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OTWOCK od dwóch lat trwa rekonstrukcja dawnego pensjonatu Gurewicza w otwocku. Kompleks ma być gotowy 
w 2019 roku, ale już obecne zmiany wzbudzają wiele emocji. Zobacz jak się odradza ikona otwocka. - s. 4

Fot. Sławomir Wąsowski
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OTWOCK 
i niemiecki 
Lennestadt 
obchodzą w tym 
roku 25-lecie 
partnerstwa. Z tej 
okazji w sobotę, 
16 września 
2017, w Teatrze 
Miejskim im. S. 
Jaracza odbył 
się uroczysty 
koncert z udziałem 
przedstawicieli 
obu miast. 

30 p a ź d z i e r -
nika 1992 
roku przed-
stawiciele 
O t w o c k a 

i Lennestadt podpisali Kartę 
Miast Partnerskich. Teraz, 
we wrześniu, ze specjalną 
rocznicową wizytą przyjechała 
do Otwocka ponad 40-osobo-
wa delegacja z Lennestadt na 
czele z wiceburmistrzem Mi-
chaelem Beckmannem oraz 
przedstawicielami urzędu 
miejskiego odpowiedzialnymi 
za organizowanie współpracy, 
grup i stowarzyszeń biorących 
udział w wymianie. Przybyły 
także dwie osoby od lat moc-
no zaangażowane w rozwijanie 
dobrych stosunków z naszym 
miastem - Dorothea Sonder-
mann i Johann Pietrzak.

Ze strony polskiej na jubi-
leuszowy koncert w  Teatrze 
Miejskim zaproszeni zostali 
przedstawiciele władz sa-
morządowych - prezydent, 
wiceprezydenci, radni miej-
scy, przedstawiciele wszyst-
kich organizacji oraz szkół, 
które współpracują ze stro-
ną niemiecką oraz p. Jerzy 
Przeździak - były przewod-
niczący rady miasta - jeden 
z  sygnatariuszy dokumentu 
z 1992 roku.

Przed koncertem przybyłych 
gości przywitał prezydent Ot-
wocka Zbigniew Szczepaniak. 
Krótko przypomniał historię 
nawiązania współpracy mię-
dzy miastami, która pięknie 
się rozwinęła i obecnie jest re-
alizowana w różnych formach 
i na wielu płaszczyznach, jak 
np. wymiana indywidualna 
rodzin, młodzieży ze szkół, 
współpraca straży pożar-
nych i  Czerwonego Krzyża, 
sportowców, artystów czy 
parafii. Prezydent, dziękując 
wszystkim zaangażowanym 
w dotychczasową współpracę, 
jednocześnie życzył otwoc-
czanom i mieszkańcom Len-
nestadt jeszcze wielu rocz-
nic przeżywanych wspólnie, 
podczas których będą mogli 
dzielić się radościami i osiąg-
nięciami.

W równie ciepłych słowach 
zwrócił się do przybyłych 
w imieniu gości z Niemiec wi-
ceburmistrz Lennestadt Mi-
chael Beckmann. Powiedział  
m.in. że dla nich od począt-
ku jednym z głównych celów 
nawiązania partnerstwa była 
szeroka wymiana młodzieży. 
Jak przyznał za sukces uwa-
ża to, że w ciągu 25 lat każdy 
uczeń z Lennestadt był przy-
najmniej przez tydzień w Ot-
wocku. Dziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do na-
wiązania i  rozwoju partner-
stwa.

Z  całą pewnością wszyscy 
uczestnicy wydarzenia - i Po-
lacy i Niemcy - z równą przy-
jemnością odebrali główną 
część programu, czyli koncert 
muzyki klasycznej wyreżyse-
rowany i  prowadzony przez 
Ryszarda Nowaczewskiego. 
W programie koncertu zna-

lazły się arie i  duety z  naj-
słynniejszych oper, operetek 
(m.in. z „Giuditty” Franciszka 
Lehara, czy z „Barona cygań-
skiego” Johanna Straussa), 
musicali, światowe przeboje 
muzyki rozrywkowej (m.in. 
„Gdybym był bogaczem” 
z musicalu „Skrzypek na da-
chu” czy „Memory” Andrew 
Lloyda Webbera).

Zaśpiewali je znakomici 
artyści warszawskich scen: 
agata Marcewicz-Szymań-
ska - sopran
Julia Jarmoszewicz- mezzo-
sopran
Sławomir naborczyk - tenor
robert Szpręgiel - baryton
przy akompaniamencie 
równie świetnych instrumen-
talistów:
Małgorzata Piszek- fortepian
Tadeusz Melon - skrzypce
Tomasz Kirszling trąbka

Wojciech Kowalewski - in-
strumenty perkusyjne. 

Pieśni i piosenki zabrzmiały 
po polsku, niemiecku i  an-
gielsku, ale w  jakimkolwiek 
by nie były języku, to dobra 
muzyka i  tak znakomite wy-
konanie zawsze łączą ludzi. 
I  o  to też chodzi w  otwocko-
-lennestadt’ckim partnerstwie.

Ta wrześniowa wizyta nie-
mieckich gości w  Otwocku 
była typowo jubileuszowa, 
ale jak dowiedzieliśmy się od 
Andrzeja Wysoczańskiego, 
naczelnika Wydziału Kultury 
i Promocji UM, już w najbliż-
szych dniach rozpocznie się 
konkretna praca dotycząca 
kolejnego roku partnerstwa. 
- Programy współpracy na 
kolejny rok zawsze opraco-
wujemy wspólnie. W  przy-
szłym roku większość wizyt 
w ramach współpracy przyj-
mujemy my [wizyty odbywa-
ją się na zmianę: w  jednym 
roku w Lennestadt, w drugim 
w Otwocku]. Szczegóły będą 
omawiane na spotkaniach 
roboczych w przeciągu kolej-
nych dwóch tygodni, kiedy to 
ustalimy dokładny program 
współpracy na rok 2018 zaak-
ceptowany przez obie strony. 

Kazimiera Zalewska

Koncert na 25-lecie partnerstwa 
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OTWOCK Ruszyła trzecia 
edycja budżetu obywatel-
skiego. Od poniedziałku 
25 września będziemy 
mogli głosować na projekty, 
które zostaną wpisane do 
przyszłorocznego budżetu. 
Wiele osób zastanawia się 
jednak, kiedy zeszłoroczne 
pomysły zostaną zrealizo-
wane.

Wciąż nie ma 
hotspotu 
Z  pierwszej edycji budżetu 

obywatelskiego do dziś nie 
powstała sieć hotspot w par-
ku miejskim. Powód – środki 
wskazane przez projektodawcę 
okazały się niewystarczające 
na realizację. Prezydent chciał 
przesunąć brakujące fundusze 
i zadanie zrealizować, ale rada 
miasta na takie rozwiązanie 
się nie zgodziła. W  tym sa-
mym roku zwycięski projekt tj. 
kompleks sportowy przy SP nr 
1 zgłoszony w kategorii do 500 
tys. złotych został zrealizowany 
za kwotę 671 tys. - na to za-
danie rada miasta przesunęła 
brakujące środki. To przesu-
nięcie wzbudzało wiele kon-
trowersji i pytań mieszkańców, 
czy z budżetu obywatelskiego 
powinno być finansowane 
wyposażenie szkół, bo nie jest 
ono ogólnodostępne.

Dwie ulice 
“zawieszone”
Kolejna, czyli zeszłorocz-

na edycja przyniosła pewne 

zmiany. Radni postanowili 
ograniczyć kwoty, w  jakich 
mogą startować placówki 
oświatowe, dzięki czemu 
pierwsze trzy miejsca zajęły 
inwestycje drogowe. W ka-
tegorii do 500 tys. wygrała 
ul. Wiązowska, a w kategorii 
do 250 tys. - ulice Tuwima 
i Krasińskiego. Co ciekawe, 
te dwie ostatnie ulice wy-
grały miejsce w  tegorocz-
nym budżecie jeszcze przed 
przejściem do głosowania. 
Zgodnie z  regulaminem, 
składająca się w większości 
z  radnych, komisja wybie-
ra projekty do głosowa-
nia - dofinansowanie było 
przewidziane w  tym progu 
dla dwóch projektów, a ko-
misja wybrała tylko dwa. 
(Tę sytuację opisywaliśmy 
w naszej gazecie w zeszłym 
roku:”Otwocczanie wybie-
rają projekty do budże-
tu 2017”).

Jaki jest stan realizacji 
ulic z  zeszłorocznej edycji? 
Na budowę ul. Wiązowskiej 
odbyły się już dwa postępo-
wania przetargowe - nikt nie 
złożył oferty. Na ul. Tuwima 
odbyły się dwa postępowania, 
przy drugim wykonawca za-
oferował kwotę 824 tys. Oba 
zadania nie są możliwe do 
realizacji w progach do 500 
i 250 tys. zł.

Co zrobi rada miasta? Czy 
dołoży brakujące środki na 
te projekty, żeby móc je zre-
alizować jeszcze w tym roku?

Regulamin stanowi jasno: 
w ramach budżetu obywatel-
skiego może być realizowa-
ne zadanie:
-  możliwe do zrealizowania 

w trakcie roku budżeto-
wego;

-  zlokalizowane na nieru-
chomościach pozostają-
cych we władaniu miasta 
i nieobciążonych na rzecz 
osób trzecich;

-  którego wymagany budżet 
całkowity nie przekroczy 
500 tys. zł

Kolejne 
nierealne zadania?
Regulamin nie precyzuje, co 

dalej z pieniędzmi wynikają-
cymi z oszczędności powsta-
łych po niezrealizowanym 
projekcie. Kontrowersyjnym 
pomysłem byłoby sfinanso-
wanie projektu, który zajął 
drugie miejsce, bo to godzi-

łoby w  mieszkańców głosu-
jących na zwycięski projekt. 
Projektodawca często nie ma 
wiedzy technicznej mogącej 
pozwolić na precyzyjne osza-
cowanie projektu, a mieszka-
niec, który widzi nazwę pro-
jektu na liście do głosowania, 
wierzy, że będzie on możliwy 
do realizacji.

Jak uniknąć sytuacji z  ze-
szłego roku? Na poniedział-
kowym (18.09) posiedzeniu 
pracownicy urzędu próbowali 
przekonać radnych, że niektó-
re projekty będą trudne w re-
alizacji ze względu na niedo-
szacowania, niestety na liście 
do głosowania znów znalazły 
się projekty ich zdaniem nie-
doszacowane. Czy będziemy 
mieli kolejne zwycięskie za-
dania, które nie będą reali-
zowane? Czas pokaże.

Kazimiera Zalewska

aKTuaLności

reKLaMa

Budżet Obywatelski 
coraz mniej realny

Projekty zakwalifikowane do głosowania 
w budżecie obywatelskim 2018

Głosowanie trwa od 25 września do 16 października 
2017. Głosować można na budzetobywatelski.otwock.pl 
lub na karcie papierowej w UM Otwock.

Próg kwotowy 500 000 zł
01-  Przebudowa ul. B. Prusa wraz z remontem chodników 

w m. otwock - etap i
02 - Projekt i budowa ul. Poetyckiej
03 - ogólnodostępna strefa gier, ćwiczeń i zabaw przy SP 3
04 - Miasteczko ruchu drogowego
05 - remont ulicy Jagienki
06 - Projekt i budowa ulicy Gdańskiej

Próg kwotowy 250 000 zł
01 -  Budowa ścieżki biegowej w obrębie planowanego kom-

pleksu boisk obok osiedla ługi i Morskie oko
02 - Projekt i budowa ul. orzeszkowej w otwocku
03 - Budowa ulicy Willowej
04 -  Poprawa bezpieczeństwa w rejonie SP 3 poprzez 

remont i budowę brakujących chodników w ul.Geislera 
i Leśnej

05 - nasze Bezpieczeństwo
06 -  Przebudowa nawierzchni ul. Sokolej wraz z zagospoda-

rowaniem terenu przy osiedlu na ul. Marszałkowskiej 25, 
27, 29 w rejonie placu zabaw

07 - Plac zabaw na osiedlu ługi 

Próg kwotowy 150 000 zł
01 - Morkie oko - budowa parkingu z oświetleniem
02 - otwock Żegluje
03 - czytelnia Plenerowa
04 - Park sportowo - rekreacyjny na Kresach
05 - Siłownia zewnętrzna oraz rozbudowa placu zabaw
06 - Monitoring miejski ul. danuty i ul. Lecha na osiedlu ługi
 
Próg kwotowy 50 000 zł
01 -  rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów otwockich oraz 

rekonstrukcja historycznej pompy
02 -  Zakup i posadowienie trzech zadaszeń przystanków 

autobusowych na ulicy okrzei, rycerskiej, Przewoskiej
03 - Festiwal Sportów extremalnych
04 -  Pomagamy dzieciom i rodzicom - terapia z zakresu 

integracji sensorycznej
05 - Budowa ogrodzenia szkoły od ulicy Majowej
06 - oświetlenie ulicy Kupieckiej

Próg kwotowy 10 000 zł
01 - rowerowy garaż
02 - odhamiacz (hamaki przy teatrze)
03 - Zajęcia Si (integracji sensorycznej) dla najmłodszych
04 - Zakup ławeczek na dziedziniec szkolny

Wciąż nie ma chętnych na budowanie Wiązowskiej.
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na rogu ul. Armii 
Krajowej i  Fili-
powicza na pra-
wie 2-hektarowej 
działce prowa-

dzone są intensywne prace 
budowlane nad odtworze-
niem jednego z największych 
drewnianych zabytków w Eu-
ropie – willi Abrama Gure-
wicza. Inwestorem jest firma 
Carolina Car Company, diler 
Toyoty z warszawskiej Woli, 
zaś autorem całościowego 
projektu - „Grupa 5”.

Projekt uwzględnia potrze-
by przyszłej działalności, któ-
ra ma być związana z branżą 
medyczną ( jak w  starym 
Gurewiczu). Rekonstruk-
cję rozpoczęto latem 2015 r. 
Nowy właściciel nieruchomo-
ści szybko rozwiał niepewność 
miłośników „świdermajerów”, 
którzy wieszczyli rychły pożar 
starego budynku i wykorzysta-
nie działki pod nowe osiedle 
czy supermarket, jak w wielu 
innych przypadkach. Tutaj 

nowy nabywca okazał się rze-
telny i ambicjonalnie podszedł 
do tematu, traktując rekon-
strukcję otwockiej perły jako 
niebagatelne wyzwanie. Trze-
ba bowiem wiedzieć, że war-
tość prowadzonej inwestycji 
to ok. 30 mln zł. Budowa 
jest finansowana ze środków 
własnych oraz inwestycyjne-
go kredytu bankowego bez 
wsparcia środkami unijnymi. 

Obecnie trwają prace na kil-
ku etapach, a niektóre części 
budynku są wręcz prawie 
gotowe. Można jeszcze za-
obserwować głębokie wyko-
py i  prace przy murowaniu 
piwnic, w innym skrzydle zo-
stała już wiernie odtworzona 
charakterystyczna wieżyczka, 
a na swoją kolej czeka nowo 
zaprojektowany budynek, 
którego budowy jeszcze 
nie rozpoczęto. To pawilon 
o  powierzchni ok. 470 m2, 
w  którym powstanie basen 
rehabilitacyjny i  część SPA. 
Do niego będzie prowadziło 

podziemne przejście z budyn-
ku głównego, czyli odbudo-
wywanej willi. Oprócz tego 
powstanie jeszcze kotłow-
nia. Całkowita powierzchnia 
kompleksu to 7000 m2.

Prace rozbiórkowe potwier-
dziły wcześniejsze ekspertyzy 
dotyczące katastrofalnego 
stanu obiektu, niewiele więc 
materiałów dało się odzyskać 
ze starego Gurewicza. Kilku-
dziesięcioletnie zaniedbanie 
obróciło zabytek w komplet-
ną ruinę. Do środka lała się 
woda, a drewnojady i grzyby 
zrobiły swoje (znaleziono 
niespotykane w tej szerokości 
geograficznej gatunki grzy-
bów). Wiązano nadzieję na 
pozostawienie przynajmniej 
murowanych części budyn-
ku. Jednak po zdjęciu desek 
elewacyjnych okazało się, że 
ściany powstały ze słabych 
materiałów z dużymi odchy-
leniami od pionu. 

Jeden z kierowników budo-
wy, Jerzy Baczyński, ocenia 
ilość odzyskanych materia-
łów na ok. 10%. Najlepiej 
zachowały się charaktery-
styczne dla „świdermajerów” 
przeszklone werandy. Po za-
bezpieczeniu są obecnie mon-
towane - oryginalne - niemal 
w całości. Uwagę zwraca duża 
pieczołowitość przy odtwa-
rzaniu drewnianych detali. 
Chociażby frezowania desek 
elewacyjnych, których jest 
kilka rodzajów. Poszczególne 
fragmenty ścian zyskują deski 
z pierwotnymi rodzajami fre-
zów nawet w sytuacji, kiedy 
logika czy teraźniejsza sztuka 
budowlana, nakazują inaczej.         

Budynek posiada dwie 
konstrukcje: lekką betono-
wą oraz odrębną konstruk-
cję drewnianą, odtworzoną 
częściowo z  oryginalnych 
elementów. Drewno, zanim 
zostanie użyte, kąpane jest 
w kilkumetrowych kadziach 
ze specjalnym impregnatem, 
następnie pokrywane fińską 
farbą, która po utlenieniu 

daje efekt transparentności. 
Oczywiście, drewniane będą 
również okna, a całość przy-
kryje blacha tytanowo – cyn-
kowa. Kolejnym ciekawym 
motywem jest użyty kolor. 
Wszyscy zapamiętaliśmy zie-
lony, jednak wnikliwa eksper-
tyza starych desek pokazała, 
że pierwotny Gurewicz był 
ecru i taki będzie nowy.

Cały kompleks ma być 
gotowy wiosną 2019 roku. 
Nowy właściciel zapowiada 
utworzenie spółki celowej 
do prowadzenia kliniki orto-
pedycznej z najnowocześniej-
szą diagnostyką, medycyną 
estetyczną i  wszechstronną 
rehabilitacją. Jedno skrzydło 
będzie stanowiło część hote-
lową z 11 pokojami na dwóch 
kondygnacjach. Znajdzie się 
również miejsce na ogólnodo-
stępną kawiarnię i restaurację 
z  tarasem. Zaprojektowany 
zostanie też ogród z uwzględ-
nieniem pierwotnego stanu 
wraz z  małą architekturą 
drewnianą, która w  pewnej 
mierze wykorzysta pozosta-
łości z rozbiórki. 

Nowy nabywca, zapytany 
o największą trudność zwią-
zaną z tą inwestycją, wskazał 
na uzyskanie kompromisu 
w  projektowaniu pomiędzy 
obostrzeniami konserwato-
ra zabytków, sanepidu i straży 
pożarnej. Cały projekt zyskał 
akceptację wojewódzkie-
go konserwatora zabytków. 
Obecnie stary Gurewicz 
ciągle pozostaje w rejestrze, 
a  jak będzie po ukończeniu 
odbudowy, tego jeszcze nie 
wiadomo. Na ten temat wy-
powie się Narodowy Instytut 
Dziedzictwa, zaś wojewódzki 
konserwator podejmie osta-
teczną decyzję.

Kiedy „wchodzi” taki temat, 
nie można uciec od pytań: czy 
taka realizacja jest dobrym 
pomysłem? Czy tędy droga do 
zachowania nadświdrzańskiej 
architektury? Oczywiście jest 
na naszym terenie jeszcze kil-
kaset dobrze zachowanych 
oryginalnych „świdermaje-
rów”, o  które ich właścicie-
le i  zarządcy powinni dbać, 
a prace remontowe prowadzić 
z uwzględnieniem stylu, a cza-
sem pod okiem konserwato-
ra zabytków. Niestety, gros 
z nich stanowi mieszkania so-
cjalne i komunalne, czyli naj-
częściej „niczyje”. A co z tymi 
drewniakami, które już nie 
nadają się do użytku? Może 
przekazywanie ich w ręce bo-
gatych spółek czy zamożnych 
klientów indywidualnych ze 
zobowiązaniem rekonstrukcji 
to dobry pomysł? Może na-
sze miasto odzyskałoby cho-
ciaż część dawnego blasku, 
gdyby częściej realizować 
takie projekty? I  wreszcie - 
co z nowo budowanymi do-

mami w Otwocku, Józefowie 
czy Falenicy? Raczej nikt nie 
oczekuje, że będą powstawały 
wyłącznie drewniane wille jak 
spod ołówka Andriollego, ale 
może samorządy zechciałyby 
stworzyć kilkanaście różnych 
projektów domów z wykorzy-
staniem charakterystycznych 
elementów architektonicz-

nych tak cennych dla naszego 
terenu i stworzyć preferencyj-
ne warunki do ich realizacji? 
Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
że nie wszystko spłonie, za-
nim się obudzimy, a  właści-
cielowi nowego Gurewicza 
życzyć sukcesu.

Sławomir Wąsowski

aKTuaLności
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Stary Gurewicz w nowej odsłonie
OTWOCK od dwóch lat trwa 
rekonstrukcja dawnego pensjonatu 
Gurewicza w otwocku. odwiedziliśmy 
budowę, aby zobaczyć, jak postępują 
prace i dowiedzieć się, kiedy budynek 
zostanie oddany do użytku.
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Rusza budowa ścieżek 
rowerowych
POWIAT Jest konkretny 
powód do zadowolenia dla 
rowerzystów - do końca 
roku na terenie Otwocka 
będą mieli do użytku nowe 
kilometry ścieżek rowero-
wych. 

Już w najbliższych dniach 
projekt „Wybierzmy ro-
wer - Partnerstwo dla 

rozwoju komunikacji niskoe-
misyjnej WOF”, czyli budowa 
ścieżek rowerowych na tere-
nie gmin Otwock, Józefów, 
Karczew, Wiązowna, zacznie 
się faktycznie materializować. 
Prezydent Otwocka właśnie 
podpisał umowę z wykonaw-
cą na realizację inwestycji, 
sąsiednie gminy także są już 
po przetargach.

Jak pisaliśmy w maju - sześć 
sąsiadujących gmin (oprócz 
czterech wymienionych 
z  naszego powiatu jeszcze 
Halinów i  Sulejówek) uzy-
skało unijne dofinansowanie 
w wysokości prawie 26,7 mln 
zł na budowę łącznie ok. 45 
km ścieżek rowerowych. Fak-
tyczną realizację swojej części 
zadania już za parę dni - we-
dług informacji z UM - zaczy-
na Otwock. 8 km ścieżek ro-
werowych na terenie miasta 

budować będą firmy Tomiraf 
i Towemo. Mają one być goto-
we końca tego roku.

Ścieżek rowerowych przy-
bywa na całym terenie 
podstołecznym w  ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego 
(Warszawa plus 39 okolicz-
nych gmin). Do jesieni 2018 
roku ma ich być więcej aż 
o 327 km więcej! 

W Otwocku nowe ścieżki ro-
werowe zostaną wybudowane 
przy ulicach: Turystycznej, 
Kraszewskiego, Majowej, 
Armii Krajowej, Tatrzańskiej, 
Narutowicza i  Przewoskiej. 
Sieć ma połączyć Otwock 
z sąsiednimi miastami. 

Jak poinformował UM Ot-
wocka - prezydent Zbigniew 
Szczepaniak oraz właściciel 
firmy Tomiraf Michał Toma-
szewski, w obecności skarb-
nika miasta Iwony Lech 
i kierownika Biura Funduszy 
Zewnętrznych UM Anny 
Dąbkowskiej, podpisali umo-
wę na wykonanie inwestycji. 
Budowa wspomnianych 
ośmiu kilometrów ścieżek 
ma kosztować ponad 9 mln 
zł, z czego prawie 6 mln po-
chodzi ze środków unijnych. 

Cały projekt w  sześciu gmi-
nach jest wart ponad 40 mln 
zł (dofinansowanie to 26,7 
mln zł).

Najdłuższy odcinek ścieżki 
rowerowej powstanie wzdłuż 
ulicy Turystycznej - ok. 2400 
m; kolejne odcinki to: 
•  ul. Kraszewskiego, ul. 

Majowa - ok. 1900 m 
•  ul. Kraszewskiego - ok. 

620 m 
•  ul. Armii Krajowej - ok. 

1400 m 
•  ul. Tatrzańska - ok. 450 m 
•  ul. Narutowicza - ok. 650 m 
• ul. Przewoska - ok. 640 m

Józefów, Karczew, 
Wiązowna
W sąsiednich gminach tak-

że zostały przeprowadzone 
już przetargi na wyłonienie 
wykonawcy zadań.

W Józefowie ścieżki rowe-
rowe w ramach tego projek-
tu (ponad 8 km) budować 

będzie przedsiębiorstwo „Pla-
neta” Sp. z  o.o. z  Warszawy. 
Ostateczny termin realizacji 
zamówienia to 31 paździer-
nika 2018 r.

W  Karczewie zwycięzcą 
przetargu jest firma Towemo 
Sp. z o.o. z Otwocka. Karczew-
ska część zadania (ok. 4 km 
ścieżek)  ma być zakończona 
do 29  czerwca 2018 r.

Wiązowna 5 września br. 
podała także informację z ot-
warcia ofert przetargu. Tu 
najniższe ceny na realizację 
zadania (podzielonego na 
cztery części) złożyły firmy 
Tomiraf z  Gliny i  Przedsię-
biorstwo Budowy dróg i Mo-
stów z  Mińska Mazowie-
ckiego. W gminie Wiązowna 
w  ramach projektu ma po-
wstać ponad 10 km ścieżek 
rowerowych wzdłuż drogi 
nr 721.

ZetKa
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Ognisko „Świder”
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

ma zaszczyt zaprosić
na FESTYN – nie lada gratka!

Czy żeś duży, czy żeś mały,
Na „Jesień w Świdrze” zapraszamy!
1go października, roku bieżącego
Każdy znajdzie tutaj coś fajnego.

Będzie grochówka, kapustka duszona,
Do tego z grilla kiełbaska pieczona...

Moc innych pyszności dla głodnych gości!
Mega bańki mydlane, zamek dmuchany,
Wata cukrowa, strzelnica wiatrówkowa,
No i oczywiście – LOTERIA FANTOWA!!!

Mamy też dla Was ofertę całkiem nową
– pełną okazji wyprzedaż garażową.

Atrakcji będzie naprawdę wiele.
Odwiedzą nas dobrzy przyjaciele:

ZRYW z Otwocka – przyjadą motorami
I będą się ścigać ze strażackimi wozami.

Ozdobnego ptactwa wystawa niemalutka,
Z głośników płynie miła dla ucha nutka…

Tak więc serdecznie wszystkich zapraszamy 
Między 1100 a 1600 na Was czekamy!

Ognisko�Wychowawcze�„Świder”�
im.�Kazimierza�Lisieckiego�„Dziadka”

Otwock,�ul.�Mickiewicza�43/47
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Boisko 
w Glinkach 
już tej jesieni
KARCZEW  Jak poinfor-
mował UM Karczew, jeszcze 
w tym roku powstanie 
w Glinkach przy Szkole 
Podstawowej nowe wie-
lofunkcyjne boisko wraz 
z urządzeniami fitness. 
13 września br. burmistrz 
Karczewa podpisał umowę 
dotacji z województwem ma-
zowieckim. Gmina Karczew 
otrzymała dotację w wyso-
kości 254451 zł. Wartość 
całej inwestycji szacowana 
jest na około 400000 zł.

inwestycja dofinansowana jest 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-

2020 w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W  dniu 21.04.2017r. Gmi-
na Karczew złożyła wniosek 
o  dotację do Lokalnej Grupy 
Działania Natura i  Kultura 
w  ramach naboru wniosku 
w  odpowiedzi na nabór do-
tyczący poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrożenie ope-
racji w  ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”.

Wniosek został pozytywnie 
oceniony i został zgodnie z pro-
cedurami przekazany do oceny 
do Urzędu Marszałkowskiego. 
W dniu 13.09.2017r. po pozy-
tywnej ocenie wniosku przez 
Urząd Marszałkowski umowa 
dotacji została zawarta.

Budowa boiska i  montaż 
urządzeń fitness planowana 
jest na okres październik – 
listopad bieżącego roku.

UM Karczew

Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego
Trwa głosowanie 
w ramach budżetu 
obywatelskiego
Od 18 września do 6 paź-

dziernika można głosować 
na projekty w ramach budże-
tu partycypacyjnego.

Na osiedlach nr 2, 4, 5, 6 i 7 
głosowanie nie jest koniecz-
ne, gdyż złożono po jednym 
projekcie. Z kolei na osiedlach 
nr 1, 3, 8 i 9 trwa głosowanie, 
aby wyłonić zwycięski pomysł.

W tym roku zgłoszono pro-
jekty dotyczące m.in.: zjazdu 
linowego na placu zabaw, roz-
budowy monitoringu miej-
skiego, wykonania nakładki 
asfaltowej, wymiany opraw 
oświetleniowych, instalacji 
ławek, koszy i altan, budowy 
chodników oraz ulic.

Budżet partycypacyjny jest 
okazją do przeprowadzenia 
inwestycji w  gminie, których 
oczekują mieszkańcy, bo to 
w końcu nasz głos ma tu klu-
czowe znaczenie. Nie inaczej 
jest na osiedlu Ługi, które 
szczególnie w ostatnich latach 
zostało zaniedbane pod kątem 
gminnych inwestycji. Z tego też 
powodu i w tym roku zdecydo-
wałem się złożyć własny pro-
jekt wraz z radnymi z osiedla.

Zakłada on trzy inwestycje 
w różnych częściach osiedla:
-  kontynuacja budowy 

miejsc postojowych -  
wzdłuż wału przy ul. Bema 
na wysokości ul. Grota-
-Roweckiego i Andersa;

-  kompleksowy remont ulicy 
Bema - wzdłuż bloków 
Bema 4 i 6;

-  wymiana chodników 
-  wzdłuż bloków przy ul. 
Maczka 8 i 10 (dawna ul. 
Berlinga) od strony bal-
konów.

Potrzeba realizacji powyż-
szych inwestycji wynika m.in. 
z planowanego wprowadzenia 
organizacji ruchu. Aby za-
chować wystarczającą liczbę 
miejsc postojowych i bezpie-
czeństwo na osiedlu, a  także 
aby nie usuwać zieleni z na-
szych ulic, konieczne jest prze-
prowadzenie pilnych prac.

Zatrważający jest również 
stan osiedlowych ulic, które 
wymagają pilnego remontu. 
Ulica Bema, której nawierzch-
nia wymaga natychmiastowej 
wymiany, jest jedną z najczęś-
ciej uczęszczanych dróg w na-
szej gminie. Stąd też decyzja 
o  jej remoncie w  pierwszej 
kolejności. Niestety, więk-
szość ulic na Ługach posiada 
fatalną podbudowę, która na-
daje się jedynie do zerwania. 
To sprawia, że możliwość ich 
wyremontowania w  ramach 
budżetu partycypacyjnego 
jest niemożliwa. Kwota re-
montu którejkolwiek z  ulic 
przewyższa pieniądze, które 
przypadają co roku na osiedle 
Ługi. Jedynym rozwiązaniem 
jest wyremontowanie dróg 
z  „ogólnego” budżetu gminy. 
Na to jednak nie chce się zgo-
dzić burmistrz... Czy Ługi do-
czekają się w końcu inwestycji, 
na które zasługują?

Niezależnie od tego sami 
możemy wziąć sprawy w swo-
je ręce, dlatego serdecznie 
zachęcam wszystkich miesz-
kańców naszej gminy do gło-
sowania na projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego. Moż-
na na nie głosować na stronie 
www.karczew.pl oraz w formie 
papierowej w urzędzie.

Mieszkańców osiedla Ługi 
zachęcam do poparcia pro-
jektu budowy miejsc posto-

jowych, remontu ulicy Bema 
oraz chodników na ul. Maczka.

Tak jak w  ubiegłym roku, 
karty do głosowania można 
pobrać i  składać wypełnione 
w kiosku przy pętli autobuso-
wej oraz w klubie „Grota”. Aby 
głos był ważny, należy podać 
swoje imię i  nazwisko, adres 
zameldowania oraz nr PESEL. 
Liczę na Państwa poparcie 
i głosy na nasz wspólny projekt.

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie
Już od dziś w przychodniach 

w  Karczewie oraz w  Sobie-
kursku można zaszczepić 
się przeciwko grypie. Jak co 
roku, szczepienia są bezpłat-
ne dla wszystkich mieszkań-
ców gminy Karczew, którzy 
osiągnęli 65 rok życia. Wię-
cej informacji można uzyskać 
w  przychodni bądź pod nu-
merem telefonu 22 780 65 91.

Koniec z fizjoterapią 
na NFZ
Narodowy Fundusz Zdro-

wia odrzucił ofertę karczew-
skiej przychodni na usługi 
fizjoterapii ambulatoryjnej. 
Oznacza to, iż z  dniem 1 
października br. pracownia 
fizjoterapii zawiesi swoją 
działalność w  ramach NFZ 
i ograniczy świadczenie usług 
dla mieszkańców. Pacjenci, 
skierowani do karczewskiej 
placówki, zmuszeni są do za-
pisania się do innych ośrod-
ków.

Niezależnie od środków 
uzyskiwanych ze strony NFZ, 
gmina Karczew co roku dofi-
nansowuje pomoc zdrowotną 
dla mieszkańców naszej gmi-
ny - i  to się nie zmieni. Pie-
niądze przeznaczane przez 
karczewski samorząd pozwa-
lały na obsłużenie większej 
liczby pacjentów.

Do momentu odzyskania 
przez pracownię finansowa-
nia ze strony Narodowego 
Funduszu Zdrowia mieszkań-
cy będą przyjmowani bezpłat-
nie jedynie dzięki wsparciu 
gminy Karczew. Liczba pa-
cjentów, którzy będą mogli 
skorzystać z usług pracowni 
fizjoterapii, jest jednak moc-
no ograniczona - ok. 80-90 
osób do końca tego roku.

Piotr Kwiatkowski 
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie
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rusza akcja 
„otwocka koperta życia”
OTWOCK Niewielki 
wysiłek, polegający na do-
starczeniu i wypełnieniu an-
kiety oraz umieszczeniu jej 
w zabezpieczonej kopercie 
w lodówce, może uratować 
życie Twojej babci, dziadka 
czy sąsiada - ludzi w star-
szym wieku, schorowanych, 
mieszkających samotnie. 
Dzięki Stowarzyszeniu 
„Nasz Otwock”  miasto 
dołącza do coraz szerzej 
rozwijającej skrzydła akcji 
“Koperta życia“.

cel jest prosty - ułatwić 
służbom ratowniczym 
dostęp do najbardziej 

istotnych danych zdrowot-
nych seniorów i osób młod-
szych, ale przewlekle chorych 
lub mieszkających samotnie. 
W sytuacji, gdy z powodu cho-
roby, zasłabnięcia lub utraty 
przytomności taka osoba nie 
jest w stanie nic powiedzieć 
ratownikowi o sobie, zapisane 
w ankiecie informacje mogą 
pomóc uratować jej życie. 
Tak zdarzyło się już kilkaset 
razy w Polsce. Jest to więc wy-
próbowany sposób, z którego 
warto skorzystać

Akcję “Koperta życia“ rea-
lizuje Stowarzyszenie „Nasz 
Otwock” we współpracy z ot-
wockimi parafiami, Powia-
towym Centrum Zdrowia 
w  Otwocku, kierownikami 
otwockich ośrodków zdro-
wia, Wojewódzką Stacją 
Pogotowia Ratunkowego 
i  Transportu Sanitarnego 
„Meditrans” SP ZOZ w War-
szawie, Uniwersytetem III 
Wieku „Otwarte drzwi”, Ko-
mendą Powiatową Policji 
oraz Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej 
w  Otwocku. Honorowy pa-
tronat nad programem objął 
Rzecznik Praw Pacjenta.  

Co to jest „Otwocka 
koperta życia”? 
To po prostu plastikowa 

koperta, ankieta informacyj-
na oraz dwie naklejki, które 
mają wskazać miejsce ratow-

nikowi, gdzie umieszczono 
kopertę z ankietą.

Ankieta jest dwuczęściowa. 
Pierwsza część ma charakter 
medyczny. Tu jest miejsce na 
zapisanie przebytych chorób, 
operacji, alergii i zażywanych 
leków. Tę część senior wy-
pełnia przy pomocy lekarza 
pierwszego kontaktu. 

Część druga  ma zawie-
rać dane osób, które należy 
powiadomić w  razie potrze-
by, np.nagłej hospitalizacji, 
prośby dotyczącej przekaza-
nia kluczy do mieszkania, za-
opiekowania się zwierzęciem 
podczas nieobecności.

Wypełnioną ankietę w pla-
stikowej kopercie z naklejką 
należy umieścić w  lodówce, 
na której trzeba przykleić 
drugą naklejkę „Koperta ży-
cia”. Lodówkę wybrano ze 
względu na jej powszechność 
i dostępność. Ratownicy będą 
wiedzieli, że w razie potrzeby 
tam mają szukać informacji 
o pacjencie. O „Otwockiej ko-
percie życia” zostaną poinfor-
mowane wszystkie służby ra-
tunkowe działające na terenie 
gminy Otwock.

Gdzie można 
uzyskać „Otwocką 
kopertę życia”?
Będzie je rozdawał w kościo-

łach prezes Stowarzyszenia 
„Nasz Otwock”- nadkomisarz 
Michał Witkowski podczas 
specjalnych prelekcji doty-
czących bezpieczeństwa.

Koperty (bezpłatne) mają 
być dostępne także w  Urzę-
dzie Miasta Otwocka, ośrod-
kach zdrowia, Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, 
na rodzinnych ogródkach 
działkowych. Zostaną rów-
nież dystrybuowane podczas 
akcji prozdrowotnych przez 
pracowników socjalnych, 
strażaków i dzielnicowych. 

Od jesieni 2016 r. podobną 
akcję  - pod nazwą “Karta 
życia“-  realizuje gmina Wią-
zowna.

ZetKa

iV zlot BMw 

OTWOCK Fani 
marki BMW 
świętowali 
w sobotę 
(09.09) podczas 
kolejnego zlotu 
w otwocku. do 
miejskiego parku 
wjechało ok. 150 
samochodów 
z „nerkami” 
i śmigłem 
na masce. 
W parku zieleni 
zagościł park 
samochodowy.

Już po raz czwarty ot-
wocka grupa BMW 
zorganizowała im-
prezę, podczas któ-
rej każdy posiadacz 

„bm-ki” mógł zaprezentować 
swoje auto, spotkać się z fa-
scynatami podobnymi sobie 
i  wymienić doświadczenia. 
A że pogoda była znakomi-
ta, zlot przyciągnął też wielu 
gości. Oprócz wspaniałych 
maszyn były kiermasze pro-
duktów i usług branży samo-
chodowej, zaś dla młodszych 
– dmuchańce, a tajskie lody 
dla wszystkich. Oficjalnego 
otwarcia imprezy dokonał 
otwocki prezydent, Zbigniew 
Szczepaniak. Następnie 
chętni uczestnicy prezento-
wali pod sceną swoje cacka, 
podając dane techniczne, 
wybrane parametry, wyko-

nane przeróbki i planowane 
prace przy aucie. Okaza-
ło się, że właściciele dbają 
nie tylko o  jakość blachy, 
lakieru i  felg, ale z równym 
pietyzmem wykonują prace 
mechaniczne przy swoich 
pojazdach (zawieszenie, ha-
mulce, wydechy itp.).  Nie 
dało się ukryć, że pasja reno-
wacji starych BMW jest do-
meną ludzi młodych, którzy 
zdominowali imprezę.

Spośród wszystkich aut 
wytypowano najładniejsze 
BMW zlotu. Wyboru doko-
nali organizatorzy, a  laure-
atem został piękny klasyk: 
BMW e28 525e z  1986 r. 
o  złotym kolorze i  srebrno-
-złotych, szprychowanych 
felgach. Konkurs rozstrzyg-
nięto również w kategoriach 
na najniżej zawieszone auto 

i najładniejsze felgi. Nagrody 
wręczył sam prezydent, nie 
ukrywając słabości do marki 
i wyrażając nadzieję na spot-
kanie w przyszłym roku.

Jak zapowiadali organizato-
rzy, impreza motoryzacyjna 
miała również aspekt dobro-
czynny. W tym roku kwesto-
wano na rzecz chorego Teo-
sia. Dwuletni chłopiec cierpi 
na rzadką chorobę stawów, 
a koszt operacji to ok. 800 tys. 
zł (więcej informacji - „Krę-
cimy dla Teosia”). W sobotę 
zebrano ponad 5 tys. zł.       

Projekt został dofinanso-
wany z budżetu miasta Ot-
wock oraz otrzymał wsparcie 
kilkunastu partnerów, w tym 
medialne redakcji iOtwock.
info.

Sławomir Wąsowski
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CELEsTYNÓW Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego pod-
opiecznych. 

ROZALKA jest ideałem psa. 
Zauroczyła już wszystkich. De-
likatna, spokojna, zrównoważo-
na i dobrze wychowana. Bardzo 
brakuje jej  bliskości człowieka. 
Wciąż nawołuje i czeka na każ-
dy przyjazny gest oraz pieszczo-
ty. Marnuje się w schronisku, 
zamiast wtulać się w swojego 
ukochanego człowieka.
nr 174/17

PEDRO jest filigranowym 
pieskiem w średnim wieku. 
Przez pierwszy rok pobytu w 
schronisku strach był silniej-
szy od niego. Bał się ludzi. Nie 
wiemy, co przeszedł. Potrzebu-
je czasu, żeby zaufać człowie-
kowi. Szukamy mu spokojne-
go, cierpliwego domu. Życie 
w schronisku dla tak małego 
pieska jest bardzo trudne. Pe-
dro czeka na swoją szansę.
nr 55/16   

Psie życie AgAWY nie jest 
wesołe. Wyrzucono ją ciężar-
ną na pobliskie targowisko. 
Ponad pół roku siedzi już za 
kratami. Agawa wygląda jak 
mikrorottweiler. Jest pełna 
energii i chęci szalonego ży-
cia. Uwielbia dzieci i lubi być 
w centrum uwagi. Łagodna i 
bystra. Wciąż marzy o domu!  
nr 30/17

infORMacje O adOpcji:
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w celestynowie
ul. Prosta 3. Kontakt: tel. 22 
789 70 61, e-mail: adopcje@
celestynow.toz.pl

PRZYgARNIJ 
Mnie

Strażacy z dyzina doczekali remizy

Miasteczko rowerowe otwarte

CELEsTYNÓW 17 wrześ-
nia, w obecności wszyst-
kich jednostek OSP Gminy 
Celestynów, prezesa zarzą-
du powiatowego Mirosława 
Pszonki, przedstawiciela 
PPSP st. kapitana Janu-
sza Popisa, wójta Witolda 
Kwiatkowskiego i radnej 
sejmiku mazowieckiego Bo-
żeny Żelazowskiej, uroczy-
ście strażnicę otworzono, 
przecinając wstęgę.

uroczystości rozpoczęto 
mszą, którą celebrował 
proboszcz parafii pod 

wezwaniem Matki Bożej 
Anielskiej w  Starej Wsi ks. 
Krzysztof Cąkała. Następnie 
prezes jednostki OSP w Dyzi-
nie Jarosław Bania, który całą 
uroczystość prowadził, po-
dziękował wszystkim gościom 
- w tym mieszkańcom - za tak 
liczne przybycie i  podzięko-
wał kilkunastu sponsorom, 
radzie sołeckiej i pani sołtys 
Katarzynie Nowak za ogrom-

ne zaangażowanie w budowę 
remizy i pomoc przy zorgani-
zowaniu uroczystości.

- Cieszę się, że macie swoją 
remizę, podobnie jak wszyst-
kie inne gminne jednostki 
– mówił wójt Witold Kwiat-
kowski. – Życzę, by stała się 
ona waszym drugim domem 
w tym znaczeniu, by dawała 
możliwość wypoczynku po 
trudnych wyjazdach do po-
żarów czy wypadków, któ-
rych nie życzę. Niech będzie 
ona też miejscem szkoleń dla 
młodzieży strażackiej, a  na-
wet zabaw czy okolicznościo-
wych przyjęć i to nie tylko dla 
druhów, ale całej społeczności 
Dyzina – podkreślał wójt.

Z kolei Bożena Żelazowska – 
przewodnicząca komisji kultury 
w sejmiku mazowieckim-  ży-
czyła druhom, by ich strażnica 
stała się też miejscem różnych 
wydarzeń kulturalnych. 

Po przecięciu wstęgi przez: 
prezesa jednostki OSP w Dy-
zinie dh. Jarosława Banię, 

prezesa zarządu powiatowe-
go OSP Mirosława Pszonkę, 
radną Bożenę Żelazowską, 
wójta gminy Celestynów Wi-
tolda Kwiatkowskiego i preze-
sa gminnego OSP dh. Dariu-
sza Grajdę, ksiądz Krzysztof 
Cąkała poświęcił budynek 
i  wszystkie znajdujące się 
w nim pomieszczenia.

Historia OSP Dyzin 
w skrócie
Jednostka powstała w  1961 

roku, a jej założycielami byli: 
Stanisław Wiącek, Stanisław 
Bania, Józef Glinka i Roman 
Koczyk – przypomniał były 
prezes jednostki dh Marian 
Trybuch. - Z Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ot-
wocku otrzymaliśmy na dobry 
początek motopompę M-400 
z kompletem węży oraz ubra-
nia brezentowe. Od początku 
braliśmy czynny udział w ga-
szeniu pożarów i w gminnych 
zawodach gaśniczo-sporto-
wych z wynikami przeważnie 

dobrymi. Jeszcze w latach 60-
tych założona została drużyna 
żeńska młodzieżowa, pierwsza 
w powiecie. W 1982 roku PPSP 
ofiarowała nam motopompę 
M-800, którą mamy do dzisiaj. 
W 2003 r. dostaliśmy od zarzą-
du gminnego OSP Celestynów 
samochód Żuk. Natomiast 
w 2010 r. zarząd OSP Zabież-
ki przekazał nam samochód 
Star 244, który posiadamy do 
obecnej chwili.

W 2004 r. uzyskaliśmy jako 
jednostka OSP akt notarialny 

działki budowlanej. Budowę 
rozpoczęliśmy w  2011 roku 
przy bardzo dużym zaanga-
żowaniu druhów strażaków 
i  wszystkich mieszkańców 
Dyzina, przy wsparciu rad-
nego i  rady sołeckiej oraz 
z  pomocą finansową gminy 
Celestynów. Dziś cieszymy 
się, że udało się nam remizę 
oddać do użytku strażakom 
i  mieszkańcom – podkreślił 
Marian Trybuch.

AnKa

JÓZEFÓW W sobotę, 9 
września br. uroczyście 
otwarto i poświęcono mia-
steczko ruchu drogowego 
zlokalizowane u zbiegu ulic 
Wawerskiej oraz Małej. Był 
program artystyczny przygo-
towany przez dzieci z oko-
licznych szkół oraz policjanci 
i strażnicy miejscy, którzy 
przeprowadzili pierwsze 
zajęcia z zasad ruchu drogo-
wego dla rowerzystów.

Pierwszy etap nauki 
to odpychanie się 
nogami na pojeź-
dzie bez pedałów. 
Później trzeba 

przesiąść się na cztery kółka. 
Następnie można zamonto-
wać kij z tyłu i przytrzymywać 
rower, na którym siedzi dzie-
cko. Aż w  końcu następuje 
moment, że młody rowerzysta 
sam potrafi utrzymać równo-
wagę na dwóch kołach. Ro-
dzice uczą techniki jazdy, ale 
rzadko który rodzic omawia 
z dzieckiem znaki drogowe.

Uczeń podstawówki wie, co to 
przejście dla pieszych, ale jaka 
jest różnica między przejściem 
biało-czerwonym, a zwykłym - 
już nie, albo że jest coś takiego 
jak śluza rowerowa. Dla mło-
dych rowerzystów odgadnięcie, 
co symbolizuje krzyżyk na żół-
tym tle (skrzyżowanie równo-
rzędne) jest wyzwaniem. Dzie-
cko może jeździć po chodniku, 
ale gdy podrośnie i nie wyrobi 
karty rowerowej, nigdy nie 
będzie miało podstawowej 
wiedzy z zasad poruszania się 
rowerem po mieście. Moż-
na nauczyć w  szkole znaków 
drogowych - i  tak często jest 

- jednak przyswajane jedynie 
w teorii i na papierze, są mało 
atrakcyjnym tematem, szcze-
gólnie dla dzieci.

 
Miasteczko rowerowe
A  jakby stworzyć minimia-

steczko? Ze wszystkimi waż-
nymi i przydatnymi znakami 
oraz możliwością wjechania 
tam rowerem, odgrodzone 
od ulicy? Idea i inicjatywa po-
mysłu wyszła od burmistrza 
Józefowa, który kładzie duży 
nacisk na bezpieczeństwo 
w  mieście. Radni przydzieli-
li pieniądze i  zainwestowali 
w  realizację projektu prawie 
700 000 tysięcy złotych! Plac 
zaprojektowała firma Maki 
Studio z Radzynia Podlaskiego, 
zaś firma Dromo z Warszawy 
była wykonawcą.  Wszystko 
nadzorował referat gospodar-
ki komunalnej. Tak powstało 
miasteczko rowerowe.

Znajdziemy w  nim asfalto-
we jezdnie, dwukierunkowe 
ścieżki rowerowe zakończone 
placem treningowym, chod-
niki dla pieszych, instalację 
sygnalizacji świetlnej – zadba-
no nawet o  zieloną strzałkę, 
oznakowanie poziome jezdni 
i  chodników, znaki drogowe. 
Plac jest ogrodzony. Gdyby 
dzieci znudziły się znakami, 
zamontowano tam też huśtaw-
ki. Przestrzeń jest atrakcyjnie 
zaaranżowana – posadzono 
rośliny i ustawiono ławki.

 
Nowy przedmiot 
w szkole
Burmistrz Stanisław Kru-

szewski na otwarciu placu 
zwrócił uwagę na problem 
braku edukacji dzieci z zakre-

su zasad ruchu drogowego. – 
Kto nasze dzieci uczy jak za-
chować się na drodze? – pytał. 
– Zastanawiałem się nad tym 
i doszedłem do wniosku, że za-
sad ruchu drogowego uczony 
jest dopiero uczeń 15-letni, 
który zdaje egzamin na kartę 
rowerową, a egzamin też jest 
traktowany z przymrużeniem 
oka. Dzieci jeżdżą dwójkami, 
trójkami na jezdni. Jeżdżą 
i piszą jednocześnie sms, ale 
skąd mają wiedzieć, że tak nie 
można? Stąd powstał nie tyl-
ko pomysł placu, ale też idea 
nowego przedmiotu w szkole, 
który nazywać się będzie „Wy-
chowanie komunikacyjne”. 
Burmistrz do współpracy za-
prosił policjantów, strażników 
i nauczycieli. Ci ostatni mają 
być szkoleni przez profesjona-
listów, aby móc potem wiedzę 

przekazywać uczniom.
Dzieci z  dalej położonych 

szkół i   przedszkoli dowiozą 
do miasteczka w ciągu dnia 
autobusy szkolne. Burmistrz 
podkreślał, że już na etapie 
przedszkola trzeba dzieci 
edukować i zapoznawać z za-
sadami ruchu drogowego. Po-
jawią się też rowery. – Mamy 
na stanie rowery i  będzie 
można korzystać z  nich na 
placu. Planujemy też zatrud-
nić osobę, która będzie na 
stałe,  zostanie przeszkolo-
na z zasad ruchu drogowego 
i poprowadzi zajęcia – mówi 
rzecznik Józefowa Magdalena 
Janczewska. Jedyne, co trze-
ba mieć ze sobą, to kask.

 
Bezpieczny Józefów
Warto podkreślić, że Józe-

fów bardzo dba o bezpieczeń-

stwo dzieci. Jak powiedziała 
nam rzecznik-  już od kliku 
lat młodsze przedszkola-
ki dostają kamizelki, które 
mają nosić po wyjściu z  te-
renu placówki. Natomiast 
gimnazjaliści zostali zaopa-
trzeni w specjalne, migające 
nakładki na buty. Możliwe, 
że dlatego w mieście jest nie-
wiele wypadków z udziałem 
dzieci. Co więcej, trzeba mieć 
się na baczności, ponieważ 
burmistrz nie tylko realizuje 
projekty związane z  bezpie-
czeństwem na drodze, ale też 
sam zwraca uwagę, jeśli zoba-
czy kogoś łamiącego przepisy. 
– Pan burmistrz potrafi za-
trzymać się i pogrozić palcem, 
gdy zobaczy kogoś łamiącego 
przepisy – przyznała rzecznik.

Edyta Grykałowska
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kOłBieL Dwie sąsiadują-
ce ze sobą gminy, Kołbiel 
i Siennica, podpisały poro-
zumienie w sprawie utwo-
rzenia klastra wykorzystu-
jącego energię słoneczną. 
Gmina Siennica udostępnić 
ma ponad 10- hektarową 
działkę, a gmina Kołbiel - 
dostarczyć dużych odbior-
ców. Natomiast znana na 
świecie francuska firma 
„Akuoenergy” ma klaster 
pobudować i do odbiorców 
energię przesyłać. Z tego, 
co przedstawiciel firmy Łu-
kasz Witkowski obiecuje, za 
pobór energii mieszkańcy 
i przedsiębiorcy z obu gmin 
będą płacić znacznie mniej 
aniżeli za prąd pozyskiwany 
od PGE.

Po podpisaniu sto-
sownego porozu-
mienia obaj wój-
towie -  Siennicy 
Grzegorz Zieliński 

i Kołbieli Adam Budyta - zor-
ganizowali pod koniec sierpnia 
spotkanie z przedsiębiorcami, 
dyrektorami szkół i obiektów 
gminnych. Spotkanie popro-
wadził polski przedstawiciel 
francuskiej firmy Akuoenergy  
Łukasz Witkowski.

- Przede wszystkim chcę 
zapewnić, że gminy na tę in-

westycję nie wydadzą nawet 
złamanego grosza. Ich udzia-
łem jest wyznaczenie terenu 
pod klaster i znalezienie du-
żych odbiorców energii. To 
Akuoenergy, jako największy 
francuski producent energii 
ze źródeł odnawialnych, po-
dejmuje lokalne porozumie-
nia celem tworzenia tego typu 
pilotażowych rozwiązań – wy-
jaśniał Łukasz Witkowski.

- Wyspa energetyczna rozu-
miana jest jako szereg dzia-
łań inwestycyjnych i organi-
zacyjnych zmierzających do 
zwiększania niezależności 
energetycznej gminy oraz lo-
kalnego obniżania kosztów 
energii. Głównym jej elemen-
tem jest inwestycja w źródła 
energii odnawialnych, takich 
jak: fotowoltaika, wertykalne 
turbiny wiatrowe i biogazowe 
oraz systemy magazynowa-
nia energii. Mix energetycz-
ny, rozumiany jako dobór 
odpowiednich technologii 
i urządzeń, za każdym razem 
indywidualnie odpowiadał 
będzie specyfice i potrzebom 
konkretnej gminy oraz będzie 
uzasadniony ekonomicznie. 
Budowa wyspy energetycznej 
jako źródła energii to również 
system organizacji lokalnego 
rynku konsumpcji energii. 
Wyspa energetyczna angażuje 

i integruje gminę, społeczność 
lokalną (lokalni konsumenci 
energii oraz pozyskanie grun-
tów pod inwestycje), wytwór-
cę energii (utworzenie spółki 
celowej i realizacja inwestycji) 
oraz operatora energetycz-
nego (odpowiedzialnego za 
dystrybucję energii i  zabez-
pieczenie sieci przesyłowych). 
Planowane działania mające 
na celu tworzenie takich wysp 
będą się przyczyniać również 
do postrzegania konkretnych 
regionów jako ważnych w Pol-
sce ośrodków produkcji i dys-
trybucji energii przyjaznej 
dla środowiska naturalnego 
i społeczeństwa, wykorzystu-
jących jako źródło energii in-
nowacyjne odnawialne źródła 
energii. W perspektywie nowo 
powstałe klastry energetyczne 
przyczynią się to do rozwoju 
danego regionu poprzez two-
rzenie lokalnych miejsc pracy 
– podkreślił Witkowski.

Wójt Adam Budyta zwrócił 
się z kolei  do przedsiębiorców, 
by zdobyli dane, m.in. od PGE, 
ile ich zakłady zużywają energii 
elektrycznej w ciągu - na przy-
kład - miesiąca. – To pomoże 
nam i francuskiej firmie w pro-
jektowaniu wyspy energetycz-
nej – tłumaczył wójt Budyta.

Jeden z  przedsiębiorców 
głośno zastanawiał się, czy  

tworzona wyspa energetycz-
na w Siennicy nie będzie, jak 
to nazwał, bojkotowana przez 
PGE, gdyż odbierze im wie-
lu klientów.

Wójt Siennicy Grzegorz Zie-
liński uspokoił, że jest usta-
wa, która zezwala tworzyć 
nowe możliwości wytwarza-

nia, przesyłania i gromadze-
nia energii, szczególnie tej 
odnawialnej. Dodał też, że 
Krajowy System Energetycz-
ny powinien być uzupełniany 
różnego rodzaju klastrami, by 
prądu nie brakowało, a jedno-
cześnie poprawiało w bardzo 
dużym stopniu środowisko. 

Z tym stwierdzeniem  wszy-
scy się zgodzili.

Następne spotkanie ma od-
być się pod koniec września, 
gdy zebrane zostaną dane 
o potrzebach energetycznych 
firm i dużych zakładów pracy.

Andrzej Kamiński

PoWiaT

reKLaMa

KOMUNIKAT STAROSTY OTWOCKIEGO  
DOTYCZĄCY DZIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH W MIEŚCIE

Co zrobić aby nie wabić dzików do terenów zabudowanych?
• Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach swoich nieruchomości (nieskoszone grunty, w tym nieużytki
i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne).
• W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nie przeznaczonych
(w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy.
• Miejsca często odwiedzane przez dziki należy wapnować, powoduje to odkwaszenie gleby co zmniejsza występowania 
pędraków i kretów.

CO ROBIĆ, GDY SPOTKAMY DZIKA?
• W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym wypadku nie wolno się do nich zbliżać, 
np. by go pogłaskać lub karmić!! Należy zachowywać się na tyle głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (dzik nie
zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany).
• W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!
• W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy zwierzęcia łapać, napuszczać na niego psa, ani zapędzać
do miejsc, z których nie ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno zaatakuje!).
• W przypadku bliskiego spotkania z dzikiem, który wygląda na rannego lub przejawia agresję, w żadnym wypadku nie wolno
się do niego zbliżać! Należy zachowywać się spokojnie i cicho.

KOMPETENCJE GMINY
Ustawa o samorządzie gminnym określa zadania własne gminy w szczególności sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli. Przebywanie dzikich zwierząt w mieście powoduje naruszenie porządku publicznego oraz zagrożenie bezpieczeństwa
obywateli ze względu na możliwość niszczenia przez te zwierzęta mienia, urządzeń produkcyjnych bądź użyteczności publicznej,
wtargnięcia na obszar, na którym odbywa się ruch drogowy, lub w skrajnych przypadkach ze względu na możliwość zaatakowa-
nia przez nie ludzi bądź zwierzęta. W takiej sytuacji art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) upoważnia odpowiednio Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta do podejmowania działań
mających na celu przywrócenie porządku publicznego lub zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Działania mogą polegać
na schwytaniu i przewiezieniu go w bezpieczne miejsce. 

KOMPETENCJE STAROSTY
Prawo łowieckie zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295)
upoważnia Starostę w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych 
i użyteczności publicznej przez zwierzynę w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim do wydania na wniosek właściciela
zagrożonego obiektu lub gminy decyzji na odstrzał lub odłów dzikich zwierząt. Ubiegający się o decyzje powinien wskazać
na czym polega zagrożenie dla konkretnego obiektu, określić ilość zwierzyny przewidzianej do odstrzału lub odłowu, oraz
wskazać podmiot uprawniony do odstrzału/odłowu, a także ponieść koszty omawianej decyzji.

W 2016 roku Starosta wydał decyzje na odstrzał redukcyjny 85 szt. dzików dla gmin i instytucji. W ramach wydanych
decyzji odstrzelono 2 dziki. 

W 2017 roku Starosta na wniosek Wójta Gminy Wiązowna wydał decyzję na odstrzał redukcyjny 36 szt. dzików, 
natomiast na wniosek Burmistrza Karczewa wydał decyzję na odstrzał redukcyjny 20 szt. dzików. 

SZKODY ŁOWIECKIE
W przypadku wystąpienia szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz na
skutek wykonywania polowania, zobowiązany do ich wynagradzania jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego (właś-
ciwe Koło Łowieckie). Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez ww. gatunki zwierząt łownych na obszarach
niewchodzących w skład obwodów łowieckich (zabudowań, miast). W imieniu Skarbu Państwa odszkodowania wypłacane są
przez właściwy terytorialnie zarząd województwa. 

chcą tańszego prądu

Las ołtarzem ducha
CELEsTYNÓW 18 wrześ-
nia 2017 r. pod pomnikiem 
,,Golgota leśników polskich 
i ich rodzin pomordowa-
nych na Wschodzie w la-
tach 1939-1948”odbyła się 
uroczystość „Las Ołtarzem 
Ducha”. 

Już po raz kolejny Nad-
leśnictwo Celestynów 
i  Klub Twórczego My-

ślenia zaprosili 18 września 
na symboliczny cmentarz:  
harcerzy, uczniów szkół, żoł-
nierzy, kombatantów, księży, 
władze samorządowe gmin 
powiatu otwockiego i władze 
leśne, aby oddać cześć leśni-
kom i ich rodzinom pomor-
dowanych w ZSRR w latach 
1939-1948. Tu, w  Centrum 
Edukacji Leśnej, w  2010 
roku złożono urnę z  ziemią 
z cmentarzy Katynia, Ostasz-
kowa, Kozielska, Starobiel-
ska i  nieludzkiej Syberii. 
Postawiono krzyż i głaz z wi-
zerunkiem Matki Boskiej, 
a na rozległej polanie posa-
dzono dęby, pod którymi są 
słupki z tabliczkami nagrob-
nymi pomordowanych stu 
leśników. Mszą świętą w in-
tencji tysięcy pomordowa-
nych na Wschodzie i konce-
lebrowaną przez kapelana ks. 
Wiktora Ojrzyńskiego i pro-

boszcza celestynowskiej pa-
rafii ks. Mirosława Wasiaka 
rozpoczęto uroczystość. Ar-
tur Dawidziuk, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Celestynów, 
powitał zgromadzonych go-
ści. Marek Roman dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w  Warsza-
wie wygłosił przemówienie, 
w którym zwrócił uwagę na 
bohaterstwo leśników pol-
skich. Nie bojąc się przelać 
krwi, a  nawet oddać życia, 
przeciwstawiali się dwóm 
agresorom: hitlerowskim 
Niemcom i  Sowietom, któ-
rzy zdradziecko napadli - bez 
wypowiedzenia wojny - 17 
września 1939 roku na Pol-

skę. Głos zabrał także Zbi-
gniew Zieliński – pułkownik 
Wojska Polskiego, pierwszy 
szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjono-
wanych. Odczytano apel po-
ległych, a następnie złożono 
wieńce pod pomnikiem. Ucz-
niowie Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w  Koł-
bieli zaprezentowali wzru-
szające przedstawienie, od-
dające klimat lat wojennych. 
Uroczystościom towarzy-
szyły: kompania honorowa 
Wojska Polskiego, orkiestra 
wojskowa z  Warszawy oraz 
poczty sztandarowe.

AnKa
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Szkoła kosztuje

Konkursy dla 
uczniów o Wiśle

Pobieranie nauki pod-
stawowej w  Polsce jest 
ustawowo bezpłatne, 

jednak uczęszczanie do szko-
ły drogo kosztuje. Na samo 
wyposażenie ucznia rodzice 
muszą wysupłać z domowego 
budżetu około sześćset złotych 
i  to głównie na podręczniki, 
które z  roku na rok są inne, 
więc nie można ich, jak to 
było kiedyś, odkupywać od 
uczniów starszych klas. Do-
chodzą do tego opłaty obo-
wiązkowe za ubezpieczenie 
dziecka i uiszczenie darowizny 
w wysokości 60 zł na komitet 
szkolny. Są też różnorodne 
opłaty dobrowolne: wyjazd 
do kina, na basen, wycieczkę 
krajoznawczą, którą nauczy-
ciel organizuje, by uczniom 
pokazać z bliska żubra, Góry 
Świętokrzyskie, czy kopalnię 
soli w  Wieliczce. Wszystkie 
dzieci nie jadą, gdyż nie każ-
dego rodzica stać wyekspe-
diować swoje dziecko. Co by 
jednak nie mówić wycieczki 
są pożyteczne i pouczające dla 
wszystkich uczniów, bo te któ-
re nie jadą, siedzą w szkolnej 
świetlicy i oglądają telewizję, 
bądź grają w „Bankruta”.

Jest też inna jeszcze forma 
wyciągania pieniędzy od ro-
dziców. Dyrekcje szkół zasy-
pywane są ostatnio różnego 
rodzaju testami, a przystąpie-
nie do nich kosztuje. Tak oto 
dzieci nasze brały już udział 
w  „HB Edu” sprawdzając 
swoje umiejętności językowe 
i matematyczne za jedyne sześć 
złotych, międzynarodowy test 
matematyczny „Kangur”, za 
udział w którym dziecko mu-
siało zapłacić 6,5 zł, „Alfik” 
mający za zadanie wyłowić 
talenty matematyczne za nie-
wiele, bo tylko siedem złotych.

Na kuriozalny sposób nabi-
cia sobie kabzy - wykorzystu-
jąc nieobecność, od kilku już 
lat w  szkołach, pielęgniarek 
i  lekarzy – wpadli specjaliści 

od fizjoterapii spod Łodzi. 
Oto wysłali do wszystkich 
szkół w  kraju informację, że 
na terenie placówki przepro-
wadzą „Komputerową ocenę 
postawy ciała”. Wystarczy, by 
rodzice wyrazili pisemną zgo-
dę i zapłacili 19 zł. „Aparatura 
do pomiaru wad postawy jest 
profesjonalna, typem podobna 
do tej, na którą zbierał fundu-
sze J.Owsiak w 1997 r. w czasie 
WOŚP! (...) Proponowana me-
toda badania rekomendowana 
jest przez specjalistów fizjo-
terapii, rehabilitacji i ortope-
dii. W skrócie, polega ona na 
wykonywaniu kamerą video 
komputerowej „fotografii”.

Tego typu „cienkie” i  mało 
przekonujące oferty propo-
nuje firma, określająca się 
dumnie „Centrum Promo-
cji Zdrowia”. Wielu jednak 
rodziców złapało się na lep 
i  poddało swoje pociechy 
badaniu, płacąc lekką ręką 
19 zł. Obiecano im, że firma 
przyjedzie w roku następnym 
i badanie powtórzy, by porów-
nać wyniki. Tylko nie powie-
dziano za ile.

Tak, czy inaczej, zdobywanie 
nauki kosztuje. Wiemy o tym 
i nie żałujemy pieniędzy. Słusz-
nie, albowiem doskonale zda-
jemy sobie sprawę, że w dzie-
cko należy zainwestować, by 
zapewnić mu lepszą przyszłość. 
Godzimy się więc na testy, bo 
dają nadzieję, że nasze dziecko 
okaże się geniuszem, ładujemy 
ciężkie pieniądze w  korepe-
tycje, choć tak naprawdę ko-
chani, wystarczy znaleźć choć 
trochę wolnego czasu każdego 
dnia i ze swoją pociechą przy-
najmniej przejrzeć zadania do-
mowe, porozmawiać, a choćby 
też pojeździć paluchem po glo-
busie. Nasi rodzice tak robili 
i są, co potwierdza moja mat-
ka, zadowoleni z wykształcenia 
swoich dzieci.

Andrzej Kamiński

POWIAT Projekt edu-
kacyjny „ Wisła – moja 
pasja” został zainspiro-
wany obchodami  Roku 
Rzeki Wisły i skierowany 
jest do uczniów szkół 
średnich i zawodowych 
powiatu otwockiego. 
Obejmuje trzy odręb-
ne konkursy: konkurs 
wiedzy o rzece Wiśle, 
konkurs plastyczny 
„ Wiślane inspiracje” 
i fotograficzny  „Wisła 
– cud natury”. Autorem 
i koordynatorem projektu 
jest p Piotr Gajgier. 

• Konkurs wiedzy o rzece 
Wiśle -  termin zgłoszenia do 
29 września 2017 r.
• Konkurs plastyczny 
pt. „Wiślane inspiracje” 
-  termin zgłoszenia do 25 
października 2017 r.
• Konkurs fotograficzny 
pt. „Wisła – cud natury” 
-  termin zgłoszenia do 25 
października 2017 r.

Informacje i formularze zgło-
szeniowe na stronie organiza-
tora, którym jest ZS im. ks. 
kard. Stefana Wyszyńskiego 
w  Karczewie - zskarczew.pl 
w zakładce “Projekt Wisła”.

Sp nr 8 szkołą 
szczęśliwych dzieci
OTWOCK 
chociaż na 
powstanie 
nowego budynku 
szkoły wszyscy 
muszą jeszcze 
trochę poczekać, 
to w stymulacji 
rozwoju uczniów 
nie zatrzymują się 
nawet na chwilę.

dyrektor i  nauczy-
ciele Szkoły Pod-
stawowej nr 8 
im. gen. Juliana 
Filipowicza dążą 

do stworzenia „Szkoły szczęś-
liwych dzieci”  - takie jest ich 
motto. Stąd też pomysł na 
„Klasy bez zadań domowych”. 
Pilotaż tej innowacji został 
wprowadzony w  klasie I  i  II 
otwockiej ,,ósemki”. Kadra 
pedagogiczna zainspirowała 
się pomysłem realizowanym 
w jednej z warszawskich szkół 
podstawowych i  dostosowała 
go do warunków i  specyfiki 
swojej szkoły. Duży wpływ 
na powstanie owej innowa-
cji miały także wyniki badań 
edukacyjnych dotyczących 
skuteczności zadawania prac 
domowych. Badania pokazują, 
że do wieku mniej więcej 14 lat 
odrabianie prac domowych nie 
ma żadnego wpływu na wyniki 
w nauce dzieci.  Jako przykład 
podaje się także Finlandię, 
gdzie praktycznie zlikwido-
wano prace domowe, a jedno-
cześnie ten kraj jest jednym 
z tych o najwyższym poziomie 
edukacji.  Badania OECD (Or-
ganizacja Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju) pokazały, że 
polscy uczniowie spędzają na 
odrabianiu prac domowych 
średnio około siedem godzin 
tygodniowo. W krajach z wyż-
szym poziomem edukacji 
takich jak Finlandia - ponad 
połowę mniej. O zmniejszenie 
ilości prac domowych od daw-
na apeluje rzecznik praw dzie-
cka. Kadra pedagogiczna SP nr 
8 zdecydowała się więc spróbo-
wać. Entuzjastycznie podeszli 
do tego rodzice uczniów, któ-
rzy w natłoku obowiązków do-
mowych i przy coraz szybszym 
tempie życia, nie mają często 
możliwości i czasu, aby pomóc 
dzieciom. Niejednokrotnie, 
aby było szybciej, odrabiają 
pracę za syna czy córkę.

Każda lekcja 
przemyślana
Projekt opiera się przede 

wszystkim na 100% wykorzy-

staniu czasu na lekcji. Zarów-
no nauczyciel jak i uczniowie 
muszą być skupieni i skoncen-
trowani na pracy. Nie ma cza-
su na nudę, chaos i ,,nicniero-
bienie”. Każda lekcja musi być 
bardzo przemyślana i  odpo-
wiednio zaplanowana, ucznio-
wie intensywnie mają na nich 
pracować, a po zakończonych 
zajęciach obowiązkowo zostają 
jedną godzinę w szkole.

W tym czasie nauczyciel nie 
prowadzi „normalnych” za-
jęć, a  jedynie przyjmuje rolę 
pomocnika, przewodnika, 
podczas gdy uczniowie sa-
modzielnie rozwiązują zada-
nia utrwalające materiał na 
lekcji. Uczeń ma prawo po-
prosić o pomoc, ale nie może 
oczekiwać gotowych rozwią-
zań, a jedynie wskazówek. Ta 
forma pracy uczy samodziel-
ności,  jednocześnie zaś unika 
się w  ten sposób odrabiania 
zadań za dzieci. Zastanawiając 
się nad rozwiązaniem proble-
mu nauki czytania, nauczycie-
le wpadli na pomysł, aby przy 
współpracy rodziców zamienić 
obowiązek czytania w nagrodę 
i  nawyk. Rodzice wiedzą, że 
codziennie wieczorem dzieci 
powinny czytać głośno i  ma 
to się stać rytuałem, codzien-
nością, oczekiwaną chwilą 
z rodzicem. Zabrania się łącze-
nia czytania z pracą domową. 
Projekt zakłada także naukę 
odpowiedzialności ucznia 
za proces uczenia się. Mając 
świadomość, że nie wszyscy 
rodzice będą potrafili tak ła-
two pożegnać się z  pracami 
domowymi, nauczyciele po-
stanowili dać dzieciom i rodzi-
com możliwość wyboru. Dzieci 
wiedzą, że  - jeżeli czegoś nie 
umieją i mimo dodatkowej go-
dziny nie utrwaliły materiału 
- mogą sięgnąć po dodatko-
we karty pracy do domu. Nie 
może jednak być to nagminne. 
W ten sposób dziecko uczy się 
oceny swoich umiejętności 
i  odpowiedzialności, samo 
decyduje o  procesie uczenia 
się. Dokonuje wyboru, a  nie 
jest zmuszane. Wskazane jest 

natomiast wykonywanie prac 
plastycznych w domu, ale wraz 
z rodzicami po to, by wzmoc-
nić więzi rodzinne.

Oczywiście każde działanie 
innowacyjne, tym bardziej 
przeprowadzane na żywym 
organizmie, powinno być 
ewaluowane i  monitorowa-
ne. Projekt zakłada badanie 
osiągnięć edukacyjnych po 
dwóch miesiącach oraz ba-
danie ankietowe rodziców 
i  uczniów. Jeżeli wszystkie 
badania wypadną pozytyw-
nie, zostanie wdrożona peł-
na innowacja.

„Zakoduj przyszłość” 
- już wprowadzona 
innowacja
Szkoła Podstawowa nr 8 już 

wcześniej wprowadziła w życie 
jedną innowację. Od ubiegłego 
roku w placówce realizowany 
jest program „Zakoduj przy-
szłość” w  ramach pilotażu 
programowania Minister-
stwa Edukacji Narodowej. 
Szkoła podjęła to wyzwanie, 
mając już doświadczenie 
w innym programie edukacyj-
nym: Mistrzowie kodowania. 
Większość nauczycieli eduka-
cji wczesnoszkolnej została 
przeszkolona w nauce progra-
mowania dla najmłodszych. 
Szkolenia w tym zakresie od-
była także nauczycielka infor-
matyki i zajęć komputerowych. 
Te umiejętności pozwoliły na 
wdrożenie innowacji, ale także 
uatrakcyjnienie zajęć. Ponadto 
do szkoły zakupiono 6 mBo-
tów firmy Trobot. MBot to 
robot, który ma wgrany pro-
gram pozwalający mu jeździć, 
omijać większe przeszkody, 
jeździć po planszy „trzymając 
się” czarnego koloru. Uczestni-
cy innowacji   zaprogramowali 
robota przy użyciu bloczków 
programu skorelowanego 
ze Scratchem. Robot jeździł 
po klasie sterowany przyci-
skami z  klawiatury, a  dzięki 
pomysłowości uczniów grał 
melodię „Panie Janie”, migał 
światełkami, wykonywał ob-
roty, prawie tańczył. Program, 

umożliwiający sterowanie za 
pomocą strzałek umieszczo-
nych na klawiaturze, podsunął 
uczniom pomysł urządzania 
wyścigów. Roboty rozgrywa-
ły także mecz „piłki nożnej” 
balonem. Uczniowie napisali 
również program sterujący 
urządzeniem tak, aby zawra-
cał po „wykryciu” przeszkody 
i pokonywał z góry określoną 
trasę. Zaprogramowane robo-
ty były także wykorzystywane 
na zajęciach świetlicowych. 
Uczniowie klasy I oraz grupy 
zerowej chętnie siadali przy 
komputerze i sterowali jego ru-
chem. Uczniowie klas trzecich 
przetestowali robota, sterowali 
jego ruchem, sami ułożyli pro-
gram umożliwiający świecenie 
mBota różnymi kolorami. Za-
jęcia z wykorzystaniem mBo-
ta były pełne emocji, śmiechu 
i radości, ale przede wszystkim 
uświadomiły uczniom cele 
programowania oraz pozwo-
liły zobaczyć w rzeczywistości 
efekty pracy na komputerze. 
Programowanie stało się w ten 
sposób mniej abstrakcyjne.

Dostosowanie 
do postępu
Kadra pedagogiczna ,,ósem-

ki” stale się rozwija, mając 
świadomość, że postęp tech-
nologiczny jest nieunikniony 
i nauczyciele muszą podążać 
za swoimi uczniami. Dlatego 
też w  każdej sali lekcyjnej 
w szkole jest zestaw interak-
tywny, a  po podłodze w  sali 
komputerowej jeżdżą zapro-
gramowane przez uczniów 
roboty. Nauczyciele mają 
świadomość, że do współ-
czesnych dzieci i  młodzieży 
przemawiają teraz inne bodź-
ce i trzeba dostosować swoje 
metody, formy pracy i środki 
do nowego pokolenia.

Oprócz technologii szko-
ła stawia na sport, szachy 
a przede wszystkim uśmiech 
uczniów, bo Szkoła Podsta-
wowa nr 8 to Szkoła Szczęś-
liwych Dzieci.

Agnieszka Korniluk
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WARsZTATY, sPOTKANIA...

wiĄzOwna Stowarzy-
szenie „Więzy” serdecz-
nie zaprasza na kolejną 
podróż po ciekawych za-
kątkach świata. Tym razem 
przeniesiemy się do Azji 
Południowo-Wschodniej. 
Wystawa zatytułowana 
„Indonezja - jedność w róż-
norodności” jest zainspiro-
wana podróżami do tego 
kraju, jego wielobarwną 
i zróżnicowaną kulturą. Jej 
otwarcie nastąpi w sobotę 
30 września 2017.

Tytuł wystawy “Indonezja 
- jedność w różnorodno-
ści“ nawiązuje do hasła 

Bhinneka Tunggal Ika. Jest to 
stare motto jawajskie, które 
oznacza jedność Indonezyj-
czyków pomimo ich odrębno-
ści etnicznych i kulturowych.  

Podczas wystawy będzie 
można podziwiać między in-
nymi: białą broń, rękodzie-
ło artystyczne, w  tym batik 
i rzeźby w drewnie, drewnia-
ne lalki z teatru lalek i teatru 
cieni oraz barwne fotografie 
życia podwodnego autorstwa 
Alicji i Janusza Dramińskich. 
Przewidujemy dostęp do in-
strumentów muzycznych, 
zgadywanki dla najmłodszych 
oraz możliwość przymierze-
nia tradycyjnych odświętnych 
strojów indonezyjskich.

Uroczyste otwarcie wystawy 
poprzedzi koncert Warszaw-
skiej Grupy Gamelanowej, 
który odbędzie się w  sobotę 

30 września 2017 roku o go-
dzinie 16:30 w  Gminnym 
Ośrodku Kultury przy ul. 
Kościelnej 41 w Wiązownie. 
Otwarcie wystawy i zwiedza-
nie jej z kuratorem odbędzie 
się po koncercie, o  godzinie 
18:00 w Galerii „Więzy” przy 
ul. Lubelskiej 29 w Wiązow-
nie. Wernisaż urozmaici nie-
wielka degustacja specjałów 
indonezyjskiej kuchni.

Finisaż odbędzie się 29 paź-
dziernika. Tego dnia przewi-
dujemy o  godzinie 15:00 
w GOK pokaz filmu „Sen na 
Jawie” (30’) autorstwa Domi-
niki i Doroty Proba. Następ-
nie przeniesiemy się do Gale-
rii „Więzy”, aby o godz.16:30 
na żywo obejrzeć proces po-
wstawania batiku. 

Do obejrzenia wystawy za-
praszamy do Galerii „Więzy” 
we wszystkie soboty i niedzie-
le między 30 września a  29 
października w  godzinach 
10:00-16:00 oraz w dni po-
wszednie po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym 
(22 789 06 96). 

Z  okazji wystawy Gminny 
Ośrodek Kultury podjął się 
zorganizowania „Tygodnia In-
donezyjskiego” w GOK-u (16-
20.10.2017) – program we-
dług projektu GOK. 

Wystawa i  wszystkie wy-
darzenia towarzyszące są 
współfinansowane ze środ-
ków budżetowych Powiatu 
Otwockiego oraz Gminy Wią-
zowna.

Stacja pkp celestynów w serialu

Przygotowania Hani Gumowskiej do finału Miss Polonia 2017

kanibale z drzew
JÓZEFÓW Miejski Ośro-

dek Kultury zaprasza na 
spotkanie z  cyklu „Podróże 
na krańce świata”. Tym ra-
zem czeka Was niezwykła 
„Opowieść o ludziach drzew 
– korowajach – kanibalach 
mieszkających w  domach 
w koronach drzew.” Podróż-
niczka Zofia Nowaczyk opo-
wie  o  swoich spotkaniach 
z ostatnimi wyizolowanymi 
plemionami naszej plane-
ty, które zamieszkują jedną 
z  największych połaci lasu 
deszczowego świata. Zdra-
dzi Wam, jak się czuła, śpiąc 
w domach na drzewach, cza-
sami nawet kilkanaście me-

trów nad ziemią i jaki smak 
ma pieczony robaczek oraz 
jak go samemu przyrządzić. 
Wstęp wolny.

29 września (piątek), 
godz. 18.00
MOK, Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

PaPierowe fantazje
JÓZEFÓW Przyjemne 

z pożytecznym – tak można 
określić warsztaty rodzinne, 
które odbędą się już w tę so-
botę. Podczas „Papierowych 
fantazji” uczestnicy tech-
niką kolażu wykonają herb 
miasta. W trakcie zajęć pro-
wadząca, pani Ania Zieliń-
ska, przypomni symbolikę 

elementów herbarzowych. 
Jesteś mieszkańcem Józe-
fowa – przyjdź i  wykonaj 
herb.  Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy: tel. 22 789 
22 84 lub e-mail: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl.

30 września (sobota), 
godz. 11.00
MOK, Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

twórcza 
Posiadówa
OTWOCK Pod tym ha-

słem kryją się warsztaty dla 
młodzieży i dorosłych zorga-
nizowane przez klub Mlądz. 
Wrześniowe spotkanie wpro-
wadzi uczestników w praw-

dziwy jesienny klimat – wy-
konają oni niepowtarzalny 
stroik z dynią w roli głównej. 
Organizatorzy podpowiada-
ją, że będzie można wykorzy-
stać naturalne skarby jesieni: 
jarzębinę, szyszki, kasztany, 
liście, gałązki bluszczu itp., 
które bardzo wzbogacą  de-
koracje. Wstęp 10 zł, zapisy 
telefonicznie: 22 788 45 71.

 29 września (piątek), 
godz. 18.00
Klub Mlądz, Otwock, 
ul. Majowa 202
 
zrozumieć 
nastolatka
OTWOCK Akademia Na-

uki zaprasza na kolejne już 

bezpłatne seminaria i  war-
sztaty psychologiczne pt. 
„Akademia świadomego ro-
dzica”, które przeznaczone 
są dla rodziców. Mają one 
za zadanie nauczyć, jak sku-
tecznie wspierać dzieci w ich 
rozwoju. Temat najbliższego 
spotkania: „Zrozumieć na-
stolatka”. Wstęp wolny.

29 września (piątek), 
godz. 17.00,
Teatr Miejski im. S. 
Jaracza, Otwock, ul. 
Armii Krajowej 4 

aktywnie w gokis
CELEsTYNÓW Gminny 

Ośrodek Kultury i  Sportu 
zaprasza na zajęcia stałe 

dzieci, młodzież i dorosłych. 
Na ten rok przygotowana 
została bogata oferta za-
jęć. Dla dzieci i młodzieży, 
m.in. warsztaty plastycz-
ne, taneczne, sportowe, 
językowe... - do wyboru 
16 różnych zajęć. Dla do-
rosłych, m.in. gimnastyka, 
języki, nauka samoobrony, 
warsztaty plastyczne - 9 
opcji do wyboru. Bliższych 
informacji udziela i  zapisy 
przyjmuje: GOKiS w Cele-
stynowie od poniedziałku 
do piątku,  w godz. 10.00-
18.00, tel. 22/ 789 71 02 
lub 664  313  289; e-mail: 
biuro@gokcelestynow.pl; 
www.gokcelestynow.pl/ 

CELEsTYNÓW 
odcinek kręcony 
trzynastego musi 
być wybuchowy 
- i taki właśnie 
ma być odcinek 
“Barw szczęścia“ 
zrealizowany 
w środę na 
celestynowskim 
dworcu PKP.  
Bożenka musi 
sobie poradzić 
z prawdziwą 
bombą!

13 w r z e ś n i a 
2017 na 
c e l e s t y -
n o w s k i e j 
stacji PKP 

rozstawiła się ekipa zdjęcio-
wa TVP - kręcono sceny do 
październikowego odcinka 
serialu „Barwy szczęścia” 
w reżyserii Krzysztofa Rogali.

- Do wybrania tej stacji ko-
lejowej przekonał nas wygląd 
zabytkowego, lecz  zadbane-
go budynku poczekalni – po-
wiedział kierownik produkcji 
serialu, Jacek Czaplewski. – 
Nazwaliśmy ten przystanek 
Ostów Kolonia, bo w telewi-

zji nie możemy reklamować 
żadnej autentycznej miej-
scowości. Kręcimy tu jedną 
scenę, w której Bożenka (gra 
ją Marieta Żukowska)- jedna 
z bohaterek serialu-  oczeku-
jąc na pociąg do Warszawy, 
dostrzega, że siedzący na 
sąsiedniej ławce mężczyzna 
odchodzi, zostawiając swoją 
torbę. Krzyczy za nim, ale on 
przyspiesza kroku. Bożenka 
zagląda do torby i ze zdumie-

niem stwierdza, że znajduje 
się w  niej bomba. Natych-
miast chwyta torbę i wyrzuca 
ją w pobliskie krzaki. Bomba 
wybucha, raniąc kilka osób – 
tyle mogę powiedzieć.

Cały odcinek będzie emito-
wany pod koniec październi-
ka. Zachęcam do obejrzenia 
– namawia reżyser i wraca na 
plan zdjęciowy.

AnKa

POWIAT Tegoroczne 
wakacje były dla wicemiss 
Ziemi Otwockiej 2017 cza-
sem wykorzystanym bardzo 
intensywnie. Hania gościła 
na największych imprezach 
kulturalnych i modowych 
w powiecie otwockim i nie 
tylko. 

W  lipcu była honoro-
wym gościem podczas 
Krajowego Święta 

Pomidora w Janowie, w sierp-
niu miała sesję zdjęciową do 
katalogu Miss Polonia, a  na 
początku września została 
zaproszona na krajowy finał 
konkursu dla modelek The 
Look Of The Year w  Łodzi. 
Wszystko odbywało się w ra-
mach przygotowań do finału 
Miss Polonia 2017. 

–  Podczas Krajowego Świę-
ta Pomidora Hania została 

miło przywitana przez miesz-
kańców powiatu otwockiego, 
chętnie robiła sobie z  nimi 
wspólne zdjęcia. Artyści wy-
stępujący na scenie również 
zabiegali o  wspólne selfie :)  
– mówi dyrektor konkursu 
Miss Ziemi Otwockiej Łukasz 
Płaczek.  

Podczas sesji zdjęciowej do 
katalogu na finał Miss Polo-
nia finalistki pozowały przed 
obiektywem Malwiny Sulimy 
w dwóch stylizacjach: elegan-
ckiej i romantycznej. Ubrane 
były w suknie projektu Agaty 
Wojtkiewicz oraz w kostiumy 
kąpielowe marki Gabbiano. 
Makijaże uczestniczek wy-
konała marka Delia Cosme-
tics, a o włosy zadbała marka 
Cameleo. 

8 września br. Hania Gu-
mowska - wraz z finalistkami 
konkursu Miss Ziemi Otwo-

ckiej -  była obecna na finale 
krajowego konkursu dla mo-
delek The Look Of The Year 
2017. Podczas tej imprezy mia-
ła możliwość poznania osób 
z pierwszych stron gazet takich 
jak: duet Paprocki & Brzozow-
ski, Marcelina Zawadzka (pro-
wadząca program ,,Pytanie na 

śniadanie”, Miss Polonia 2011) 
oraz obecna Miss Polonia 2016 
Izabella Krzan.

Przygotowania reprezen-
tantki Ziemi Otwockiej 
można śledzić na profilu na 
portalu społecznościowym 
facebook: Miss Ziemi Otwo-
ckiej 2017.

indonezja w galerii Więzy

Balijczycy Fot. Lucyna Zięciowska

Izabella, Hania i Marcelina
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NA sCENIE

wirtuoz skrzyPiec
Już 30 września w sali wi-

dowiskowej józefowskiego 
MOK- u  wystąpi Bogdan 
Kierejsza wraz z  zespołem 
w  niepowtarzalnym show 
muzycznym pt. „Violin 
Symphony Show”. Pro-
jekt ten jest współczesną 
i  nowoczesną interpreta-
cją znanych hitów muzyki 
klasycznej, rozrywkowej 
i  filmowej. Repertuar kon-
certów to magiczna podróż 
po różnych miejscach, za-
kątkach świata, epokach 
i stylach muzycznych, uka-
zujących wielobarwność 
skrzypiec w bardzo różnych 
odsłonach, mieszających 
style, brzmienia i  kultury. 
Charyzma artysty oraz uni-
kalne połączenie skrzypiec 
z  muzyką rockową, filmo-
wą i  klasyczną, wzbogaco-
ne subtelnym brzmieniem 
orkiestry, rozbudza zmysły 
najbardziej wymagającej 
publiczności. Wstęp wolny.

30 września (sobota), 
godz. 18.00
 Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

„mister enigma” 
To ponadczasowa komedia, 

która uświadamia nam, jak 
bardzo stajemy się bezrad-
ni, gdy brakuje nam miłości. 
Poznacie historię dwójki lu-
dzi  w różnym wieku, których 
pierwsze spotkanie, notabene 
biznesowe, staje się począt-
kiem przyjaźni. Karina, lat 
30, po rozstaniu z  chłopa-
kiem skupia się na karierze 
zawodowej – prowadzi fir-
mę projektującą ubrania dla 
psów, jest zafascynowana 
światem celebrytów. Norbert 
natomiast ma 50 lat, jest sze-
fem kuchni w pięciogwiazd-
kowym hotelu i  niedawno 
porzuciła go żona. To właś-
nie w nim Karina dostrzega 
szansę na dostanie się do 
świata celebrytów, w  za-
mian postanawia pomóc mu 
znaleźć upragnioną miłość 
przy pomocy portalu rand-
kowego… Ta sztuka teatru 
„Podaj Dalej” porusza temat 
wirtualnych relacji. W rolach 
głównych: Jarosław Gruda 
oraz Magdalena Mroszkie-
wicz. Bilety w cenie 30 zł do 
nabycia w PMDK (pokój nr 
1). Rezerwacje telefoniczne 
pod numerem (22) 779-33-
57 wew. 40 lub adresem e-

-mail: pmdk.otwock.adm@
gmail.com

1 października (niedzie-
la), godz. 17.00
PMDK Otwock, ul. Po-
niatowskiego 10

otwarty balet
Miejsko – Gminny Ośrodek 

Kultury w Karczewie zaprasza 
na otwarte zajęcia w „Studium 
tańca”, które poświęcone będą 
baletowi. A balet to rodzaj wi-
dowiska teatralnego, w którym 
głównym środkiem wyrazu 
jest taniec wykonywany przez 
tancerzy według choreografii 
z towarzyszeniem muzyki i na 
tle dekoracji. Wstęp wolny, 
zapisy w sekretariacie MGOK, 
pok. nr 13 oraz telefonicznie: 
22 780 65 17.

29 września (piątek), 
godz. 17.30
MGOK Karczew, ul. 
Widok 2

w rytmie flamenco
Przed Wami okazja na od-

bycie niezwykłej podróży po 
świecie flamenco, świecie 
przepełnionym silnymi mu-
zycznymi emocjami wzmoc-
nionymi śpiewem i  tańcem. 
Wirtuozeria gitary, przeni-
kliwe melodie oraz zmysło-
wy taniec – to wszystko czeka 
Was już w najbliższą sobotę. 
Wystąpią polskie gwiazdy 
flamenco: Agata Teodorczyk, 
Aniela Mikucka, Andrzej Le-
wocki. Bilety – 30/40 zł.

30 września (sobota), 
godz. 19.00
Teatr Miejski im. S. Ja-
racza, Otwock, ul. Armii 
Krajowej 4 

„chyba” w otwocku
Już 14 października na de-

skach otwockiego teatru wy-
stąpi kabaret młodego poko-
lenia, czyli Kabaret Chyba. 
Grupa pochodzi z Wrocławia 
i tworzą go: Piotr, Kuba oraz 
Krzysiek. O  sobie mówią 
konkretnie - świeży kabaret, 
z błyskotliwymi tekstami, ze 
świetnymi aktorami, z  nie-
banalnymi pomysłami, z nie-
zwykłą energią i mnóstwem 
improwizacji w  czasie wy-
stępu. W Otwocku wystąpią 
w swoim premierowym pro-
gramie „Chyba sobie żarty 
robi”. Bilety w cenie 30/40 zł.

14 października (sobo-
ta), godz. 19.00
Teatr Miejski im. S. Ja-
racza, Otwock, ul. Armii 
Krajowej 4 

Przygotował: Wakul

Bluesowe granie 
w strugach deszczu

OTWOCK Czwarta edycja 
festiwalu Blues Bazar, która 
zakończyła się w ubiegły 
weekend (16-17.09.2017), 
była prawdziwym świę-
tem bluesa.

Ta impreza muzycz-
na, organizowana 
od kilku lat w niety-
powej scenerii baza-
ru miejskiego przy ul. 

Batorego w Otwocku, zdążyła 
już zdobyć liczne grono sym-
patyków i zapisać się na stałe 
w kalendarzu najciekawszych 
wydarzeń bluesowych w Pol-
sce. Imprezę firmuje od po-
czątku jej istnienia Otwockie 
Towarzystwo Bluesa i Ballady 
- stowarzyszenie promujące 
bluesa oraz inne bliskie mu 
gatunki muzyczne, organi-
zator koncertów bluesowych 
i  blues-rockowych oraz cy-
klicznych spotkań muzycz-
nych tzw. Otwockich Rzę-
poł Bluesowych.

Tegoroczna edycja Blues 
Bazaru zaczęła się nietypowo 
od zorganizowanego 16 wrześ-
nia przeglądu konkursowego, 
w którym wzięło udział sześć 
młodych polskich zespołów 
reprezentujących ten kultowy 
gatunek muzyczny. Na scenie 
otwockiego PMDK wystą-
pili: „Cherries In Ski”, „Blue 
Rain” - z muzykami z Między-
rzeca Podlaskiego oraz Białej 
Podlaskiej, „Soulbus” z Białej 
Podlaskiej (2. miejsce), „De-
viant Blues” z  Warszawy (3. 
miejsce), białostocka „Gęsia 
Skórka” i  „Blues Perspective 
Band” z Rzeszowa. Zwycięzcą 
konkursu została białostocka 
formacja bluesowa „Gęsia 
Skórka”. Zespół tworzą do-
świadczeni muzycy o różnych 
temperamentach muzycznych, 
z  energetyczną wokalistką 
Katarzyną Pisulą w składzie, 
znakomitym Januszem No-
wowsiakiem grającym na 
harmonijce ustnej, gitarzy-
stami: Markiem Gąsiorow-
skim, Dariuszem Chociejem 
i Tadeuszem Dziemskim oraz 
perkusistą Marcinem Mickie-
wiczem. W charakterze „nie-
spodzianki” na zakończenie 
pierwszego dnia imprezy wy-

stąpił zespół Hendrix Project 
specjalizujący się w  muzyce 
Jimiego Hendrixa.

Mocnym, polskim akcen-
tem bluesowo-rockowym 
tegorocznego festiwalu, był 
występujący drugiego dnia 
na bazarowej scenie zespół 
Hot Water, niekwestionowa-
na legenda rockowego grania 
lat 90-tych w  Wielkopolsce. 
Po latach milczenia, lepszych 
i  gorszych okresach kariery 
muzycznej, Hot Water zapre-
zentował utwory muzyczne, 
które z pewnością mogły się 
podobać moknącej w strugach 
deszczu publiczności festiwa-
lu. Od prawie trzydziestu lat 
muzycy tego zespołu tworzą 
podwaliny sceny muzycznej 
Poznania. Wierni fani dosko-
nale pamiętają ich koncerty 
na takich uznanych festiwa-
lach rockowych i bluesowych 
jak: Olsztyńskie Noce Blu-
esowe, Jazz Fair czy Rawa 
Blues. Zespół ma w  swoich 
dokonaniach także kilka uda-
nych supportów m.in. przed 
występami Joe Cockera, Col-
loseum czy Jacka Bruce’a oraz 
współpracę ze znanym amery-
kańskim aktorem filmów akcji 
Stevenem Seagalem, któremu 
akompaniował podczas wystę-
pów muzycznych w Poznaniu 
i Warszawie. Niewielu z Was 
pewnie wie, że Seagal, który 
koncertował w  Polsce przy 
okazji pobytu na planie zdję-
ciowym w Warszawie, dał się 
poznać jako nieźle grający 
gitarzysta zakochany w  Ji-
mim Hendrixie.

Młodość i wirtuozerię ame-
rykańskiego bluesa zapre-
zentował na otwockiej scenie 
zespół Noah Wotherspoon 
Band z  USA. Leader zespo-
łu - Noah Wotherspoon po-
chodzi z  Cincinnati w  stanie 
Ohio. Swoją przygodę z gitarą 
zaczynał już jako nastolatek. 
Od 2009 roku stoi na czele 
tria, które w 2015 roku zajęło 
drugie miejsce na konkursie 
International Blues Challenge. 
Sam Noah został nagrodzony 
mianem „najlepszego gitarzy-
sty” tego współzawodnictwa. 
Dwa lata temu ukazał się 
album zespołu zatytułowany 

“Mystic Mud”. W lipcu ubie-
głego roku muzycy tej grupy 
zagrali po raz pierwszy w Pol-
sce na festiwalu Olsztyńskie 
Noce Bluesowe.

Największą gwiazdą drugie-
go dnia festiwalu była - uro-
dzona w Kanadzie - Layla Zoe, 
porównywana przez kanadyj-
ską prasę lokalną - z  uwagi 
na jej surowe i  emocjonalne 
zachowanie na scenie - do 
Janis Joplin. Zamiłowanie 
do bluesa Layla Zoe przejęła 
od ojca, który grał w zespole 
bluesowym. To w jego kapeli 
w wieku 14 lat zaliczyła swój 
debiut sceniczny. Po wydaniu 
6 płyt (You Will, Shades of 
Blue, Live at Errington Hall, 
Hoochie Coochie Woman, 
The Firegirl and Sleep Little 
Girl) oraz autorskiego tomu 
poezji „Dairy of a  Firegirl” 
i  przeprowadzce do Toron-
to, Layla zyskała reputację 
najpracowitszej bluesmanki 
w Kanadzie. Jej szósty album 
„Sleep Little Girl” wydany 
w  2011 roku w  Niemczech 
przez Cable Car Record, we 
współpracy i współprodukcji 
z Henrikiem Freischladerem, 
potwierdził jej przynależność 
do bluesowej społeczności 
i pokazał, że Layla jest artyst-
ką, która zasługuje na naj-
wyższe uznanie. Patrząc na 
reakcję publiczności festiwa-
lu na jej występ, można było 
się utwierdzić w przekonaniu, 
że nie ma w tym stwierdzeniu 
cienia przesady.

Tegoroczny Blues Bazar za-
kończył dynamiczny występ 
argentyńsko-hiszpańskiej gru-
py Demian Band grającej blu-
esa i rocka. Zespół ten znany 

jest nie tylko w Ameryce Po-
łudniowej, ale także w Euro-
pie i USA. Jak na trzyosobowy 
skład charakteryzuje się na-
prawdę mocnym brzmieniem, 
w którym słychać wpływy Bo 
Diddley’a, bluesa z delty Mis-
sisipi oraz surowego, garażo-
wego rocka. Dzięki temu jego 
występ na żywo to świetne wi-
dowisko, przepełnione energią 
oraz graniem płynącym z głębi 
serca, na które publiczność za-
wsze jest otwarta.

Poziom zorganizowanego 
w  tym roku festiwalu Blues 
Bazar był z jednej strony wy-
równany, z  drugiej zaś zróż-
nicowany. Trzeba pochwalić 
organizatorów za dobór arty-
stów, który niewątpliwie miał 
wpływ na jakość festiwalowe-
go grania. Z dziennikarskiego 
obowiązku warto odnotować, 
że mimo upływu lat, impreza 
trzyma wysoki poziom ar-
tystyczny, nic nie straciła ze 
swej świeżości i  wciąż jest 
atrakcyjną, kulturalną wi-
zytówką miasta. Nie można 
tego, niestety, powiedzieć o te-
gorocznej aurze, która uparła 
się uprzykrzyć życie zarów-
no organizatorom festiwalu, 
jak i  publiczności. Padający 
niemal bez przerwy deszcz 
niewątpliwie miał wpływ 
zarówno na frekwencję, jak 
i spektakularny wymiar festi-
walowego widowiska. Jeżeli 
jednak już ktoś zdecydował 
się przyjść i  posłuchać tych 
niepowtarzalnych rytmów, 
na pewno nie pożałował, bo 
blues łączy ludzi i to jest naj-
piękniejsze w tej muzyce.

Andrzej Idziak
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zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

CV proszę kierować na adres: 
biuro@bruk-bud.com.pl

Otwock a Muzeum powstania 
warszawskiego
OTWOCK Będąc niedaw-
no w Muzeum Powstania 
Warszawskiego, odwie-
dziłem również sklepik 
z różnymi pamiątkami tam 
się znajdujący. Szczególnie 
zainteresowała mnie seria 
„Archi mapa”.

Wśród kilku te-
matów pre-
zentowanych 
na nich jest 
też „Żydowskie 

dziedzictwo. Warszawa, Fale-
nica, Otwock”. Po przeanalizo-
waniu zawartości mogę śmiało 
powiedzieć, że przynajmniej 
ta „Archi mapa” o Żydach jest 
świetnym przykładem jak 
można doszczętnie „zawalić” 
albo „pogrążyć” ciekawy temat. 
Odniosę się tylko do Otwocka 
i Falenicy. Warszawę pozosta-
wię varsavianistom. 

Otwock. Zacznijmy od samej 
mapy, która de facto jest zdję-
ciem lotnicznym. Już pobież-
na analiza pozwala zauważyć, 
że lokalizacja połowy obiek-
tów jest mniej lub bardziej 
błędnie pokazana. Szczegól-
nie zwraca uwagę pomylona 
lokalizacja dawnego „Brijusa” 
z sanatorium m. st. Warszawy. 
Opis obiektów również zawie-

ra wiele ciekawych „nowości”. 
Czytając go, można się dowie-
dzieć, że „Zofiówka” została 
zlikwidowana w  1943 r. i  że 
zginęła w  niej Adela Tuwim 
- matka Juliana Tuwima. Od 
lat wiadomo, że to jest nie-
prawda, ponieważ zginęła ona 
w 1942 r. w domu przy ul. Rey-
monta. Jeśli ktoś nie wierzy, 
niech się spyta Jurka Rybaka. 
Do zilustrowania hasła o sana-
torium „Brijus” wykorzystano 
budynek sanatorium m. st. 
Warszawy, a przecież obydwa 
pawilony „Brijusa” istnieją 
i mają się dobrze. Podobnie do 
zilustrowania sanatorium dr. 
Geislera wykorzystano budy-
nek, który powstał wiele lat po 
tym jak sanatorium przestało 
funkcjonować i nie ma z nim 
najmniejszego związku poza 
gruntem, na którym stoi, od-
kupionym od rodziny Geisle-
rów. Takich ciekawostek moż-
na przytoczyć jeszcze kilka.

Falenica. Tu podano tylko 
trzy obiekty i na szczęście tyl-
ko trzy. Jest informacja o my-
kwie, która już nie istnieje, 
ale tego akurat autorka teks-
tu mogła jeszcze nie wiedzieć. 
Ale pisząc o falenickim domu 
starców dla Żydów „Ezra” sto-
jącym do dzisiaj, że zlokalizo-

wany jest przy ul. Żegańskiej 
popełniła już wielki błąd 
- liczący chyba ze 6 km, bo 
w takiej odległości od „Ezry” 
znajduje się adres Żegańska 
1, pod którym znajduje się... 
biurowiec Urzędu Dzielnicy 
Wawer m. st. Warszawy. 

I co tu więcej można dodać. 
Chyba tylko to, żeby tak sza-
cowna instytucja jak Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
bardziej przyglądała się temu, 
co rozpowszechnia. 

Paweł Ajdacki
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Medalowa inauguracja
KARATE Zawodnicy Klubu 
Sportów Walki Bushi mają 
za sobą wyśmienity począ-
tek sezonu w postaci startu 
na gali Kyokushin Cup 
w Ząbkach. Na pierwszym 
w tym sezonie turnieju 
świetnie wypadł Karol Brejt-
fus, wygrywając swoją kate-
gorię oraz Agnieszka Winek 
- zwyciężając w pojedynku 
w systemie superfight. Na 
podium stanęli również 
pozostali reprezentanci  
klubu: Kamil Kisiel zajął dru-
gie, a Mateusz Majchrzak 
trzecie miejsce.

Karol Brejtfus podczas 
swoich dwóch pojedyn-
ków potwierdził bardzo 

dobre przygotowanie do no-
wego sezonu pod względem 
technicznym i  taktycznym. 
Walkę finałową rozstrzygnę-
ła… waga. Po dwóch rundach 
sędziowie orzekli remis, dla-
tego też o wyniku zadecydo-
wało ważenie zawodników. 
Brejtfus był blisko 6 kg lżej-
szy od swojego rywala, co 
dało mu zwycięstwo.

Agnieszka Winek wzięła 
udział w  pojedynku w  sy-
stemie superfight. Jej prze-
ciwniczką była utytułowana 
reprezentantka z  Lidzbarka 
Warmińskiego - mistrzy-
ni Polski i  medalistka Mi-

strzostw Europy WKO sprzed 
lat, Klaudia Błońska. Winek, 
dzięki dobrej pracy nóg 
i szybkim dynamicznym ak-
cjom, nie dała przeciwniczce 
pola do popisu. Zarówno po 
pierwszej jak i drugiej regu-
laminowej rundzie sędziowie 
orzekli zwycięstwo zawod-
niczki z Otwocka.

Kamil Kisiel po dwóch 
udanych pojedynkach zajął 
drugie miejsce. W walce pół-
finałowej zaskoczył swojego 
rywala szybkimi kopnięcia-
mi na głowę i  wygrał przed 
czasem. Niestety, w  wyrów-
nanym finale sam dał się 

zaskoczyć wysokim i  silnym 
kopnięciom. Mateusz Maj-
chrzak zajął trzecie miejsce. 
Stoczył trzy pojedynki, w któ-
rych pokazał bogatą gamę 
technik i ducha walki. Mimo 
dużej niedowagi w  stosun-
ku do limitu kategorii, nie 
ustępował przeciwnikom 
siłą i mimo tego, że zwyciężył 
tylko jeden pojedynek, start 
ten można uznać za udany 
i bardzo wartościowy. W roli 
sędziów wystąpili: shihan 
Paweł Juszczyk oraz sensei 
Krystian Witak.

Opr. Wakul
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Przeciąganie na plaży

pRzeciĄGanie Liny 
Klub Sztuk Walk Sokudo 
znalazł sposób na poprawę 
jesiennego nastroju nie 
tylko dzieciom, ale również 
dorosłym. W niedzielę 10 
września na plaży miejskiej 
w Świdrze - przy wspar-
ciu Leo Speed Food i p. 
Agnieszki Zagórskiej - zorga-
nizował zawody w przecią-
ganiu liny, którym towarzy-
szył pokaz strażacki.

Pogoda postanowiła 
sprzyjać uczestni-
kom zabawy i  po-
zwoliła na aktywny 
wypoczynek dużej 

grupie, która stawiła się na 

miejskiej plaży. Główną atrak-
cją dnia okazał się I  Turniej 
w Przeciąganiu Liny na Plaży 
prowadzony przez Waldemara 
Mazurka - prezesa KSW Soku-
do. Jest to  dyscyplina sporto-
wa, która ćwiczy nie tylko siłę, 
ale także współpracę zespo-
łową. W  Polsce jeszcze mało 
popularna w  porównaniu do 
innych krajów - Polski Zwią-
zek Przeciągania Liny powstał 
dopiero w 2015 r. KSW Sokudo 
postarało się, aby nowy rodzaj 
aktywnego wypoczynku dotarł 
również do naszego miasta. 

Walka do upadłego
Zgłoszone do turnieju osoby 

zostały podzielone na dwie ka-

tegorie: dzieci i dorosłych. Na-
stępnie dobrano ich w drużyny 
według wieku i wagi, aby wy-
równać szanse w walce. W taki 
sposób powstało sześć grup. 
U dorosłych po jednej stronie 
liny stało 5 osób, których waga 
łącznie nie mogła być większa 
niż 460 kg, natomiast u dzie-
ci 6 osób - razem do 180 kg. 
Każda z drużyn w poszczegól-
nych kategoriach miała okazję 
wykazać się siłą oraz zręcz-
nością w  czasie rywalizacji 
z  przeciwnikami. Uczestnicy 
zostali zapoznani z regulami-
nem zabawy, po czym mieli 
trochę czasu na przygotowa-
nie się do zawodów. Po długiej 
i męczącej walce  - zarówno 

w  grupach dorosłych, jak 
i dzieci - wyłoniono zwycięz-
ców. Największą siłą wykazały 
się drużyny: ,,Szwagrów‘’ pod 
przewodnictwem Sebastiana 
Giergieli oraz ,,Julii‘’. Drugie 
miejsce w kategorii dorosłych 
zajęli rodzice dzieci należą-
cych do KSW Sokudo pod 
nazwą ,,Family Sokudo’’, na-
tomiast brąz trafił do drużyny 
,,Dream Team Wrocław’’, skła-
dającej się głównie z uczniów 
i  absolwentów otwockiego 
,,Nukleonika’’. Dzieci rów-
nież do końca walczyły o jak 
najlepszą pozycję na podium. 
Ostatecznie drugie miejsce 
zdobyła drużyna ,,Czarka’’, 
a  trzecie drużyna ,,Igora’’. 

Wszyscy uczestnicy odznaczyli 
się determinacją oraz duchem 
walki, natomiast ich bliscy - 
głośnym dopingiem.

Pokaz strażacki
Dodatkową atrakcją tego 

dnia, szczególnie dla najmłod-
szych, był pokaz w  wykona-
niu strażaków z  Komendy 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej z  Otwocka. 
Szczególną radość dzieciom 
sprawiła możliwość zmierze-
nia się ze sprzętem służącym 
do ratowania życia ludzkie-
go podczas wypadku. Każdy 
mógł się przekonać jak trud-
ną pracę wykonują strażacy 
oraz sprawdzić, ile wysiłku 

ich to kosztuje. Najmłodsi 
mieli również okazję wejść 
na łódkę strażacką oraz do 
wozu bojowego, założyć kask 
i poczuć się niczym prawdziwi 
strażacy zmierzający na akcję 
ratunkową. Jednostka Ratow-
niczo-Gaśnicza KP PSP wzię-
ła również udział w turnieju 
przeciągania liny, podczas któ-
rego zdobyła czwarte miejsce.

Jak się okazało, dzień spę-
dzony na plaży był znakomi-
tym pomysłem na spędzenie 
niedzielnego popołudnia 
i  oderwanie się od codzien-
nych obowiązków.

Weronika Świńczak
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teniS StOłOwy Do 
pierwszego „ping” II ligi 
mężczyzn w tenisie stoło-
wym zostało już niewiele, 
a zawodnicy GKTS Wiązow-
na zapowiadają ostrą walkę 
o awans do I ligi. Mają na 
to „papiery” w postaci silnej 
drużyny, do której powrócił 
właśnie wychowanek klubu 
– Michał Murawski.

To bardzo cenne wzmoc-
nienie, bowiem Mu-
rawski ma za sobą kilka 

sezonów w I lidze. Umiejętno-
ści techniczne to jedno, liczy 
się również doświadczenie, 
którego mu nie brakuje. Do 

drużyny dołączył również 
zawodnik oraz trener w  jed-
nej osobie – Maciej Chojni-
cki. Skład drużyny GKTS na 
obecny sezon jest więc bardzo 
obiecujący – stół 1: Murawski 
Michał, Chojnicki Maciej, stół 
2: Sitek Kamil, Grzybowski 
Tomasz, Stawikowski Ma-
teusz. Do rozgrywek zgłoszony 
został również junior Adam 
Pląsek. Pierwszy mecz już 1 
października w Olsztynie, ty-
dzień później – derby powiatu 
z Józefowem „u siebie”.

Test formy
Swoistym testem formy 

był rozegrany niedawno 

turniej w  Piasecznie, z  któ-
rego zawodnicy znad Mieni 
przywieźli dwa złote meda-
le: Adam Pląsek zwyciężył 
w  kategorii Junior, a  trener 
Kamil Sitek w  kategorii 
Open. Świetny występ zali-
czyli również: Wiktoria Ba-
jer w  kategorii kobiet oraz 
Mateusz Stawikowski w ka-
tegorii Open, którzy zajęli 4 
miejsce. Podczas zawodów 
zawodnicy mieli możliwość 
zmierzyć się z  gościem spe-
cjalnym, czyli Tomaszem 
Lewandowskim - mistrzem 
Polski w tenisie stołowym.

Wakul

SPorT

KRÓTKO

weterani 
do boju
piłka nOŻna Już 6 

października odbędzie się 
wspaniałe święto spod zna-
ku piłki nożnej, czyli nocny 
turniej piłkarski weteranów 
(40+). Wpisowe wynosi 300 
zł, a wszystkie zebrane środki 
w całości zostaną przekazane 
na pomoc i rehabilitację Teo-
sia Górskiego. 

Na boisku rywalizowały będą 
ze sobą składy siedmioosobo-
we (6 + bramkarz), a drużyna 
może liczyć maksymalnie 10 
osób. Nie ma znaczenia czy 
kiedyś byłeś zawodowcem, 
czy tylko kopiesz z synem pił-
kę w sobotnie wieczory. Liczy 
się dobra zabawa i  szczytny 
cel. Turniej odbędzie się w go-
dzinach od 19.00 do 24.00 na 
boisku (orlik) przy ulicy Wspa-
niałej w Otwocku. Zgłoszenia 
oraz szczegółowe informacje: 
Piotr Baliński – 604 574 252, 
Tomasz Cymerman 608 514 
844, sport@otwock.pl

Wakul

Pełnoletni 
turniej
KARATE Ta informacja 

ucieszy wszystkich sympaty-
ków sportów walki, a w szcze-
gólności karate kyokushin, 
ponieważ 4 listopada odbę-
dzie się XVIII turniej karate 
kyokushin o Puchar Burmi-
strza Józefowa. Organizato-
rem jest Klub Sportów Wal-
ki Bushi.

Pojawił się już oficjalny 
plakat oraz zwiastun filmo-
wy. Ze wstępnych informacji 
wiadomo, że organizatorzy 
pomyśleli zarówno o  tych, 
którzy dopiero zaczynają 
starty („pierwszy krok”) jak 
również o  tych ze znacznie 
większym sportowym do-
świadczeniu (full contact). 
Zmagania odbędą się w hali 
sportowej ICSiR w Józefowie, 
przy ulicy Długiej 44. Szcze-
góły już wkrótce.

Wakul
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kto wystartował, jest zwycięzcą
BIEgANIE W III Celesty-
nowskim  Biegu Ulicznym, 
który w tym roku odbył się 
10 września, wzięło udział 
niemal dwieście osób. 
Tegoroczny Bieg został 
zorganizowany przez 
GOKiS pod patronatem 
wójta gminy Celestynów 
Witolda Kwiatkowskiego 
przy współpracy OSP Ce-
lestynów.

odbyły się cztery 
biegi: na dy-
stansie 300 me-
trów dla dzieci 
z  roczników 

2009-2012, na 1000 metrów 
dla roczników 2005-2008, 
a dla dystansów 1500 i 4650 
metrów dla kategorii wieko-
wych od 16 lat  wzwyż. Każdy 
bieg prowadzony był przez 
pilota. Na mecie fotokomór-

ka mierzyła czas przebiegu 
każdemu zawodnikowi. Dla 
zdobywców trzech pierw-
szych miejsc w każdym bie-
gu były przewidziane medale 
i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Urząd Gminy 
w Celestynowie, a wręczali je:  
zastępca wójta Piotr Rosło-
niec, przewodniczący Rady 
Gminy Romuald Ziętala 

oraz przewodniczący Komi-
sji Oświaty, Kultury i Sportu 
Wiktor Piasecki. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe koszulki i medale. 
Zarówno dla biegaczy, jak 
i kibiców Szkoła Podstawowa 
w Celestynowie przygotowała 
pyszną grochówkę.

Super atrakcją był popis 
Dawida Krzyżowskiego – 

mistrza Polski Freestyle Fo-
otball, który pokazał bardzo 
zręczne sztuczki z piłką oraz 
przeprowadził zajęcia z dzieć-
mi. Zainteresowani mogli 
skorzystać z  symulatora da-
chowania, symulatora zde-
rzeń oraz z alkogogli. O 17.00 
na boisku „orlik” rozegrany 
został mecz towarzyski w pił-
kę nożną pomiędzy drużyną 

składającą się z samorządow-
ców i drużyną mundurowych.

Zapraszamy za rok. Li-
czymy, że to dzieci zachęcą 
swoich rodziców do więk-
szego uczestnictwa w biegu. 
Pamiętajmy, że najważniej-
szy jest udział, a Każdy, kto 
wystartował, jest Zwycięzcą.

AnKa

Poniżej podajemy wyniki biegów, pełna lista dostępna pod 
adresem: www.czasomierzyk.pl/wyniki
Dystans 300 metrów - dziewczęta: 1. 717 Szczypińska Małgo-
rzata, Karczew; 2. 714 Gątkowska nikola, Karczew; 3. 729 Wójcik 
alicja, Glinianka      
Dystans 300 metrów - chłopcy: 1. 722 Tomaszewski.Franci-
szek, celestynów; 2. 712 Wawer Wojciech, Podbiel; 3710 Struski 
ignacy, celestynów     
Dystans 1000 metrów-  dziewczęta do 12 lat: 1. 778  Sycho-
wiec Julia, dąbrówka; 2. 835 Jakubk Weronika, celestynów; 3. 
824 Bąk nikola, otwock 
Dystans 1000 metrów - dziewczęta do 15 lat: 1. 811 rydelek 
nina, celestynów; 2. 810 Wójcik Karolina, celestynów; 3. 796 
Wójcik Magdalena, celestynów     
Dystans 1000 metrów - chłopcy do 12 lat: 1. 782 Szelenbaum 
aleksander,  Glina; 2. 829 Książek Bartosz, celestynów;  3. 820 
Szostak Jakub, celestynów 
Dystans 1000 metrów - chłopcy do 15 lat: 1. 818 Szostak Ma-
teusz, celestynów; 2. 812 Król dawid, celestynów; 3. 830 Ferenc 
Jakub, otwock
Dystans 1500 metrów - kobiety: 1. 856 Kalinowska dominika, 
Karczew; 2. 852 domżał Barbara, otwock; 3. 868 świderska 
Katarzyna, otwock                                  
Dystans 1500 metrów - mężczyźni: 1. 866 Skwarek Hubert, 
celestynów; 2. 858 Koselnik adam, Sulejówek; 3. 867 Morawski 
Michał, Stara Wieś                                    
Dystans 4650 metrów -  kobiety: 1. 920 Wójcik agnieszka, Gli-
nianka; 2. 924 Struska-Gątkowska anna, Karczew; 3. 913 Kurdej 
Justyna, celestynów  
Dystans 4650 - mężczyźni: 1. 912 Welber Michał, Brzeszcze; 2. 
958 Wójcik robert, Glinianka;  3. 905 Kowalski Paweł, celestynów

PODZIęKOWANIA
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie dziękuje:
-  firmie “PZM WiMeT“ w Józefowie - prezes Zbigniew Wiś-

niewski
- delikatesom “Kulfon“ w celestynowie - pan Marcin Sibilski
- Piekarni “oskroba“ w celestynowie - pan dariusz oskroba
- Posterunkowi Policji w celestynowie
- Komendzie Powiatowej Policji w otwocku
- ochotniczej Straży Pożarnej w celestynowie
- Publicznej Szkole Podstawowej w celestynowie. 
Patronat medialny objęli: ,,celestynka”, iotwock.info, 
,,Linia otwocka”, ,,Halootwock”,  oraz telewizja internetowa 
TVc celestynów.
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