warszawicach, op. Karolina Kluczek
II miejsce: Aktyw biblioteczny – Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II w Otwocku,
op. Iwona Leśniewska

Dyrektor Gimnazjum w Kołbieli, Anna Piętka, opiekun Kółka regionalnego i organizatorka konkursu Alicja Pacek, oraz dziewczęta z kołbielskiego gimnazjum Katarzyna
Gontarczyk, Joanna Wojciechowska i Natalia Szostak z konkursowymi palmami
III miejsce: Maciej Świerlikowski – Szkoła Podstawowa
nr 12 im Kornela Makuszyńskiego w Otwocku, op.
Joanna Ćwiek
Wyróżnienia:
• Milena Michalska – Szkoła
Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli, op. Katarzyna
Barcikowska
• Magdalena Więsik – Szkoła
Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Człekówce, op. Dorota ZiubińskaMatla
• Izabela Skolmowska –
Szkoła Podstawowa im.
Batalionu „Zośka” w Celestynowie, op. Aneta Jałocha
4. Uczniowie gimnazjum
- honorowy patronat Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kołbieli:

I miejsce – Joanna Wojciechowska, Ewelina Święch,
Natalia Szostak – Publiczne
Gimnazjum im. Oskara Kolberga 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 ponadgimnazjalna i dorośli - honorowy

patronat Prezydenta Miasta Otwock;
I miejsce: Lucyna Andrzejewska, Alicja Mazek – Sufczyn 43, Gmina Kołbiel
II miejsce: Dalila Chetouane,
Aleksandra Kruk – Zespół
Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie, op. Małgorzata
Piwek
III miejsce: Aleksandra
Kamola – Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Otwocku, op. Jolanta Broda
Wyróżnienia:
• Janina Młotek – Rudno 93,
Gmina Kołbiel
• Małgorzata Wnuk – Warszawice 4a, Gmina Sobienie Jeziory.
Wszystkim laureatom gratulujemy!
ZetKa

Łurzycka Wielkanoc w Otwocku Wielkim
KARCZEW 9 kwietnia,
w Niedzielę Palmową,
w Otwocku Wielkim odbyła
się Łurzycka Wielkanoc.
Wydarzenie zorganizowała
Ochotnicza Straż Pożarna
oraz Stowarzyszenie Rozwoju Mazowsza INNOMAZ.

A

trakcje dla najmłodszych i tych starszych,
lokalna kuchnia, rękodzieła, 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 Maurycy 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 najprawdopodobniej pochodzą
specyficzne wzory widoczne
na kobiecych strojach z Urzecza. Dopełnieniem prezentacji 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 przygotowaną przez Mariana
Słobodowskiego. Zbiory pochodzą 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 łurzycka, 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 oczywiście lokalnej kuchni, więc na
stoiskach pyszniły się: świeże pieczywo, smalec, ogórki
kiszone, baby ziemniaczane
czy tłoczone soki. Wszystko
oczywiście pochodziło od lokalnych przedsiębiorców i go-

spodyń. Dla najmłodszych
zaś organizatorzy przygotowali warsztaty wielkanocne,
na których głównym zadaniem było malowanie glinianych form.
Łurzycka Wielkanoc cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło na

niej tegorocznych finalistek
Miss Ziemi Otwockiej, które często angażują się w tego
typu wydarzenia. Pojawili
się także politycy: Tadeusz Płaczek- radny gminy
Karczew i rzecznik prasowy
Polskiego Stronnictwa Ludowego - Jakub Stefaniak.

Ten drugi nie krył swojego
podziwu dla tej inicjatywy,
a podczas swojego krótkiego przemówienia złożył życzenia świąteczne od przewodniczącego Władysława
Kosiniaka-Kamysza.
Jan Szczyrek
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kino za rogiem

Coś dla ducha, coś dla ciała

Gazetowe cuda
JÓZEFÓW Co robicie ze starymi gazetami? Część z Was na
pewno wyrzuca je po prostu do
kosza, część oddaje na makulaturę, inni wykorzystują w znanym sobie tylko celu. Klub Kobiet Miejskich ma jeszcze jedną
ciekawą propozycję – recykling
użytkowy. Stare gazety wykorzystane zostaną do zrobienia
takich przedmiotów, jak np.:
kosz na śmieci, zegar ścienny
czy ramki na zdjęcia. Pamiętajcie, 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 Józefów, ul. Wyszyńskiego 1

Kino
dla mam
OTWOCK OCK zaprasza na filmowe spotkania
z cyklu ”Otwockie kino
dla MAM”, projekt który
stworzony został specjalnie z myślą o matkach, ojcach i opiekunach z małymi
dziećmi (od niemowlaka do
6-latka) oraz dla przyszłych
rodziców. Pierwszy seans:
“Tajemnica Filomeny”. Niemowlaki mogą przebywać
z rodzicami na sali w czasie
seansu. W trakcie projekcji
zostanie przyciszony dźwięk
oraz przygaszone światło.
Dla wygody małych dzieci, na sali kinowej zagwarantowane będą wszelkie
możliwe udogodnienia np.:
przewijak, kosmetyki, itp.
Stworzony zostanie także
kącik dla dzieci wyposażony w gry, zabawki i kredki.
Podczas trwania spotkania
starsze dzieci mogą pozostać 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 okazja wziąć udział w wernisażu
fotograficznym pt. „Matka
Polka”. Projekt jest autorstwa
Barbary Błaszczyk, a cały cykl
składa się dokładnie z czterech ujęć każdej z bohaterek. Są tu zatem dwa portrety w stanie błogosławionym
(początek i zaawansowana
ciąża), zdjęcia mamy około
rok po narodzeniu dziecka
oraz fotografie przedstawiające 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 rowerowe we wspaniałym gronie
są idealnym pomysłem na
spędzenie soboty. Zapraszamy zatem na wycieczkę
z miłośnikiem i pasjonatem
Józefowa – Januszem Prządką. Trasa liczy ok. 25 km, a
przybliżony czas trwania

przejazdu to jakieś 3 godziny. Wstęp wolny. Obowiązują
zapisy: tel. 22 789 22 84.
6 maja (sobota), godz.
10.00, Urząd Miasta
Józefów, ul. Wyszyńskiego 1
Wojna na deski
JÓZEFÓW Pod tym tytułem
kryje się film dla dzieci od lat
8. Opowiada on o dwóch przyjaciołach, którzy jak co roku
biorą udział w letnim obozie
i konkursie na budowę najwyższej drewnianej fortecy. Niestety, dochodzi do sporu między
nimi… Najlepsi przyjaciele staną się przeciwnikami, a walka
toczyć się będzie o znacznie
więcej niż tylko o najwyższą
obozową konstrukcję… Czy
przyjaźń jest faktycznie ważniejsza 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. „Filmowe Oskary”. Przed Wami

dwa weekendy (sobota i niedziela) ze wspaniałymi filmami, które mają na koncie tę
prestiżową nagrodę. W sobotę
poznacie historię rozgrywająca
się w latach 50-tych XX wieku. Głowa rodziny, mężczyzna,
który niegdyś marzył o karierze
baseballowej, zostaje śmieciarzem w Pittsburghu. Z czasem
narasta w nim poczucie rozczarowania i frustracji, w efekcie
czego cierpią jego żona i syn.
W niedzielę natomiast poznacie 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 przeszłości, 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 Józefów, ul. Wyszyńskiego 1
Przygotował: Wakul

kulturalne fiszki
Książkowe dysputy
OTWOCK Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku zaprasza na kolejne spotkanie
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem tematem dyskusji będzie książka
Henryka Sienkiewicza „Bez
dogmatu”. Wstęp wolny.
24 kwietnia (poniedziałek), godz. 17.30
MBP w Otwocku, ul.
Andriollego 45

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 (poniedziałek), godz. 18.00
Filia BP w Duchnowie,
ul. Wspólna 157

Konkurs Piosenki
Polskiej
WIĄZOWNA Już w poniedziałek finał X Powiatowego
Konkursu Piosenki Polskiej
zorganizowanego
przez
Gminny Ośrodeka Kultury
w Wiązownie. Przyjdźcie posłuchać rozśpiewanych dzieci
i młodzieży.
24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek)
sala widowiskowa
Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiązownie

reklama

„Niesamowita
Marguerite”
Okolice Paryża, początek lat
dwudziestych XX wieku. Jak
co roku, w imponującym zamku należącym do Marguerite
Dumont zbierają się miłośnicy
muzyki. Niewielu z nich osobiście zna bogatą właścicielkę
posiadłości. Mówi się tylko,
że całe życie poświęciła swojej
największej pasji - muzyce.
Jest jednak pewien problem:
Marguerite nie ma słuchu i fałszuje wprost niewiarygodnie…W ramach artystycznej prowokacji obecny wśród gości
młody dziennikarz pisze pełną
zachwytów recenzję występu,
co sprawia, że baronowa jeszcze mocniej zaczyna wierzyć
w swój wrodzony talent i postanawia spełnić marzenie
życia. Przy wsparciu sowicie
opłaconego eks-gwiazdora
opery przygotowuje się do
pierwszego recitalu przed
prawdziwą publicznością.
Subtelna opowieść o nieodwzajemnionej miłości do
sztuki, inspirowana postacią Florence Foster Jenkins,
sopranistki-amatorki zwanej
najgorszą śpiewaczką świata.
24 kwietnia (poniedziałek) godz.18:00, WCK
filia Anin, ul. V Poprzeczna 13, bilet 5 zł
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Polesoki rozmiłowani w tańcu i śpiewie
CELESTYNÓW Wiele
słów uznania i dziesiątki podziękowań zapisanych jest
na kartkach Księgi Pamiątkowej zespołu taneczno-śpiewaczego Polesoki,
którą w 1975 roku założył
jego kierownik organizacyjny Aleksander Wojtan. Na
pierwszej stronie zapisał kilka 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 pożółkłych fotografiach członkowie zespołu: młodzi,
w ludowych strojach i roztańczeni. - Mimo że minęło
50 lat, a wydaje się jakby
to wczoraj było – wspominają Gabriela Powałka i jej
mąż Andrzej.

Po wykopkach
śpiewali

Kiedy z pól zebrano i wymłócono zboża, kiedy wykopano ziemniaki i przygotowano zapas drewna na
zimę, nastawał czas na darcie
pierza gęsiego i tkanie ubrań
z lnianych nici. Zbierano się
wówczas w izbie którejś z gospodyń i przy pracy śpiewa-

no. W Celestynowie, w izbie
Koła Gospodyń, też zbierały
się kobiety. Haftowały obrusy
i poszewki, wycinały papierowe cudeńka i, by nie było
nudno, śpiewały. Rej wodziły
Jadwiga Palacz, Helena Kąkol i Wiktoria Kręgielewska.
Na skrzypcach przygrywał
Aleksander Popis, więc nogi
same rwały się do tańca. Na
taką wieczornicę trafiła 40
lat temu dr Grażyna Dąbrowska, pracownik naukowy
PAN, która zbierała materiały o mazowieckim folklorze.
Muzykowanie i przyśpiewki
celestynowiaków spodobały jej się do tego stopnia, że
namówiła ich do założenia
zespołu. Razem z Aleksandrem Wojtanem, entuzjastą
folkloru kołbielskiego, wystarała się o stroje, ułożyła repertuar 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 instytucja na terenie Celestynowa,
czyli Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” zakupiła dla zespołu instrumenty, a Grażyna Dąbrowska
oddelegowała swoją asystentkę, Wiesławę Sawicką,
by czuwała nad stroną artystyczną i choreograficzną.

Polesoki zaczęły zdobywać
nagrody i dyplomy. Wystąpiły też w filmie „Chopin”,
gdzie zagrali w scenie wesela ludowego, tańcząc i śpiewając. 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, praca, dom nie zostawiały wiele
czasu na mozolne często ćwiczenia nowych układów choreograficznych i kilkudniowe
nieraz wyjazdy. Zespół powoli zaczął się rozpadać i nie pomagały namowy kierownika
Wojtana i dr Dąbrowskiej.
Każdy z członków Polesoków miał jakieś powody, by
nie uczestniczyć w próbach
i występach.

Nowa odsłona
zespołu

Zespół przestał istnieć
i pewnie nikt by nie pamiętał już o nim, gdyby nie Gabriela 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 Towarzystwa Kulturalnego, Tadeusz Korybut-Daszkiewicz,

Dziecięcy zespół Polesoków

Obchody 226. Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 maja
CELESTYNÓW Na uroczystość, która odbędzie
się w środę, 3 maja 2017 r.
o godz. 10.30 w Kościele
Parafialnym w Celestynowie zapraszają Wójt, Rada
Gminy kapłani i GOKiS.

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

Program uroczystości:
- Msza Święta w intencji Ojczyzny
- złożenie kwiatów pod pomnikiem
„Dziesięciolecia Niepodległości”
- Koncert muzyki patriotycznej i maryjnej w wykonaniu
Lucyny Ordon-Klimczak
i Grzegorza Klimczak.

Program uroczystości:
- 9.15 - zgromadzenie uczestników przed kościołem
- 9.30 - Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem
pocztów sztandarowych
- 10.35 - uroczystość patriotyczna przy obelisku Marszałka Polski J. Piłsudskiego, ul.Kościuszki 18.

Polesoki na festiwalu
w Kazimierzu Dolnym

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)
który w 1998 roku, za zgodą
i akceptacją zarządu, zakupił
kubraczki, sorce i wspólnie
z Powałkami namawiał dzieci do śpiewania w nowym
zespole Polesoków.
- Do zespołu trafiłam jako
mała dziewczynka – wspomina Gabriela Powałka - Ubrano mnie w pasiastą spódniczkę, 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 zespole poznałam Andrzeja
i z nim śpiewająco wiodę
życie. Kiedy więc Tadek zaproponował
reaktywację
zespołu, razem z mężem
z ochotą się tego podjęliśmy.
Dyrektorka szkoły w Regucie,
Janina Skrzypiec-Nowak, pomogła w naborze dzieci i za
darmo udostępniła pomieszczenia do ćwiczeń. Z piwnic
Urzędu Gminy „wykopaliśmy” stroje i instrumenty.
Niestety, większość zapasek
i czepców zbutwiała, a w miechach harmonii myszy urządziły sobie nory, więc nadawała się na złom. Tylko część
bluzek jako tako nadawała
się do użytku. Rodzice wybranych dzieci pomogli uzupełnić brakujące części garderoby 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. Występ bardzo wszystkim przypadł do gustu, a wójt gminy,
Tomasz Atłowski, obiecał
daleko idącą pomoc. Pomoc
przyszła, ale z CTK i od dyrekcji Szkoły Podstawowej
w Regucie. Zespół zaczął odnosić sukcesy; na „Chmielakach” w Krasnym Stawie
wytańczył dyplom i cztery
tysiące złotych. Wielokrotnie
uświetniał różnego rodzaju
obchody i uroczystości. Kilkakrotnie młode Polesoki wzięły udział, wespół z Zespołem
Ludowym z Mlądza w inscenizacji Wesela Kołbielskiego.
Zespół przeszedł pod finansowe skrzydła Gminnego Ośrodka Kultury, co nie
znaczy, że były pieniądze na
uzupełnianie strojów, naprawę instrumentów kapeli czy
wyjazdy na konkursy. Ot,
było parę groszy na opłacenie instruktorów. Jednak to
powoduje, że zespół wciąż
istnieje i nawet odnosi sukcesy, choćby na dorocznych
konkursach pieśni i tańca
ludowego w Kołbieli.
- Była też Kapela Ludowa,
którą prowadziłem – wtrącił
Andrzej Powałka. – Gramy
na różnych imprezach okolicznościowych, rokrocznie
uświetniamy Dzień Celestynowa 15 sierpnia, Święto
Owocobrania w Wysoczynie,
Dni Wiązowny...

By nie poszło
w zapomnienie

Cóż, zapał minął Andrzejowi, a jego starsi kompani nie
chcieli już wychodzić z domów, by jeździć po wsiach
i miasteczkach,.. A i Gabrysia nie miała już ochoty, co
piątek jeździć do Reguta, by
w szkole ćwiczyć z dziećmi
nowe układy taneczne i dokładać ze swojej pensji na
nowe stroje.
W małym mieszkaniu Gabrysi 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 Polesoków. Oboje pamiętają
swoją przygodę z kołbielskim
folklorem, którą przedłużają,
przekazując swoje doświadczenie wnukom z nadzieją,
że może i oni kiedyś zechcą
też swoją przygodę przekazać innym.
Cóż, szkoda, bo któż z młodych będzie wiedział jak
tańczyło się ongiś drabanta,
zajączka, jak chodzono od
chałupy do chałupy z Herodem, jak oblewano się wodą
w śmigus dyngus albo jak
tkano kilimy, derki i chodniki. Może warto reaktywować zespół?
Andrzej Kamiński

Gabryjela i Andrzej Powałka
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Wokół jednego zdjęcia
KOŁBIEL Przełom XIX i XX
w. to czas fascynacji rodzimą (polską) przyrodą, etnografią 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 dzisiejszego Otwocka, a owoce
ich pracy można znaleźć
w ówczesnej prasie.

W

tygodniku
,,Ziemia” z 8
lutego 1913 r.
na str. 88 zostało zamieszczone zdjęcie autorstwa H.
Wincza, członka Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego. Z podpisu pod nim dowiadujemy się, że przedstawia
Mazurów z parafii Kołbiel,

pow. miński na Mazowszu.
Już sam opis zdjęcia wymaga wyjaśnienia. Dzisiaj, gdy
pada słowo ,,Mazur”, to ludzie
mają skojarzenia z obszarem
Pojezierza Mazurskiego. Warto jednak przypomnieć, że
jest to nazwa wtórna. Pierwotnie, bez mała od tysiąca
lat, mazurami nazywano
mieszkańców Mazowsza. Dopiero po II wojnie światowej
wprowadzono nazwę ,,Mazowszanin”. To osadnicy z XV
- XVI wiecznego Mazowsza,
czyli Mazurzy, ,,nadali” nazwę
temu północnemu fragmentowi dzisiejszej Polski.
Jednak to zdjęcie jest bardzo ważne z innego względu.
Na ewidentnie pozowanej fotografii 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 kolorze zbliżonym do sukmany.
Do dzisiaj zachowało się sporo
zdjęć przedstawiających kobiety 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 sprowokowała fotografa do wykonania
zdjęcia. Sama sukmana była
wtedy jeszcze dość powszechnie używana, ale za nakrycie
głowy służył kapelusz, a nie
tradycyjna rogatywka. Na drugim planie tego zdjęcia widać
zresztą kilku mężczyzn właśnie w kapeluszach. Swoją drogą zastanawiam się nad tymi
kapeluszami. Skąd one się
tutaj wzięły? Czy jest to echo

reklama

ZDROWA WODA
DLA CIEBIE!

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

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA
TYLKO 50

PLN
NETTO

OFERTA LIMITOWANA

NAWET DO 48

RAT 0%

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

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

kontaktów kołbielszczyzny
z nadwiślańskim Urzeczem,
gdzie kapelusz zawsze był
elementem ubioru, czy może
wpływ pobliskiej Warszawy
na okolicę.
Jak widać, uważnemu obserwatorowi jedno - wydawać by się mogło - pospolite
przed I wojną światową zdjęcie, może stać się fascynującym przedmiotem analizy.
Pozdrawiam. ,,Mazur” z Otwocka
Paweł Ajdacki

P.S. Zachęcam Państwa
do dzielenia się swoimi
przemyśleniami, zdjęciami
bądź innymi artefaktami z naszego regionu,
o których będziemy mogli
napisać w tym miejscu
w kolejnych numerach.
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MKS Karczew w 1/8 finału Mistrzostw Polski
PIŁKA RĘCZNA Po trzech
efektownych zwycięstwach
piłkarki ręczne MKS Karczew zakwalifikowały się do
1/8 finału Mistrzostw Polski
Juniorek Młodszych’ 2017.

W

turnieju kwalifikacyjnym,
rozgrywanym od 7 do
9 kwietnia br.
w karczewskiej Hali MOSiR-u, szczypiornistki z Karczewa 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 pewnie przeszły do kolejnej fazy
rozgrywek. MKS Karczew
jako zwycięzca 1/16 finału ma
ten przywilej, że również kolejny etap mistrzostw rozegra
przed własną publicznością.
Pierwszy mecz z Orlikiem
Reszel, rozgrywany w piątek

7 kwietnia, przebiegał całkowicie pod dyktando karczewianek, które praktycznie
cały mecz dominowały na
boisku i skutecznie - raz za
razem - punktowały swoje
przeciwniczki. Podopieczne
trenera Grzegorza Ankiewicza były lepsze od zawodniczek z Reszla prawie w każdej
formacji, a wymienność pozycji i szybkie ataki skrzydłami skutecznie pozbawiły
przeciwniczki jakichkolwiek
marzeń o nawiązaniu równorzędnej walki w tym meczu.
Zupełnie inny przebieg
miał drugi mecz… Dysponująca niezłymi umiejętnościami sportowymi Polonia Kępno podjęła rękawicę
i w pierwszej połowie spotkania skutecznie stawiała
czoła karczewskim piłkarkom, przegrywając do przerwy różnicą tylko 6 bramek.
W drugiej połowie jednak za-

wodniczki Polonii nie zdołały
sprostać doskonale przygotowanym szczypiornistkom
Karczewa. Seria efektownie
zdobytych z szybkiego ataku
bramek skutecznie wybiła je
z rytmu i ostatecznie pozbawiła szans na zwycięstwo.
Mecz z Olimpem Grodków
był więc dla MKS-u Karczew
meczem „o pietruszkę”. Należy jednak zaznaczyć, że zawodniczki podeszły do tego
spotkania poważnie i w pełni
profesjonalnie. W interesującym meczu pełnym ciekawych
zwrotów akcji, z dobrą grą
w obronie - głośno komentowanym i oklaskiwanym przez
widownię - piłkarki z Karczewa postawiły kropkę nad i, wygrywając zdecydowanie 38:15.
Do 1/8 finału Mistrzostw
Polski ostatecznie awansowały: MKS Karczew i KKS
Polonia Kępno. Trzeba przyznać, że karczewskie szczy-

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

i zaangażowaniem. Ciekawie
wyglądały też akcje z wykorzystaniem obrotowych, widać, że współpraca z atakującymi na tej pozycji zaczyna
wyglądać w karczewskiej drużynie coraz lepiej. Tradycyjnie już bardzo dobrze spisały
się bramkarki. Chciałoby się
powiedzieć: tak trzymać…

Rosyjska zmora

Dyszka na siedem

KARATE W pierwszej połowie 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, Rangokai i IKO Matsushima),
a wśród walczących nie zabrakło również reprezentacji
Klubu Sportów Walki Bushi.

BIEGANIE Za nami kolejny już, bo aż 7. Karczewski
Bieg Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, którego organizatorem
był Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Karczewie.

J

est to największy sukces młodych sportowców ze wszystkich szkół
w gminie Wiązowna w tym
roku szkolnym. Do awansu
do finału wojewódzkiego

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

W
niezawodna Agnieszka Winek,
która dopiero w drugiej dogrywce walki finałowej musiała uznać wyższość… rosyjskiej
zawodniczki. Brąz padł łupem
Szymona Olpińskiego, który
wygrał walkę eliminacyjną,
ale przegrał pojedynek w półfinale. KSW Bushi godnie reprezentował również Krystian
Witak, który, niestety, odpadł
w eliminacjach. Kierownikiem

ekipy i sędzią był shihan Paweł 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)

Wizytówka gminy Wiązowna
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 Serocku wywalczyła brązowy
medal.

Andrzej Idziak

zabrakło jednego wygranego meczu. Chłopcy walczyli
bardzo dzielnie, ale nie mogli
pokonać zawodników, którzy
mieli lepszy sprzęt oraz grali - trenowali - z najlepszymi
zawodnikami na Mazowszu
kilkanaście razy w roku, a nie
tak jak my kilka razy.
Pomimo olbrzymiego sukcesu drużyny da się odczuć pewien niedosyt, bo wydaje się,
że można było więcej osiągnąć
w Serocku. Po podsumowaniu
zawodów i ostatniego okresu
wnioski do dalszej pracy wyszły od samych zawodników,

którzy chcą poświęcić się
jeszcze bardziej treningom,
turniejom, aby wygrywać
z najlepszymi na Mazowszu.
Do tego potrzebne jest zwiększenie środków na sprzęt oraz
turnieje – szkolenia z najlepszymi zawodnikami. Mamy
nadzieję, że ten konkretny
sukces przełoży się na większe finansowanie tenisa stołowego i zostanie dostrzeżony
przez ludzi odpowiedzialnych
za sport w naszej gminie.
Szczęśliwy nauczyciel w-f Tomasz Grzybowski

imprezie wzięło udział
blisko 150 osób, a rywalizacja 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 najlepszych wręczali: burmistrz
Karczewa Dariusz Łokietek, sekretarz Gminy Krzysztof Szczegielniak 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

Fot.: MOSIR Karczew

N

ajlepszym z naszej reprezentacji 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 dopiero dogrywka wyłoniła tego
lepszego: Karol nieznacznie
przegrał z zawodnikiem z Rosji. Srebro wywalczyła również

Niech forma rośnie i z każdym meczem zbliża MKS
Karczew do – miejmy nadzieję - wygranego finału.

Wyniki dzieci
Kategoria dziewcząt:
5-6 lat - 1. Zaręba Zosia; 2.
Czajkowska Karolina; 3.Miros Marysia;
7-9 lat - 1. Olszak Daria; 2.
Zagrabska Inez; 3. Kwiatkowska Alicja;

Kategoria chłopców:
5-6 lat - 1. Trzaskowski Jaś;
2. Sielski Michał; 3. Musiałek Ksawery;
7-9 lat - 1. Sobota Konstanty; 2.Galant Aleks; 3.
Krupniewski Julian;

