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cuda!

Będzie nowy most przez Świder
W ostatniej chwili Rada Miasta Otwock 
zdecydowała się udzielić pomocy 
Powiatowi w fi nansowaniu bodowy mostu.

OTWOCK  S. 2

OTWOCK W związku ze zbliżającą się reformą służby zdrowia o sytuacji otwockich szpitali publicznych rozmawiali 
ich dyrektorzy u ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Chodziły słuchy o zakusach na oddziały „Batorego”, co więc 
najpewniej czeka Otwockie Powiatowe Centrum Zdrowia. Czytaj - S. 3 
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O
kazało się, że 
rodzinie boha-
terów tego pro-
gramu wcale nie 
zależy na tym, 

by zostać w tym lokalu. Od 
dłuższego czasu starają się o 
większe mieszkanie w związ-
ku ze zwiększeniem liczby 
członków rodziny. Zgodnie z 
wyrokiem sądu rodzina nie 
jest eksmitowana na bruk, 

ma prawo zajmować obecny 
lokal do czasu wskazania jej 
kolejnego lokalu.

Sąd zasądził eksmisję tej 
rodziny ponieważ samowola 
budowlana dotycząca budo-
wy łazienki oraz centralnego 
ogrzewania wraz z piecem 
otrzymała decyzje Powiato-
wego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego dotyczącą ich 
natychmiastowej rozbiórki. 

Instalacja pieca w drew-
nianym budynku stanowi-
ła zagrożenie nie tylko dla 
tej rodziny, ale również dla 
wszystkich innych lokatorów. 
Rodzina ta tłumaczyła w pro-
gramie, że nie wiedziała, że 
dla tych instalacji potrzebne 
są zgody, a wstawiając piec 
chciała podnieść standard lo-
kalu.

Największe emocje wśród 
widzów wzbudziła wskazy-
wana przez bohatera progra-
mu toaleta, która znajduje się 
50 metrów od domu. Repor-
terzy podkreślali jak nieludz-
kie jest zmuszanie do korzy-
stania z niej. W atmosferze 
budującej emocje zupełnie 
pominięto fakt, że w budyn-
ku znajduje się toaleta wybu-
dowana przez gminę, z której 
rodzina może korzystać bez 
jego opuszczania.

Pokazywanie pustej latry-
ny z pewnością pomogło w 
podniesieniu oglądalności, 
niestety nie świadczyło o rze-
telności dziennikarki, która 
posiadała wszelkie informa-
cje przed emisją programu.

Emocje zbudowane. Choć 
sprawa przekłamana, to i tak 

nie sposób się nie zgodzić z 
faktem, że rodzina z trójką 
dzieci powinna mieć nieco 
lepsze warunki.

Po emisji programu jako 
pierwszy sprawę skomen-
tował Jarosław Margielski 
przewodniczący Rady Miasta, 
który stwierdził, że Rada nie 
wiedziała o wniosku do sądu 
o eksmisję bohaterów. Ocenił 
ten materiał jako „przykład 
instrumentalnego traktowa-
nia mieszkańców Otwocka”.   

Użyte przez niego pojęcie 
„instrumentalnego trakto-
wania” najwyraźniej odnosi-
ło się do samych radnych, to 
oni bowiem wchodzą w skład 
komisji mieszkaniowej. Spra-
wa bohaterów programu oraz 
ich wniosku o większe lokum 
była omawiana na komisji 
już w zeszłym roku.

Wniosek jest jeden, dobrze, 
że media nagłaśniają spra-
wę. Po emisji tego programu 
wreszcie pracownicy urzędu 
miasta i radni mówią jednym 
głosem, że zobowiązują się 
dołożyć starań dla poprawy 
warunków życia tej rodziny.

ZetKa

 Piórem kronikarza:

B
abcia wielce by się za-
dziwiła, gdyby miała 
możliwość żyć w obec-

nym czasie i  nie jestem pe-
wien, czy w ogóle by chciała. 
W minionym wieku było sier-
miężnie i  z przyczyny wojen 
czy chorób śmierć kosiła ludzi 
niczym łan, ale mimo wszyst-
ko życie (jeśli komuś było da-
rowane) upływało w spokoju 
i domowym zaciszu. Słuchali 
radia, w późniejszych latach 
oglądali telewizję, gremial-
nie i aż do bólu, czyli wygaś-
nięcia ekranu. Czasem pozo-
wali do fotografi i. Bywało, 
że małolat, wdrapując się na 
jabłonkę, podglądał ciotkę, 
a ubek - czając się pod oknem 
- podsłuchiwał i  zapisywał 
kopiowym ołówkiem cicho 
prowadzone rozmowy.

Obecnie, czy tego chce-
my czy nie, bierzemy udział 
w nieustającym reality show. 
Obserwują nas kamery, nagry-
wają mikrofony, wicepremier 
Morawiecki chce kontrolować 
nasze konta bankowe, a szef 
w każdej chwili może spraw-
dzić, co w danym momencie 
wyświetla się na naszym mo-
nitorze. Nawet w domu mo-
żemy być jak „na widelcu”, za 
pośrednictwem Internetu, nie 
wspominając komórki, która 
pozwala podsłuchiwać roz-
mowy, wskazywać miejsce na-
szego pobytu… „Onet” w maju 
opublikował kilka wypowie-
dzi osób, które stwierdziły, 
że trudno im skryć się przed 
okiem i  uchem wszechobec-
nego szefa. Niby rozumieją, 
że monitoring ma podnieść 
wydajność, a  tym samym 
spowodować lepsze zyski 
fi rmy, więc może i podwyżki 
uposażeń, ale świadomość 
podglądania i podsłuchiwania 
rozmów onieśmiela. W  tym 
miejscu pojawiają się jednak 
wątpliwości czy podglądanie 
pracowników nie narusza 
przypadkiem ich dóbr osobi-
stych. Nie ma sprawy, gdy wy-
rażą na to zgodę, ale niestety 
często dzieje się to bez ich wie-
dzy. Prawo, jak zawsze będące 
kilka kroków za rzeczywistoś-
cią, nie reguluje do końca tego 

problemu. Owszem, gdyby 
szef podsłuchane rozmowy 
pracowników upublicznił, to 
zostanie skazany. Inaczej spra-
wa się ma w Wielkiej Brytanii. 
Tam do tego stopnia chroni się 
interesy pracodawców, że nie 
tylko pozwala się im stosować 
zróżnicowany monitoring, ale 
w niektórych przypadkach bez 
informowania o tym pracow-
ników. Co innego w  Niem-
czech, gdzie toczył się proces 
o ujawnienie zapisu z ukrytej 
kamery. Użyto jej po to, żeby 
złapać złodzieja. Kamera speł-
niła swoją rolę, rejestrując 
moment kradzieży, ale przy 
okazji sfi lmowała postronne 
osoby. Film nie został użyty 
w sprawie jako dowód.

Najwięcej kontrowersji 
budzi instalowanie kamer 
w przebieralniach hipermar-
ketów mimo, że przy wejściu 
do sklepu informuje o  tym 
czytelna informacja. Wielu 
klientów niestety jej nie do-
strzega, a ochroniarze mają 
ubaw obserwując przymie-
rzanie biustonoszy.

Ciekawe, że ludzie, którzy 
protestują przeciw szpiego-
waniu ich w miejscach pracy 
(pozbawia ich to swobodne-
go żeglowania po Internecie 
w  służbowym komputerze, 
wysyłania e-maili do znajo-
mych) nie sprzeciwiają się, 
by obserwowała ich kamera 
na ulicy, a ich dzieci w szko-
le. Wierzą, że to podnosi ich 
bezpieczeństwo. Co innego, 
gdy o swoje bezpieczeństwo 
chce zadbać ich pracodawca.

Cóż, babcia wiedziała swoje. 
Bezpieczeństwa pilnowała po-
licja, która była wszechobecna, 
a  pracodawcy nikt nie śmiał 
oszukać, bo miał do niego sza-
cunek i  był wdzięczny za za-
trudnienie. Natomiast podglą-
dana ciotka nic sobie z tego nie 
robiła. – Takie prawo młodości 
– mawiała. Gorzej było z ube-
kami, ale i na nich babci poko-
lenie miało sposób. Po prostu 
głośniej nastawiano radio 
i  zamykano okiennice, by nie 
widzieli, kto z kim się zmawia.

Andrzej Kamiński

Życie w oku kamery Telewizja czyni cuda!
OTWOCK Nie cichną echa po reportażu „Uwaga! Po Uwadze” pt. „Eksmisja 
za remont” dotyczącego rodziny z Otwocka. Czy urzędnicy mogą być aż tak 
bezduszni, aby wyrzucać rodzinę z małymi dziećmi na bruk za to, że wykonali 
remont lokalu? Postanowiliśmy to sprawę sprawdzić.

Toaleta pokazana w programie „Uwaga! Po Uwadze”
Toaleta pozostająca do 
dyspozycji lokatorów

Protokół z posiedzenia Komisji Rady Miasta 
z dn. 27 lipca 2016 r. (Źródło: www.otwock.pl)
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REKLAMA

Idzie ku lepszemu w PCZ?

J
edną z kilku najważ-
niejszych zmian, któ-
re nas czekają w wy-
niku reformy służby 
zdrowia, będzie 

wprowadzenie sieci szpitali. 
Znajdą się w niej, jak infor-
muje Ministerstwo Zdrowia, 
„szpitale szczególnie istotne 
dla zapewnienia pacjentom 
dostępu do świadczeń zdro-
wotnych”. Zakwalifi kowanie 
szpitala do podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej 
(PSZ) będzie równoznaczne 
z  otrzymaniem przez jed-
nostkę ryczałtu na leczenie. 
Te lecznice nie będą musiały 
się już martwić o  swój bu-
dżet. Łącznie szpitale w sieci 
dostaną ponad 90 proc. fun-
duszy, które obecnie NFZ 
przeznacza na leczenie szpi-
talne. Reszta szpitali, któ-
re nie wejdą do sieci, będą 
mogły starać się o kontrakty 
poprzez konkursy. Jednak tu 
do podziału będzie niewiele 
pieniędzy – w skali kraju ok. 
3 mld zł.  

Lista szpitali zakwalifi -
kowanych do PSZ ma być 
ogłoszona najpóźniej do 27 
marca 2017 r. W  całej Pol-
sce od paru miesięcy trwa-
ją więc gorączkowe zabiegi 
dyrektorów i  samorządów, 
aby zapewnić swoim szpita-
lom kwalifi kację. Tę ostatnią 
mają zapewnione tylko jed-
nostki duże, z odpowiednią 
liczbą oddziałów, stąd wzięło 
się pospieszne łączenie szpi-
tali (np. w Chorzowie ma się 
połączyć Centrum Pedia-
trii i  Onkologii z  Zespołem 
Szpitali Miejskich, które 
wspólnie dostaną ryczałt 
na wszystko). Drugi sposób 
to rozbudowanie własnej 
oferty leczniczej przez prze-
jęcie niektórych oddziałów 
od innych podmiotów. Do 
redakcji dotarły informacje 
o takich zakusach wobec ot-
wockiego szpitala powiato-
wego (PCZ). 

Szansa na stabilizację 
dla PCZ
Jak powiedział podczas 

Komisji Zdrowia, Rodziny 
i  Bezpieczeństwa Rady Po-
wiatu Otwockiego, która 
obradowała 26.01.2017 r., 
starosta Mirosław Pszonka, 
„jest duże prawdopodobień-
stwo, na 99%, że PCZ speł-
nia warunki, aby w sieci się 
znaleźć”, wtedy jego sytuacja 
fi nansowa ulegnie zasadni-
czej poprawie i  stabilizacji. 
Jednakże, jak z  przykrością 
stwierdził starosta, były za-
kusy, żeby PCZ „wyrwać” chi-
rurgię miękką oraz pediatrię. 
Wtedy szpital powiatowy na 
pewno by nie spełniał warun-
ków, aby znaleźć się w sieci. 
Za to inne jednostki by się 
kwalifi kowały. 

Spotkanie 
w ministerialno-
dyrektorskim gronie
Na początku grudnia mi-

nionego roku (02.12.2016 
r.) odbyło się w  Minister-
stwie Zdrowia w Warszawie 
spotkanie przedstawicieli 
publicznych szpitali znaj-
dujących się na terenie Ot-
wocka z ministrem zdrowia 
i jednocześnie senatorem re-
prezentującym m.in. Otwock 
Konstantym Radziwiłłem. 
Z  ministrem spotkali się: 
lek. Antoni Błachnio, dyrek-
tor naczelny Mazowieckiego 
Centrum Leczenia Chorób 
Płuc i  Gruźlicy; dr n. med. 
Mieczysław Błaszczyk, dy-
rektor naczelny SPSK im. 
prof. A. Grucy CMKP; Da-
riusz Kołodziejczyk, dyrek-
tor SPZOZ szpitala MSW; 
Anna Sikora, reprezentująca 
Zarząd PCZ Sp. z o. o., oraz 
Wojciech Kirejczyk, dyrektor 
Biura senatorskiego Kon-
stantego Radziwiłła. Ponie-
waż obrady w  takim gronie 
siłą rzeczy muszą dotyczyć 
kwestii istotnych dla miesz-
kańców powiatu, redakcja 
wysłała do jej uczestników 

pytania o  przebieg spotka-
nia oraz o ustalenia dotyczą-
ce PCZ.

Odpowiedzi przesłali nam: 
Wojciech Kirejczyk - w imie-
niu senatora Radziwiłła 
- oraz dyrektor szpitala or-
topedycznego, Mieczysław 
Błaszczyk. P. Kirejczyk po-
informował, że spotkanie 
odbyło się, aby omówić pla-
nowane zmiany systemowe 
w  służbie zdrowia i  przy-
szłość szpitali otwockich 
w tym kontekście. „Senator 
Radziwiłł zaprosił dyrek-
torów szpitali publicznych 
z  powiatu otwockiego na 
spotkanie m.in. w reakcji na 
głosy pracowników, samo-
rządowców i  mieszkańców 
zaniepokojonych sytuacją 
w  Powiatowym Centrum 
Zdrowia. Celem działań se-
natora Radziwiłła jest po-
prawa jakości i dostępności 
opieki zdrowotnej na terenie 
powiatu otwockiego. Jedno-
cześnie należy podkreślić, że 
jedynym właścicielem spółki 
Powiatowe Centrum Zdro-
wia jest Powiat Otwocki i to 
w rękach Rady Powiatu i Za-
rządu Powiatu oraz Zarzą-
du spółki leżą kompetencje 
dotyczące rozwoju szpitala” 
- napisał p. Kirejczyk. (Od-
powiedź z biura senatora Ra-
dziwiłła jest dosyć obszerna, 
poniżej publikujemy frag-
menty - całość na portalu 
iOtwock.info).  

•  Czy na spotkaniu omawia-
ne było funkcjonowanie 
Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Otwocku?

(...) W zakresie funkcjono-
wania Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o. poruszo-
no m.in. temat działania 
oddziału pediatrycznego, 
który ze względu na prob-
lemy kadrowe był okresowo 
zamknięty oraz przyszłość 
szpitala w ramach planowa-
nej sieci szpitali. 

•  Czy Pan lub któryś 
z  uczestników spotkania 

proponował lub sugero-
wał, aby inne szpitale na 
terenie Otwocka przejęły 
w  przyszłości kontrakty, 
funkcje lub świadczenia 
zdrowotne, które obecnie 
wykonuje Powiatowe Cen-
trum Zdrowia Sp. z  o.o. 
z siedzibą w Otwocku?

Jednym z tematów spotka-
nia były możliwości współ-
pracy otwockich szpitali, 
ukierunkowane na popra-
wę efektywności placówek 
i w efekcie wzrost jakości i do-
stępności opieki zdrowotnej 
w powiecie. Swoim doświad-
czeniem wieloletniej współ-
pracy między placówkami 
podzielili się dyrektor SPSK 
im. prof. A. Grucy CMKP 
oraz dyrektor Mazowieckie-
go Centrum Leczenia Chorób 
Płuc i Gruźlicy. Wskazywano, 
że są obszary działania pla-
cówek, które z powodzeniem 
mogą być prowadzone wspól-
nie, np. sterylizatornia czy 
kuchnia szpitalna. Senator 
Radziwiłł wyraził nadzie-
ję, że to spotkanie w gronie 
przedstawicieli czterech ot-
wockich szpitali publicznych 
da początek owocnej współ-
pracy jednostek dla szeroko 
pojętego dobra mieszkańców 
powiatu ( jako pacjentów, 
ale i  podatników zaintere-
sowanych efektywnym wy-
datkowaniem środków pub-
licznych). Jednocześnie, ze 
względu na znaczące różnice 
w charakterze czterech szpi-
tali, placówki te zasadniczo 
nie muszą konkurować mię-

dzy sobą o kontrakt z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. 
Logicznym ciągiem tego wąt-
ku była rozmowa o przyszłej 
sytuacji placówek w ramach 
planowanej do utworzenia 
sieci szpitali”. 

Z  kolei dyrektor szpitala 
ortopedycznego, dr Mieczy-
sław Błaszczyk napisał, że 
podczas ww. spotkania „od-
była się dyskusja dotycząca 
interesującej Pana Senatora 
zarówno sytuacji obecnej, 
jak i  prognoz i  pomysłów 
na rozwiązania w  ochronie 
zdrowia na obszarze nasze-
go województwa”. Dyrektor 
Błaszczyk zaprzeczył jakim-
kolwiek swoim działaniom 
przeciw PCZ. „Co do Pani 
sugestii zawartych w  pyta-
niach dotyczących podej-
mowania przeze mnie dzia-
łań mających na celu zmianę 
czy też ograniczenie zakresu 
świadczenia usług przez Po-
wiatowe Centrum Zdrowia 
w  Otwocku, to uprzejmie 
wyjaśniam, że jedynymi 
osobami mającymi wpływ 
na zmianę sytuacji faktycz-
nej Powiatowego Centrum 
Zdrowia w  Otwocku, które 
jest spółką prawa handlo-
wego, jest zarząd tej spółki, 
który zobowiązany jest do 
uzyskania odpowiednich 
kontraktów na udzielenie 
świadczeń oraz Powiat Ot-
wocki ( jedyny wspólnik 
w tej spółce), na którym ciąży 
obowiązek zapewnienia do-
stępności mieszkańców do 
świadczeń opieki zdrowot-

nej fi nansowanych ze środ-
ków publicznych” - czytamy 
w liście dr Błaszczyka.

PCZ wreszcie
nowocześniejsze?
Wracając jeszcze na za-

kończenie do powiatowej 
Komisji Zdrowia, Rodzi-
ny i  Bezpieczeństwa - w  jej 
trakcie padła uwaga, że jeśli 
PCZ chce aspirować do roli 
wiodącego szpitala powia-
tu, potrzeba mu technicznej 
modernizacji, dostosowania 
do nowoczesności. I tu dobrą 
wiadomością podzielił się wi-
cestarosta Paweł Rupniew-
ski, opisując - jak to określił 
- „dość ambitny” na ten rok 
plan modernizacji szpitala. 
Co ma być zrobione? Otóż 
Fundacja Polsat obiecała 
przeznaczyć znaczną kwotę 
pieniędzy na dokończenie 
oddziału dziecięcego. Jest 
już pozwolenie na przebu-
dowę oddziału wewnętrzne-
go - wkrótce będzie przetarg 
na wykonanie. Złożony jest 
wniosek o dofi nansowanie na 
informatyzację. Prowadzone 
są starania o   przebudowę 
wind oraz „dosprzętowienie” 
z funduszów gmin powiatu.

Sieć szpitali ma obowią-
zywać już od 1 lipca 2017 
roku. Jeśli rzeczywiście PCZ 
znajdzie się w ich gronie (co 
będziemy wiedzieć już póź-
ną wiosną) - jest szansa, że 
szpital wreszcie wydobędzie 
się z dołka. 

Kazimiera Zalewska

POWIAT Już od połowy roku będziemy się leczyć 
w szpitalach działających według nowych zasad w sieci 
PSZ. Tymczasem decydenci lecznic gorączkowo zabiegają, 
aby kierowane przez nich placówki znalazły się w tym 
uprzywilejowanym gronie. Były zakusy, aby pozbawić takiej 
szansy Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku. Wygląda 
jednak na to, że nieskuteczne.
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KARCZEW okiem radnego Kwiatkowskiego

Więcej miejsca dla dzieci – Karczew postawił 
na dwie szkoły podstawowe

W
  2016 r. Parla-
ment przyjął 
ustawę wpro-
wadzającą re-
formę edukacji. 

Najważniejszym jej aspektem 
jest naturalnie likwidacja 
szkół gimnazjalnych. Jest to 
duże wyzwanie reorganiza-
cyjne, przed którym stanęła 
także gmina Karczew. Na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w  Karczewie, radni podjęli 
uchwałę w tej sprawie.

Koncepcji dotyczących zago-
spodarowania budynku Pub-
licznego Gimnazjum w  Kar-
czewie było kilka. Zwyciężyła 
opcja najdroższa, ale wydaje 
się, że również najsprawiedliw-
sza. Teoretycznie można byłoby 
pozostawić tylko jedną szkołę 
podstawową, do budynku 
obecnego gimnazjum przenieść 
Zespół Szkół w Karczewie, a bu-
dynek ZS przeznaczyć np. na 
wynajem żłobka (a więc skorzy-
stać i zarobić na sytuacji) czy też 
utworzyć przedszkole (którego 
w naszej gminie brakuje). Jed-
nak już teraz Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Karczewie pracuje 

w  systemie zmianowym. Nie 
chcę sobie wyobrażać, co było-
by w przypadku jej rozszerzenia 
o klasy VII i VIII. Wygrał zatem 
zdrowy rozsądek.

Utworzona zostanie druga 
szkoła podstawowa, poprzez 
przekształcenie Publicznego 
Gimnazjum w Szkołę Podsta-
wową Nr 1. Już od 1 września 
2017 r. rozpocznie się nauka 
w I klasie nowej szkoły. Rów-
nolegle, w budynku przebie-
gał będzie także proces wy-
gaszania gimnazjum, który 
zakończy się 31 sierpnia 2019 
r. Nauczyciele i  pracownicy 
wygaszanego gimnazjum sta-
ną się pracownikami Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Karcze-
wie. Co ważne, dla uczniów 
z Janowa zorganizowany zo-
stanie dowóz do SP Nr 1.

W  związku z  reorganizacją 
powstały także nowe obwody 
terytorialne realizacji obo-
wiązku szkolnego. Zmiany do-
tknęły samo miasto Karczew. 
Pozostałe szkoły podstawowe 
w gminie ulegają przekształce-
niu w szkoły ośmioletnie bez 
zmiany obwodów.

Granice 
nowych obwodów:
Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Karczewie:
Aleja Jana Pawła II (w gra-

nicach miasta Karczewa), 
ul. Bednarska na odcinku 
od ul. Warszawskiej do ul. 
Kościelnej, ul. Franciszka 
Bielińskiego, ul. Boh. Po-
wstania Styczniowego, ul. 
Częstochowska, ul. Górna, 
ul. Karczówek, ul. Kościelna, 
ul. Kościuszki na odcinku od. 
ul. Warszawskiej do ul. Koś-
cielnej, ul. Janusza Kuso-
cińskiego, ul. Kwiatowa, ul. 
Łąkowa, ul. Ireny Maciejew-
skiej, ul. Ogrodowa, ul. Prze-
chodnia, ul. Rynek Zygmun-
ta Starego, ul. Spokojna, ul. 
Stare Miasto, ul. Świderska 
na odcinku od ul. Warszaw-
skiej do ul. Kościelnej, ul. 
Romualda Traugutta, ul. Lu-
dwika i Jana Trzaskowskich, 
ul. Warszawska, ul. Widok, 
ul. Jakuba Winczakiewicza, 
ul. Wiślana, ul. Ks. Włady-
sława Żaboklickiego, wieś 
Janów, wieś Otwock Mały 
ul. Częstochowska.

Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Karczewie:

ul. Akacjowa, ul. Generała 
Andersa, ul. Anielin, ul. Ar-
mii Krajowej, ul. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, ul. 
Bednarska na odcinku od ul. 
Kościelnej do ul. Piaski, ul. 
Generała Józefa Bema, ul. 
Generała Zygmunta Berlinga, 
ul. Boh. Powstania Listopado-
wego, ul. Bohaterów Wester-
platte, ul. Brzozowa, ul. Ks. 
Stanisława Brzóski, ul. Ma-
riana Buczka, ul. Chłopickie-
go, ul. Fryderyka Chopina, ul. 
Ciepłownicza, ul. Czerwona 
Droga, ul. Dojazd, ul. Gołę-
bia, ul. Gen. Józefa Hallera, 
ul. Zbigniewa Herberta, ul. 
Hubala, ul. Jagodne, ul. Jana 
Kochanowskiego, ul. Kolej-
kowa, ul. Hugona Kołłątaja, 
ul. Tadeusza Kościuszki na 
odcinku od ul. Kościelnej do 
ul. Adama Mickiewicza, ul. 
Krakowska, ul. Ks. Bp. Igna-
cego Krasickiego, ul. Krótka, 
ul. Jana Krzewniaka, ul. Jo-
achima Lelewela, ul. Leśna, 
ul. Jana Matejki, ul. Adama 
Mickiewicza, ul. Czesława Mi-

łosza, ul. Ks. Bp. Władysława 
Miziołka, ul. Maurycego 
Mochnackiego, ul. Stanisława 
Moniuszki, ul. Niemcewicza, 
ul. Ochotników, ul. Ordona, 
ul. Otwocka, ul. Partyzan-
tów, ul. Piaski, ul. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, ul. 
Podchorążych, ul. Podlaska, 
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, 
ul. Ignacego Prądzyńskiego, 
ul. Bolesława Prusa, ul. Prze-
mysłowa, ul. Redutowa, ul. 
Mikołaja Reja, ul. Generała 
St. Grota Roweckiego, ul. 
Różana, ul. Rzemieślnicza, 
ul. Henryka Sienkiewicza, ul. 
Gen. Władysława Sikorskie-
go, ul. Marii Skłodowskiej, 
ul. Słoneczna, ul. Juliusza 
Słowackiego, ul. Sosnowa, ul. 
Leopolda Staffa, ul. Stolarska, 
ul. Henryka Sucharskiego, 
ul. Ślepa, ul. Ślusarska, ul. 
Świderska na odcinku od ul. 
Kościelnej do ul. Ks. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego, ul. 
Torfy, ul. Wąska, ul. Wierzbo-
wa, ul. Wschodnia, ul. Piotra 
Wysockiego, ul. Stanisława 
Wyspiańskiego, ul. Ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego, ul. 
Zakątek, ul. Zakolejkowa, ul. 
Zatylna, ul. Zaułek, ul. Złotni-
cza, ul. Stefana Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa w Otwo-
cku Wielkim:

Otwock Wielki, Otwock 
Mały, Wygoda, Kępa Nad-
brzeska, Nadbrzeż.

Szkoła Podstawowa w Glin-
kach:

Glinki, Władysławów, 
Ostrówek, Kosumce.

Szkoła Podstawowa w  So-
biekursku:

Brzezinka, Całowanie, Łu-
kówiec, Ostrówiec, Piotrowi-
ce, Sobiekursk.

Piotr Kwiatkowski,

Radny Rady Miejskiej w Karczewie.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

Działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), dalej K.p.a, 

w związku z art 9ac ust. 1a, w związku z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca

2003 roku o transporcie kolejowym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727) informuję, 

że w dniu 7 lutego 2017 roku wpłynęło do tutejszego organu odwołanie od decyzji

Wojewody Mazowieckiego Nr 446/III/2016, z dnia 30 grudnia 2016 roku, za-

twierdzającej projekt budowlany i udzielającej spółce PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, pozwolenia na budowę  i rozbiórkę dla 

inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa  i rozbudowa (modernizacja)  linii kolejowej

nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk,   na odcinku Otwock - Lublin, od-

cinek Otwock - Pilawa  od km 26,050 do km 55,600” w ramach projektu: „Mod-

ernizacja linii kolejowej nr 7 odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk,

na odcinku Otwock – Lublin – prace przygotowawcze  (Dokumentacja projektowa

i materiały przygotowawcze) – odcinek Otwock – Pilawa w km 26,050 – 55,600”

Akta przedmiotowej sprawy, zgodnie z wymaganiami art. 133 K.p.a., zostały

przy piśmie z dnia 13 lutego 2017 roku przekazane Głównemu Inspektorowi Nadzoru

Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 K.p.a., uważa się 

za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 

WI-III.7840.7.173.2015.MD

REKLAMA

Polemika z burmistrzem
KARCZEW Jako radna Rady 
Miejskiej w  Karczewie, re-
prezentująca w latach 2002-
2014 osiedle Ługi, czuję się 
w  obowiązku, aby odnieść 
się do polemiki burmistrza 
Karczewa Władysława Ło-
kietka, która ukazała się w nr 
2/2017 iOtwock.info. W arty-
kule czytamy, że współpraca 
z radnymi z os. Ługi poprzed-
nich kadencji Rady Miejskiej 
układała się bardzo dobrze, 
czego o  współpracy z  obec-
nymi radnymi, burmistrz nie 
może powiedzieć. Chciałabym 
w  związku z  tym przybliżyć 
kulisy tejże współpracy, jako 
radna będąca przez wiele 
lat częścią koalicji rządzącej 
w Karczewie. Bez wątpienia, 
szczególnie w trakcie pierw-
szej naszej kadencji (w latach 
2002-2006), udało się zrobić 
sporo. Z każdym kolejnym ro-
kiem obserwowałam jednak 
zmianę nastawienia i podej-
ścia do mieszkańców oraz do 
sprawowanego przez burmi-
strza urzędu. Doskonale to 
widać choćby po ilości pozy-
skanych dotacji z Unii Euro-
pejskiej na inwestycje w na-
szej gminie ( jesteśmy pod 
tym względem przedostatni 
w powiecie otwockim w prze-
liczeniu na środki pozyska-
ne na jednego mieszkańca). 
Jednym słowem - stagnacja. 
I  stąd właśnie wynika brak 

nawierzchni asfaltowej na 
ulicach Zatylnej, Krzewniaka, 
Piaski, Kołłątaja, Mochna-
ckiego czy Kochanowskiego, 
na których zwiedzanie zapra-
szał burmistrz.

Nierównomierny rozwój 
gminy widać choćby po in-
westycjach, które w  opinii 
burmistrza W. Łokietka zosta-
ły zrealizowane na os. Ługi. 
A raczej po ich datach. 2006 
r. i  2009 r. Dzieci wówczas 
urodzone kończą już powoli 
szkołę podstawową.

Należy też sprostować kilka 
informacji co do wymienio-
nych w  polemice inwestycji. 
Ul. Miziołka z całą pewnością 
służy również mieszkańcom 
os. Ługi, sama zabiegałam 
o  jej przebudowę, ale kreo-
wanie tej inwestycji jako prze-
znaczonej jedynie dla Ługów 
jest mocno przesadzone. Jest 
to przecież podstawowa droga 
dojazdowa do osiedla Zagóry 
i  przebudowana została po 
to, aby zwiększyć możliwo-
ści sprzedaży działek na tym 
terenie. Kolejne wymienio-
ne działania, czyli budowa 
przedszkola nr 3, wyniknęły 
z  obowiązku jakim jest za-
pewnienie miejsc w placów-
kach oświatowych dla dzieci 
z  terenu gminy. Poprzednie 
przedszkole znajdujące się 
na osiedlu nie nadawało się 
do dalszego użytkowania, 

stąd też decyzja o dostosowa-
niu już istniejącego budynku 
obecnego przedszkola nr 3 na 
ten właśnie cel.

Jako radna zawsze zabiega-
łam o zrównoważony rozwój 
całej naszej gminy i popiera-
łam inicjatywy inwestycyjne 
w miejscach, które w danym 
momencie najbardziej tego 
potrzebowały. Bez względu 
na ich położenie na mapie. 
W  pewnym momencie nie 
mogłam jednak dłużej akcep-
tować zaniedbywania niektó-
rych rejonów naszej gminy. 
W tym niestety osiedla Ługi, 
które reprezentowałam. Stąd 
też moje pełne poparcie dla 
radnych z  Ługów obecnej 
kadencji, którzy rzeczywiście 
dbają o interesy mieszkańców 
i chcą zmienić opisywaną prze-
ze mnie sytuację. Nie tylko na 
osiedlu, ale przede wszystkim 
w całej gm. Karczew.

Współpraca z poprzednimi 
radnymi mogła się burmi-
strzowi tak dobrze układać 
jeszcze z  jednego względu. 
Po prostu nie podważali jego 
decyzji. Wystarczy przypo-
mnieć sesję Rady Miejskiej, 
na której jako jedyna z repre-
zentujących osiedle Ługi nie 
zgodziłam się na niekorzystne 
zapisy porozumienia z Otwo-
cką Spółdzielnią Mieszkanio-
wą, przez które przez kolejne 
trzy lata po jego podpisaniu, 

mieszkańcy w czynszach mu-
szą ponosić koszt utrzymania 
dróg gminnych na osiedlu.

Panie burmistrzu, po ponad 
25 latach istnienia Ługów 
nadszedł czas, aby gmina 
podjęła się w końcu budowy 
dróg na terenie na którym 
mieszka ¼ mieszkańców 
gminy. Obecnie istniejąca 
nawierzchnia, wybudowana 
bez udziału lokalnego samo-
rządu, nie nadaje się już do 
dalszego użytkowania. Czas 
przestać zasypywać lokalną 
prasę polemikami i oskarże-
niami, a  wziąć się do pracy. 
Karczew zaprzepaścił gigan-
tyczną szansę na pozyskanie 
środków europejskich od 
2004 r., takiej już prawdopo-
dobnie nigdy nie będzie. Ale 
jest jeszcze możliwość uzyska-
nia dofi nansowań na rozwój, 
trzeba zacząć działać.

Elżbieta Kwiatkowska

Radna Rady Miejskiej w Karczewie 

w latach 2002-2014
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KONDOLENCJE

Będzie nowy most

C
zekał na decyzję 
Rady Miasta Ot-
wock, dotyczącą 
dołożenia 4 mln 
do 4,3 mln zło-

tych, które Zarząd Powiatu 
zabezpieczył w swoim budże-
cie. Dni upływały, a  decyzji 
nie było. Dopiero 9 lutego 
„rzutem na taśmę” prezydent 
Miasta Zbigniew Szczepaniak 
podjął decyzję o zwołaniu nad-
zwyczajnej sesji, w programie 
której przedstawił projekt 
uchwały w sprawie „Udziele-
nia pomocy fi nansowej Powia-
towi Otwockiemu z przezna-
czeniem na realizację zadania: 
Rozbudowa ul. Jana Pawła II 
wraz z  obiektem mostowym 
przez rzekę Świder”, jak też 
projektu porozumienia Powia-
tu z Miastem Otwock w tym 
temacie. Radni miejscy (przy 
nieobecności przewodniczące-
go Jarosława Margielskiego, 
Krzysztofa Kłóska i Andrzeja 
Kamińskiego) większością 
głosów podjęli uchwałę, z któ-

rej wynika, że Miasto będzie 
współfi nansować rozbudo-
wę ulicy Jana Pawła II wraz 
z budową mostu przez rzekę 
Świder, przeznaczając w tym 
roku 4 mln zł. 

Wątpliwości radnego 
Od głosu wstrzymał się je-

dynie radny Przemysław Bo-
gusz. Dlaczego? Zapytany po 
sesji, wyjaśnił: - „Oczywiście, 
że uważam most za potrzeb-
ny, ale jednocześnie jestem 
zdania, że - przekazując tak 
znaczne środki - powinniśmy 
wiedzieć, na co konkretnie zo-
staną wydane. Ogólna nazwa 
zadania to, moim zdaniem, za 
mało, dlatego zaproponowa-
łem doprecyzowanie uchwały 
- określenie, co za te 4 miliony 
zł ma zostać w tym roku zbu-
dowane. W  harmonogramie 
przedstawionym przez Zarząd 
Dróg Powiatowych zostały wy-
liczone prace do wykonania 
w kolejnych latach - chciałem 
więc, aby zapis określający 

minimalny zakres rzeczowy 
tegorocznego etapu inwesty-
cji znalazł się w uchwale - na 
co pozwalają przepisy. Ta pro-
pozycja nie przeszła, a ja bez 
podstawowych informacji 
nie podejmuję decyzji o  tak 
poważnych skutkach fi nan-
sowych, dlatego wstrzymałem 
się od głosu. Obawiam się, że 
bez wskazania zakresu rzeczo-
wego prac może się zdarzyć, 
że pieniądze zostaną wydane 
na rozpoczęcie inwestycji, któ-
ra okaże się studnią bez dna. 
Mam nadzieję, że moje propo-
zycje znajdą odzwierciedlenie 
w  umowie, którą prezydent 
podpisze z władzami powiatu 
i po uzyskaniu dofi nansowania 
zewnętrznego będzie można 
zrealizować konkretne prace, 
a nie tylko wydać pieniądze na 
ich rozpoczęcie” – podkreślił 
radny Bogusz.

Skąd 
dalsze pieniądze?
I nietrudno zrozumieć obawy 

radnego. Oto inwestycja opie-
wająca w  kosztorysie na 40 
mln, w tym roku będzie dys-
ponować kwotą 16 mln. Za-
kładając, że tyle samo w roku 
przyszłym zdobędzie Powiat, 
posiłkując się 4 mln z Miasta 
Otwock, 4 mln z  własnego 
budżetu i - licząc na wsparcie 
Ministerstwa Infrastruktury 
na kolejne 8 mln - będzie kon-
tynuować budowę. Kto zapew-
ni, że rok 2019 będzie równie 
łaskawy i przyniesie kolejne 8 
mln zł by most i wszystkie zjaz-
dy i ulice wybudować?

Członek zarządu powiatu 
Aneta Bartnicka jest dobrej 
myśli, podobnie jak Krzysz-
tof Boczarski, wicestarosta 
Paweł Rupniewski i starosta 
Mirosław Pszonka, który 
wręcz zapewnia, że w  roku 
bieżącym pobudowany zosta-
nie most, a w roku przyszłym 
cała inwestycja zostanie za-
kończona. I  oby jego słowa 
się ziściły, a obawy radnego 
Bogusza były płonne.

Most mieszkańcom 
się należy
Podobnego zdania jest rad-

ny otwocki Dariusz Piętka. 
A oto jego opinia: „Jak wszy-
scy pamiętamy, koncepcja 

budowy mostu po wschod-
niej stronie torów została 
zainicjowana w  2009 roku 
przez Prezydenta Miasta 
Otwocka w  konwencji 3. 
PPP (Partnerstwo Publiczno-
-Prywatne). Powiat, widząc 
w nowej przeprawie rozwój 
regionu, natychmiast po-
parł inwestycję, czego efek-
tem nie było już PPP, tylko 
współdziałanie w  projekto-
waniu i budowie obu samo-
rządów: powiatu i  miasta. 
(...) Rok 2012 po interwencji 
radnych otwockich dał ko-
lejną nadzieję na realizację 
przeprawy mostowej przez 
rzekę Świder po prawej stro-
nie torów. 

Obecnie mamy, według 
mnie, ostatnią szansę na bu-
dowę mostu, który - jak wszy-
scy wiemy - jest nam potrzeb-
ny. (...) Obecna „Opozycja” 
jest za budową mostu, widząc 
rozwój miasta Otwocka. Na-
tomiast tzw. „Koalicja”, czyli 
partia polityczna PIS i jej go-
rący zwolennicy, nie do koń-
ca widzi sens takiej koniecz-
ności. Koalicja jest mocno 
podzielona, jak można było 
zauważyć na ostatniej sesji 
nadzwyczajnej Rady Miasta 9 
lutego 2017 r. I - jak przeciw-
nicy budowy mostu twierdzą 
- chodzi o pieniądze (4 mln 
zł w 2017 r.), chociaż wydają 
je na lewo i prawo. Pozornie 
obcinają w budżecie wszystko, 
co tylko możliwe, poczyna-
jąc od pensji pracowniczych, 
kosztów obsługi urzędu, po-
przez oświatę, a kończąc na 
kulturze i  teatrze, niszcząc 
przy okazji historię miasta 
(OKS, park miejski), bloku-
jąc uchwalenie planów miej-
scowych, a tak naprawdę po-
dejmują bardzo kosztowną 
i  długotrwałą zmianę zmie-
nionego studium dla prawie 
połowy Otwocka, rezygnują 
z „Restaury” czy wydają nie-
potrzebnie pieniądze na re-
ferendum. Nadmienić należy, 
że dług miasta na początku 
kadencji wynosił około 10-12 
mln, obecnie wynosi około 24 
mln, plus wydane dodatkowo 
pieniądze obrotowe - około 
15 mln.

Ostatnia sesja pokazała, że 
można porzucić uprzedzenia, 
złość i wspólnie podjąć dzia-
łania w celu realizacji mostu. 
Nie możemy oglądać się na 
inne gminy powiatu otwo-
ckiego - im most jest niepo-

trzebny - natomiast dla nas 
jest konieczny.

Martwi mnie tak mała 
frekwencja na sesji, jakby 
temat był nieważny i  błahy, 
podejmowanie uchwał do-
tyczących oznakowania sa-
mochodu służbowego jako 
uchwały ważniejszego rzędu 
przed uchwałą dotyczącą mo-
stu, pozostawienie tematu 
- monitorowanego przez po-
wiat od jesieni 2016 r. - przez 
2 miesiące bez działań, braku 
relacji na żywo z obrad sesji 
w Internecie - aby mieszkań-
cy nie widzieli i nie słyszeli, 
jak burzliwa była dyskusja. 
To tylko może źle świadczyć 
o intencjach, a przecież most 
mieszkańcom jest potrzebny, 
on im się należy, podobnie jak 
wjazd na drogę wojewódzką 
801, czyli tzw. Wał, z  uli-
cy Warsztatowej“.

Start budowy 
w połowie roku?
Nowa przeprawa mostowa 

przez rzekę Świder odciąży 
w  znacznym stopniu ruch 
kołowy na ul. Kołłątaja i ron-
do w Józefowie, przy którym 
każdego ranka i popołudnia 
dnia roboczego tworzą się 
gigantyczne korki, a  spali-
ny nie pozwalają swobod-
nie oddychać mieszkańcom 
Józefowa. Niestety władze 
tego miasta, choć dostrzegają 
problem i widzą potrzebę bu-
dowy mostu, nie mają ochoty 
dołożyć się, choćby niewiel-
kim groszem, do inwestycji. 
Jedyne, co zrobiły, to oddały 
za darmo działkę pod zjazd 
z mostu. I chwała im przynaj-
mniej za to!

Wniosek o  przyznanie 8 
mln zł z  Ministerstwa In-
frastruktury 10 lutego zo-
stał złożony. I, jak twierdzi 
starosta Mirosław Pszonka, 
jest duże prawdopodobień-
stwo, że zostanie rozpatrzo-
ny pozytywnie, co z kolei daje 
szansę na to, że w  połowie 
roku ruszy budowa mostu. 
I jest też nadzieja, gdyż - kie-
dy starosta Pszonka twierdzi, 
że inwestycja będzie zrealizo-
wana - to będzie. Dał temu 
dowód budując, dwie kaden-
cje wstecz, gdy też był staro-
stą, Powiatowy Młodzieżowy 
Dom Kultury i rozbudowując 
Technikum Gastronomiczno-
-Ekonomiczne w Otwocku.

Andrzej Kamiński

OTWOCK Zarząd Powiatu z niecierpliwością liczył dni 
i godziny do piątku, 10 lutego - ostatecznego terminu 
składania wniosków do Ministerstwa Infrastruktury o 
przyznanie 8 milionów zł na budowę mostu przez Świder.
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P
r z e d s t a w i c i e l e 
podwarszawskich 
samorządów tery-
torialnych (w  tym 
Otwocka, Karcze-

wa, Józefowa i  Wiązowny) 
zorganizowali spotkania 
w  Warszawie 04.02.2017 r. 
i  Legionowie 06.02.2017 r., 
na których wypracowali sta-
nowisko zawarte w  odezwie 
skierowanej do Premier RP 
Beaty Szydło oraz Marszał-
ków Sejmu i Senatu RP. Poka-
zuje ono, że ani Warszawa nie 
chce gmin podwarszawskich, 
ani gminy wskazane przez 
wnioskodawcę ustawy nie 
chcą połączenia i utraty swo-
jej tożsamości oraz dorobku.

Oto jak na projekt posła Sa-
sina zareagowali przedstawi-
ciele gmin naszego powiatu. 

1. Prezydent Otwocka Zbi-
gniew Szczepaniak opubliko-
wał swoje ofi cjalne stanowi-
sko na stronie UM. Podkreśla 
w nim brak konsultacji z sa-
morządami, odgórne narzu-
canie pomysłu. Następnie 
stwierdza, że oczywiście dla 
małych samorządów jak 
Miasto Otwock potrzebna 
jest ustawa metropolitalna, 

która dawałaby im lepsze 
możliwości dbania o interesy 
swoich mieszkańców w ukła-
dach z Warszawą, takich jak 
np. dotyczących fi nanso-
wania SKM czy rozbudowy 
dróg dojazdowych do stoli-
cy, czy gospodarki wodno-
-ściekowej, publicznej służby 
zdrowia. Jednakże, zdaniem 
prezydenta, lepiej wzmocnić 
współpracę „między samo-
rządami przekazując odpo-
wiednie środki fi nansowe” 
niż zmieniać administra-
cyjnie granice samorządów. 
„(...) oczekujemy, że ustawa 
rozwiąże problemy, a nie że 
jej głównym celem będzie 
zmiana granic obecnie ist-
niejących gmin, bo te radzą 
sobie z realizacją swoich za-
dań bardzo dobrze” -  pisze 
prezydent Zbigniew Szcze-
paniak.

2. Burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek 
przedstawił swoje zdanie od-
powiadając na felieton rad-
nego Piotra Kwiatkowskiego, 
opublikowany w poprzednim 
numerze iOtwock.info  (czytaj 
obok). Na stronie karczew-
skiego urzędu można znaleźć 
więcej argumentów przeciw 
zaproponowanej ustawie, ale 
także sondę skierowaną do 
mieszkańców, aby wypowie-
dzieli się w tej kwestii.

3. W  imieniu Józefowa, 
„nie” projektowi ustawy już 
na pierwszym wspomnianym 
spotkaniu samorządowców 
powiedział wiceburmistrz 
Marek Banaszek. „Sposób 
wdrożenia jest nieakcepto-

walny. W  takim trybie nie 
załatwia się takich spraw. 
Nie mogę poprzeć czegoś, 
czego nie znam. Czy nie bę-
dzie to z  uszczerbkiem dla 
takich gmin jak Józefów? 
Są też zapisy o koordynacji, 
uchwały musiałaby być za-
akceptowane przez wielką 
radę miasta stołecznego. Jest 
to zapowiedź ograniczenia 
samodzielności” - skomen-
tował następnie burmistrz 
Józefowa Stanisław Kruszew-
ski w sondażu dla TVN War-
szawa.

Urząd Miasta Józefowa 
zachęca do społecznej akcji 
sprzeciwu na stworzonym 
na facebooku fanpage’u #je-
stemzJÓZEFOWA! Władze 
Józefowa mówią: „Żądamy 
przeprowadzenia referen-
dum! Nic o nas bez nas!”.

4. W  imieniu gminy Wią-
zowna, pod apelem do pani 
Premier podpisała się sekretarz 
Anna Rosłaniec. Wójt Janusz 
Budny tak natomiast argu-
mentował: „Mamy plany da-
lekosiężne i koncepcję rozwo-
ju gminy, którą ktoś brutalnie 

nam zaburza. To nic innego, 
jak ograniczenie samorządno-
ści. Zmiana musi być efektem 
chęci wszystkich gmin przy 
wcześniej przeprowadzonych 
konsultacjach. Najpierw powi-
nien być cel i rozdzielone zada-
nia, w jakim zakresie miałoby 
to działać z korzyścią dla miasta 
i dla gmin ościennych. Sprawą 
wtórną jest sposób wyborów”.

5. 9 lutego 2017 r. odbył się 
też Konwent wójtów i  bur-
mistrza gmin wiejskich po-
wiatu otwockiego. Wójtowie 
Osiecka - Karolina Zowczak, 

Sobień Jezior - Stanisław Wir-
tek, Kołbieli - Adam Budyta, 
Wiązowny - Janusz Budny, Ce-
lestynowa -  Witold Kwiatkow-
ski oraz burmistrz Karczewa 
Władysław Dariusz Łokietek 
zajęli negatywne stanowisko 
dotyczące projektu oraz wyra-
zili sprzeciw wobec likwidacji 
Powiatu Otwockiego. „Ocze-
kujemy rzetelnych konsultacji 
społecznych i wycofania tego 
projektu spod obrad Sejmu” 
- napisali w podsumowaniu.

ZetKa

POWIAT

REKLAMA

Sprzeciw Rady Powiatu 
POWIAT We wtorek, 7 
lutego 2017 r. w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury 
w Otwocku odbyła się XXII 
sesja nadzwyczajna Rady Po-
wiatu w Otwocku. Głównym 
powodem jej zwołania, jak 
powiedział przewodniczący 
Dariusz Grajda, była koniecz-
ność zajęcia stanowiska 
w kwestii poselskiego pro-
jektu ustawy o ustroju miasta 
stołecznego Warszawy.

O
to co po dyskusji usta-
lono: “Rada Powiatu 
w Otwocku negatyw-

nie ocenia poselski projekt 
ustawy o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy i zdecy-
dowanie sprzeciwia się jej 
wprowadzeniu w  zapropo-
nowanej formie i  trybie.” - 
czytamy w przegłosowanym 
wspólnym stanowisku rady.

Rada Powiatu w  Otwocku 
jest za “utworzeniem war-
szawskiego obszaru metropo-
litalnego jako obligatoryjnego 
związku gmin i powiatów, ce-
lem wspólnej realizacji zadań 

publicznych przekraczających 
kompetencje obecnych jedno-
stek samorządu terytorial-
nego przy poszanowaniu ich 
odrębności i samorządności“.

Jednakże obecna propozy-
cja poselska, przedstawiona 
przez posła Sasina, ta jej for-
muła, została z perspektywy 
powiatu uznana za złą. Stąd 
radni zaapelowali o wycofa-
nie projektu spod dalszych 
prac w Sejmie. [Całe stano-
wisko i  uzasadnienie - na 
portalu iOtwock.info].

Stanowisko zostało przyjęte 
przez radnych znaczną więk-
szością głosów, przy tylko 
dwóch głosach przeciwnych. 

W  trakcie dyskusji mocno 
zabrzmiał głos sprzeciwu rad-
nych reprezentujących gminy 
powiatu nie objęte projektem 
posła Sasina jako część “wiel-
kiej Warszawy“, czyli Celesty-
nowa, Kołbieli, Osiecka i So-
bieni Jezior. Na podkreślenie 
“sprzeciwu“, a nie tylko “nega-
tywnej oceny“ nalegał np. rad-
ny Dariusz Sokół i jego zdanie 
poparła większość rady. 

Radni reprezentujący Ot-
wock, Karczew, Józefów i Wią-
zowną w większości wyrażali 
zaniepokojenie perspektywą 
ograniczenia samodzielno-
ści samorządów, jak również 
zaprzepaszczenia dotychczas 

wypracowanych planów roz-
woju poszczególnych gmin.

W  opozycji do większości 
byli radni Mateusz Rojek 
i Piotr Kudlicki. Obaj uznają 
dyskutowaną poselską pro-
pozycję ustawy za bardzo do-
brą. Zdaniem p. Kudlickiego 
reszta krytykujących projekt 
kieruje się uprzedzeniami, 
a nie wiedzą. Uważa on tak-
że, że “kierunek wzmocnienia 

i konsolidacja kompetencji na 
poziomie powiatu, centrali-
zacja tych kompetencji, jest 
kierunkiem nieuchronnym“.

W tej kwestii istotny kontr-
argument przedstawił prze-
wodniczący Dariusz Grajda. 
Otóż, jak mówił ustawa me-
tropolitalna została uchwa-
lona w poprzedniej kadencji 
sejmu, podpisana przez obec-
nego prezydenta, brakuje do 

niej tylko aktów wykonaw-
czych, których nie opracowują 
ministerstwa. Zasadnicza róż-
nica w tamtej już uchwalonej 
ustawie, w  porównaniu do 
proponowanej obecnie przez 
posłów jest taka, że zachowuje 
ona powiaty i gminy, a przystą-
pienie jest na zasadzie dobro-
wolności, nie obowiązkowości.

ZetKa

Samorządy mówią „nie” wielkiej Warszawie
POWIAT Poselski projekt 
Ustawy o ustroju Warszawy 
wywołał burzę. We wszyst-
kich samorządach otwo-
ckich zabrzmiało mocne 
„nie” dla zaproponowanej 
formuły połączenia 32 gmin 
okołowarszawskich ze 
stolicą w jeden organizm 
administracyjny. 

„Nie” dla Karczewa w Warszawie
Radny Kwiatkowski nadał sobie tytuł eksperta i tłumaczy wady 
i zalety zmian wynikających z nowej ustawy o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy. Główna wadą, jaką jednak widzi w zmianach 
wynikających z ww. ustawy, jest utrata symbolu Karczewa. A czy 
na pewno to jedyny minus? 
Radny jako zaletę wskazuje większe możliwości pozyskiwa-
nia środków UE, ponieważ jak wskazał: „Łatwiej byłoby także 
pozyskać dotacje z UE na zadania wykraczające poza teren 
jednej gminy”.
Przypomnę Panu Radnemu, że Gmina Karczew pozyskuje we 
współpracy z innymi samorządami od lat środki UE na zadania 
o zasięgu ponadgminnym. 
We współpracy z 5 gminami pozyskaliśmy prawie 27 mln zł na 
budowę ponad 45 km ścieżek rowerowych. 
W partnerstwie z trzema gminami wystąpiliśmy o dofi nansowanie 
dla mieszkańców zakupu paneli fotowoltaicznych oraz solarnych. 
Wniosek jest w trakcie oceny. 
We współpracy z Gminą Celestynów już dwukrotnie składaliśmy 
wnioski o dofi nansowanie budowy kanalizacji oraz wodociągów. 
Pozyskaliśmy kilkumilionowe dotacje. 
O tych wnioskach Pan Radny nie pamięta i ich nie zauważa. 
A podczas obiektywnej analizy chyba należałoby o tym wspo-
mnieć. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura, w skład 
której wchodzi 7 gmin w powiatu otwockiego, również pozyskało 
dotacje na rozwój obszarów wiejskich na rzecz wszystkich gmin 
(poza Otwockiem). LGD prawdopodobnie się rozpadnie. Pan 
Radny albo o tym zapomina, albo tego nie wie. 

Zwracam również uwagę Panu Radnemu, iż Gmina Karczew po-
zyskała znaczne środki z UE na poprawę infrastruktury (świetlice, 
place zabaw) dedykowane tylko dla obszarów wiejskich. Obecnie 
rozpatrywany jest wniosek o dofi nansowanie z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę oczyszczal-
ni ścieków w Janowie. 
Czy po zmianach środki na rozwój obszarów wiejskich nadal 
będą dostępne dla gmin, które będą wchodziły w skład Miasta 
Stołecznego Warszawy? Wątpliwe.
A może Pan radny zna odpowiedzi na inne ważne dla Mieszkań-
ców pytania, jak np. gdzie mieszkańcy Karczewa będą mogli uzy-
skać pozwolenia na budowę? W Otwocku (choć przecież Otwock 
będzie częścią miasta stołecznego Warszawy) czy w Warszawie? 
Kto będzie decydował, jak będzie wyglądać rozwój przestrzenny 
Gminy Karczew? Czy aby nie będzie o tym decydować rada mia-
sta stołecznego Warszawy, w której Gmina Karczew będzie miała 
jeden głos na pięćdziesiąt? 
Ponad rzeczowym i analitycznym podejściem do zagadnienia 
planowanych zmian w Gminie Karczew, u Pana Radnego górę 
wzięła chyba aspiracja bycia pierwszym w kwestii wyrażenia 
opinii. Może jednak czasami, zamiast bezrefl eksyjnie chwycić za 
pióro, warto poświęcić chwilę na zastanowienie, a także podpisu-
jąc się pełnioną funkcją radnego, zasięgnąć opinii Mieszkańców 
– wyborców.
Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem włączenia gminy Kar-
czew w struktury „wielkiej” Warszawy. 

Władysław Dariusz Łokietek.
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Działała 
z potrzeby 
serca

OTWOCK 107 lat temu, 15 
lutego 1910 r. urodziła się 
Irena Sendlerowa, kobie-
ta, która w czasie II wojny 
światowej uratowała ok. 2 
500 żydowskich dzieci.

W
 jednym z wywiadów 
Irena Sendlerowa 
powiedziała: „Żeby 

świat był lepszy, koniecz-
na jest miłość do każdego 
człowieka. I  tolerancja, bez 
względu na rasę, religię i na-
rodowość”. Gdy dziennikarz 
zapytał czy w czasie wojny, ra-
tując żydowskie dzieci działa-
ła z pobudek religijnych, od-
powiedziała: „Nie, działałam 
z potrzeby serca”.

Irena Sendlerowa, z domu 
Krzyżanowska, była polo-
nistką, a z zamiłowania dzia-
łaczką społeczną. Pochodziła 
z  rodziny o  wielkich patrio-
tycznych tradycjach. To ojciec 
– Stanisław Krzyżanowski – 
lekarz, społecznk, nauczył ją, 
że ludzi dzieli się na dobrych 
i złych, i że to jest obowiązek 
podać rękę każdemu, kto jest 
w potrzebie.

W  wieku dwóch lat Irena 
zachorowała na koklusz, co 
skłoniło Krzyżanowskich do 
przeprowadzenia się z War-
szawy do mającego status 
podmiejskiego uzdrowiska 
Otwocka. Tam jej ojciec roz-
począł prywatną praktykę, le-
cząc głównie biedotę żydow-
ską oraz chłopów. Był bardzo 
zaangażowany w działalność 
społeczną, zorganizował tak-
że wzorowe sanatorium dla 
chorych na płuca. W Otwo-
cku, bawiąc się z żydowskimi 
rówieśnikami, nauczyła się 
języka jidysz. 

Irena Sendlerowa zmar-
ła 12 maja 2008 r. w wieku 
98 lat. Do samego końca 
opiekowała się nią kobieta, 
którą jako niemowlę urato-
wała z warszawskiego getta. 
15 marca 2010 r. w  czasie 
uroczystej Sesji Rady Miasta 
radni jednogłośnie zadecydo-
wali o nadaniu imienia Ireny 
Sendlerowej Gimnazjum nr 
2 w Otwocku. W tym samym 
dniu przyznano pani Irenie 
tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta, który wraz 
symbolicznym kluczem ode-
brała córka -  pani Janina 
Zgrzembska.  Uroczystość 
nadania imienia szkole od-
była się 22.10. 2010 roku. 

Przyjaciele Nazaretu przekazali 300 tys. zł na pomoc dzieciom 
OTWOCK 150 tys. zł trafi ło 
do Fundacji Domowe Ho-
spicjum Dziecięce Promy-
czek. 100 tys. zł otrzymała 
Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę i 50 000 zł - Interwen-
cyjny Ośrodek Preadopcyj-
ny w Otwocku. 

P
rzekazanie dotacji 
odbyło się 12 lutego 
w kościele św. Wincen-

tego a’Paulo w Otwocku.
Hospicjum za te pienią-

dze kupiło sprzęt medyczny 
oraz dwa citroeny, którymi 
lekarze i  pielęgniarki będą 
dojeżdżać do małych pod-
opiecznych. Samochody zo-
stały oznaczone napisem: 
„Dar Mieszkańców Otwo-
cka”, bo fundusze, za które 
zostały zakupione pochodziły 
głównie z darowizn i 1% po-

datku mieszkańców miasta. 
Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę przeznaczy środki na salę 
terapii w  Centrum Pomocy 
Dzieciom. A  Interwencyjny 
Ośrodek Preadopcyjny przej-
dzie generalny remont.

W  latach 2005 - 2016 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Domu Nazaret wspierało 
otwocki dom samotnej mat-
ki. Stworzyło m.in. program 
terapeutyczny dla podopiecz-
nych, fi nansowało szkolenia 
pracowników i  współfi nan-
sowało ich zatrudnienie, 
zapewniało obsługę admi-
nistracyjno-kadrową, or-
ganizowało warsztaty dla 
mieszkanek i akcje charyta-
tywne, zbierało fundusze na 
rozbudowę domu. Wszyscy 
w Stowarzyszeniu pracowali 
jako wolontariusze. W 2016 

roku Siostry Orionistki za-
kończyły działalność Domu 
Nazaret. Niewykorzystane 
fundusze Stowarzyszenie 
przeznaczyło na pomoc fun-
dacjom działającym na rzecz 
dzieci i rodziny. 

- Dzisiejsze wydarzenie sta-
nowi niezbity dowód na to, że 
organizacje pozarządowe nie 
tylko doskonale dostrzegają 
potrzeby innych, ale również 
potrafi ą profesjonalnie i sku-
tecznie działać. Konkretne 
rezultaty to dowód na uczci-
we wykonane zadanie! - pod-
sumował prezydent Zbigniew 
Szczepaniak. 

Monika Szczygielska

Więcej informacji: www.
domnazaret.com

Przyjaciele Nazaretu wspólnie z mieszkańcami Otwocka 
pomogli trzem organizacjom.  (Fot. P. Bogusz)

Czadowe seminarium
OTWOCK „Razem zwalczajmy 
otwocki smog” – pod takim hasłem 
odbyło się 8 lutego seminarium w 
Teatrze Miejskim w Otwocku. Główną 
tematyką spotkania były zagrożenia 
spowodowane zanieczyszczeniem 
powietrza.

Z
anieczyszczenie 
powietrza wzrasta, 
a to, czym oddycha-
my, z dnia na dzień 
coraz mniej ma 

wspólnego ze słynnym ot-
wockim klimatem. Dlatego 
władze miasta wraz z otwo-
cką policją postanowiły zor-
ganizować seminarium, na 
którym mieszkańcy mogli się 
przekonać jak sami mogą za-
pobiegać temu problemowi. 

Podczas spotkania doszło 
do kilku ciekawych wystą-
pień. 

Chroń się przed 
tlenkiem węgla
Pierwszą prezentację wy-

głosił st. bryg. Krzysztof Bi-
skup (zastępca dyrektora ds. 
technicznych CNBOP-PIB). 
P. Biskup zwracał uwagę 
na pożary, które, jak poka-
zują wszelkie statystyki, są 
zagrożeniem numer jeden 
dla osób przebywających 
w budynkach mieszkalnych. 
Dodatkowo zwrócił także 
uwagę na „cichego” zabójcę, 
jakim jest tlenek węgla – gaz 
bezwonny, bezbarwny i bez-
smakowy. Jego specyfi ka nie 
pozwala na szybką identyfi -
kację, a objawy zatrucia nim 
często mylone są z  grypą. 
Zatrucie, które początkowo 
prowadzi do otumanienia, 
potem do omdleń, a na koń-
cu do śmierci. Przedstawiciel 
CNBOP-PIB pokazał dwa 

proste urządzenia ostrze-
gające przed zagrożeniem 
pożarowym czy tlenkowym. 
To czujniki, które wykrywają 
dym czy tlenek węgla. Koszt 
takich czujników to ok. 200 
zł, czyli nieduże pieniądze, 
a korzyści z ich posiadania są 
praktycznie na miarę życia.

Zadbaj o czysty 
komin
Mirosław Antosa mistrz 

kominiarski z Krajowej Izby 
Kominiarzy zwracał z  kolei 
uwagę na pielęgnację komi-
nów, jakość spalanych two-
rzyw, jak prawidłowo po-
winno się je spalać, a także na 
odpowiednie instalacje wen-
tylacyjne w pomieszczeniach 
kotłowniczych i  mieszkal-
nych. Okazuje się, że w nie-
czyszczonych kominach może 
gromadzić się nawet 8 litrów 
sadzy, która zawiera wszyst-
kie niebezpieczne pyły odpo-
wiedzialne za smog. Dlatego 
powinno się przynajmniej co 
3 miesiące czyścić kominy, 
najlepiej wzywając do tego 
odpowiedniego fachowca. 
Ważną sprawą, w kwestii po-
wstawania smogu, jest także 
to, jak spalamy – najlepszym 
rozwiązaniem jest tutaj spa-
lanie odgórne, a  nie oddol-
ne. Dzięki temu spalanie 
jest bardziej ekonomiczne 
i ekologiczne. Kwestia dobrej 
wentylacji to przede wszyst-
kim odpowiednia wymiana 

powietrza w  pomieszcze-
niach, a stąd mniejsze ryzyko 
zaczadzenia i lepsze spalanie. 
Nasz wpływ na środowisko, 
bierze się także z  wyboru 
paliwa do pieców – okazuje 
się, że tzw. eko-groszek tylko 
z nazwy jest ekologiczny. Jest 
to tworzywo sztuczne zanie-
czyszczające powietrze. Także 
węgiel często bywa nasyco-
ny różnymi chemikaliami. 
P. Antos przestrzegał przed 
paleniem śmieci czy ubrań, 
które niestety często trafi ają 
do naszych pieców. 

Kary za palenie 
śmieci  
Na seminarium pojawili się 

także przedstawiciele straży 
pożarnej i policji. Ze strony 
tych pierwszych można było 
dowiedzieć się o statystykach 
pożarów i  zatruć tlenkiem 
węgla na terenie powiatu. 
Policja przypomniała o  ka-
rach grożących za nieodpo-
wiednie palenie w  piecach 
np. plastikowych śmieci czy 

tworzyw sztucznych. Mogą to 
być mandaty nawet do 500 
zł, a  także kara grzywny do 
1000 zł. Jak poinformowano, 
swoją służbę sprawują już je-
dnostki tzw. eko-patrolu, któ-
ry sprawdza, co jest spalane 
w domostwach i na podstawie 
wytycznych mogą wymierzać 
wyżej wymienione kary. 

Następnie Iwona Gaw-
łowska, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska po-
krótce przedstawiła dane 
WIOŚ-u  dotyczące powsta-
wania smogu w naszym po-
wiecie. Na to zjawisko skła-
dają się pyły (PM10 i P2,5), 
dwutlenek azotu (NO ) 
i  benzoalfapiren, w  skrócie 
B(a)P. Substancje te wytwa-
rzane są przede wszystkim 
w  domach z  ogrzewaniem 
indywidualnym oraz pod-
czas użytkowania samocho-
dów. Naczelnik Wydziału 
OŚ przypomniała o  prowa-
dzonym programie wymia-
ny pieców i dofi nansowania 
na takie przedsięwzięcie. P. 

Gawłowska poinformowa-
ła także, że Otwock jest na 
„tak” w  sprawie stworzenia 
specjalnej ustawy smogowej 
i będzie podejmować kolej-
ne kroki, aby taka ustawa 
powstała jak najszybciej. 
Jeden z  mieszkańców pytał 
o to, kiedy mieszkańcy Wólki 
Mlądzkiej będą mieli możli-
wość podłączenia się do 
instalacji gazowej. Niestety 
odpowiedź na to pytanie nie 
padła. 

Na to ważne seminarium 
przybyło ponad 100 miesz-
kańców, a  także prezydenci 
Otwocka Zbigniew Szcze-
paniak i Piotr Stefański oraz 
kilku radnych. Do dyspozycji 
mieszkańców po spotkaniu 
byli dzielnicowi, kominiarze 
oraz prelegenci. W budynku 
teatru zorganizowano także 
punkty informacyjne wydzia-
łów Urzędu Miasta – Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Odpadami. 

Jan Szczyrek
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Z wójtem gminy 
Celestynów 
Witoldem 
Kwiatkowskim 
rozmawia Andrzej 
Kamiński.

AK: Czy może Pan zdra-
dzić plany inwestycyjne 
na rok 2017 i następne? 
Wójt: W roku 2017 otworzy-

my nowe przedszkole, może 
jeszcze uda się dodatkowo 
zmodernizować plac zabaw. 
W zależności od otrzyma-
nego dofi nansowania rusza-
my z budową kanalizacji w 
Celestynowie i Dąbrówce, 
termomodernizacją szkół, 
modernizacją targowiska w 
Celestynowie, zagospodaro-
waniem centrum Celestyno-
wa przy hali i orliku. Wyko-
nujemy projekt oświetlenia 
pomiędzy Celestynowem a 
Regutem oraz projekt nowej 
stacji uzdatniania wody. Kilka 
dróg powiatowych oraz kilka-
naście gminnych przebudu-
jemy lub zmodernizujemy. 
Kolejne boiska przyszkolne 
otrzymają nową nawierzch-
nię i jest duża szansa na to, że 
niemal w każdej miejscowości 
pojawią się urządzenia fi tness 
do ćwiczeń plenerowych…

AK: Czy planuje Pan 
kontynuować organizację 
imprez dla mieszkańców 
tak jak w poprzednich la-
tach?
Wójt: Oczywiście. Takie 

wydarzenia jak Dzień Ce-
lestynowa, Piknik Militarny, 
powitanie Nowego Roku czy 
Celestynowski Bieg Ulicz-
ny na stałe wpisały się w 
krajobraz naszej gminy, a 
kilka tysięcy mieszkańców, 
którzy w nich uczestniczą 
są najlepszą rekomendacją. 
Planujemy również nowe, 
ciekawe zdarzenia, ale jakie 
to będzie niespodzianka.

AK: Doskonale to wszyst-
ko wygląda, ale czy są 
szanse aby się ziściło?
Wójt: Myślę, że tak. W po-

przednich 2 latach pokaza-
liśmy, że realizujemy to, co 
zaplanowaliśmy, rozwiązu-
jemy wieloletnie problemy 
mieszkańców. Budżet roku 
2016 wykonaliśmy na ponad 
95%, co jest wielkim sukce-
sem, a takie wykonanie rzad-
ko zdarza się w samorządach. 
Pokazuje to jednocześnie, że 
zadania są przygotowane, 
przeanalizowane i realne do 
wykonania. Oczywiście jest 
to możliwe dzięki zaangażo-
waniu i coraz lepszej pracy 
pracowników urzędu gminy 
i jednostek organizacyjnych, 

którym pragnę w tym miej-
scu podziękować.

AK: Zgadzam się z Pa-
nem, ale czy np. reforma 
oświaty lub konieczność 
zwrotu podatków do 
urzędu skarbowego za 
lata 2010-2014 nie będą 
zagrożeniem realizacji 
tak ambitnych planów?
Wójt: Zawsze, kiedy się coś 

planuje, trzeba przewidywać 
niespodziewane trudności. 
Ustawę o reformie oświaty 
prezydent podpisał na po-
czątku stycznia tego roku, 
ale my już od kilku miesięcy, 
wraz z dyrektorami placówek 
oświatowych, pracownikami 
UG i radnymi przygotowy-
waliśmy się do tej rewolucji 

w oświacie. Będzie ona kosz-
tować naszych podatników 
co najmniej kilkaset tysięcy 
zł już w tym roku, o te środki 
będą, niestety, pomniejszone 
inwestycje, jakie w tym roku 
zaplanowaliśmy. Czekać nas 
może również przebudowa 
sal lekcyjnych, ich doposa-
żenie, a nawet rozbudowa 
niektórych szkół o brakujące 
sale. Ponadto wg wstępnych 
analiz od kilku do kilkunastu 
nauczycieli gimnazjum może 
stracić pracę lub znacznie 
zmniejszy się liczba godzin, 
jakimi dysponują. Na spot-
kaniach czy komisjach mó-
wiłem wyraźnie, żeby wszy-
scy pedagodzy wzięli sobie 
do serca, że dobro dziecka 

jest najważniejsze, zmiany 
wymuszone reformą nie mogą 
wpłynąć negatywnie na jakość 
nauczania w placówkach, a 
dyrektorzy powinni tak dzia-
łać, aby to było zachowane. 
Będę również zachęcał, aby 
jak najwięcej tych nauczycieli 
otrzymało propozycję pracy w 
podstawówkach, choć nie jest 
to łatwe, ponieważ wg opinii 
dyrektorów, szkoły podstawo-
we nie mają tyle godzin, aby 
ich obdzielić. (...)

AK: Dziękuję za rozmowę.

(Jest to fragment obszer-
nego wywiadu z wójtem 
Kwiatkowskim - całość na 
portalu iOtwock.info)

KOŁBIEL 18 małżeńskich 
par z terenu gminy Kołbiel, 
które przeżyły ze sobą 
50 i więcej lat, zostało 
uhonorowanych przez 
Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę medalem „Za Długo-
letnie Pożycie”.

D
ekoracji par w  jego 
imieniu dokonał 7 
lutego wójt gminy 

Adam Budyta wraz z  pro-
boszczem parafi i św. Trójcy 
ks. Krzysztofem Abramow-
skim, który wcześniej odpra-
wił mszę w intencji małżon-
ków w miejscowym kościele, 
gdzie pary odnowiły śluby.

Każda para, poza meda-
lem, otrzymała pąsową różę, 
a wójt Adam Budyta w cie-
płych słowach podziękował 
jubilatom za przykładne 
pożycie. Po uroczystej de-
koracji i głośnym, radosnym 
odśpiewaniu „Sto lat”, już 
przy słodkim poczęstunku 
i lampce szampana, przyszła 
chwila na wspomnienia i re-
fl eksje.

Jedna z małżonek zapyta-
na, co może poradzić mło-
dym nowożeńcom, by tak 
długo trwać w związku, od-
powiedziała: „Przede wszyst-
kim musi być wzajemne 
zaufanie, szacunek i akcepta-
cja. Ponadto należy przyjąć, 
że nikt nie jest doskonały, 
więc - jeśli się zdarzy jakiś 
»grzeszek« - nie wolno part-
nera przekreślać i wieszać na 
nim psów, a raczej po repry-
mendzie dać drugą szansę. 
Niech drobne przewinienia, 
gorsze dni nie obciążają na-
stępnych, które będą wtedy 
radosne i wypełnione miłoś-
cią. Tyle od starszej pani!” 
– powiedziała z uśmiechem 
i  przytuliła się do swojego 
męża. Wójt Adam Budyta, 
chcąc przypomnieć małżon-
kom chwile zalotów, narze-
czeństwa, swaty i zrękowiny, 
wyświetlił fi lm „Wesele Koł-
bielskie”. Niejednej osobie 
podczas projekcji pokazała 
się łza w oku.

AnKa

Lista jubilatów
1. Krystyna Domarecka, zam. Kołbiel, ślub 29.01.1966r.
2. Stanisław i Stanisława Kąkolewscy, zam. Sępochów, ślub 20.02.1965r.
3. Aleksander i Halina Krupa, zam. Głupianka, ślub 19.02.1966r.
4. Andrzej i Krystyna Łuszczyńscy, zam. Oleksin, ślub 19.03.1966r.
5. Eugeniusz i Jadwiga Nowak, zam. Skorupy, ślub 07.02.1965r.
6. Stanisław i Janina Piętka, zam. Antoninek, ślub 17.08.1961r.
7. Stanisław i Teresa Piętka, zam. Sufczyn, ślub 03.07.1965r.
8. Józef i Stanisława Piętka, zam. Wola Sufczyńska, ślub 18.12.1965r.
9. Czesław i Stanisława Piętka, zam. Oleksin, ślub 22.10.1966r. 
10. Kazimierz i Krystyna Prasuła, zam. Wola Sufczyńska, ślub 26.03.1966r.
11. Roman i Stanisława Pytlarczyk, zam. Oleksin, ślub 11.09.1965r.
12. Bronisław i Zofi a Rogalscy, zam. Karpiska, ślub 22.10.1966r.
13. Henryk i Janina Rosłoniec, zam. Człekówka, ślub 17.12.1966r.
14. Tadeusz i Marianna Rżysko, zam. Gadka, ślub 19.03.1966r.
15. Jan i Kazimiera Skolimowscy, zam. Sufczyn, ślub 04.06.1966r.
16. Stanisław i Janina Wiącek, zam. Głupianka, ślub 04.02.1961r.
17. Kazimierz i Urszula Wojtacha, zam. Człekówka, ślub 09.10.1966r.
18. Stanisław i Zofi a Wyrzykowscy, zam. Kołbiel, ślub 27.08.1966r.

POWIAT

CELESTYNÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

POKER to mały, typowo do-
mowy piesek. Jest żywiołowym 
wiercipiętą. Na spacerze śmia-
ło brnie naprzód, węszy i biega. 
Pobyt w schronisku mu nie słu-
ży, poza tym nie ma futra, któ-
re by go ogrzewało w mroźne 
noce w budzie. Poker to psiak 
do przytulania, noszenia na rę-
kach i leżenia na ciepłej kana-
pie. Nie pozwólcie mu marznąć 
dłużej w schronisku!

nr.157/16

BŁYSK mieszkał kedyś na 
wsi, ale gdy stracił wzrok 
przestał być potrzebny. Schro-
nisko uratowało mu życie. Na 
początku był zdezorientowa-
ny, próbował gryźć i  bał się 
ludzi. Dziś czeka na każdy 
ciepły dotyk ludzkiej ręki. 
Uwielbia spacery po lesie. 
Musi obwąchać każde drze-
wo, nic się wtedy nie liczy...

nr rej. 535/15 

MARLEY zawsze emanuje 
dobrym humorem, wrażli-
wością i łagodnością. Zadzi-
wiające, że tak cudownym 
i uczuciowym psem przez dłu-
gie lata nie zainteresował się 
żaden człowiek. To smutne, 
bo Marley oddałby z miłości 
całe swoje psie serce. Wciąż 
jednak nie traci nadziei...

nr.353/15

Przekaż 1% swojego po-
datku na celestyniaki:
KRS 0000154454
Cel szczegółowy 1%:
Schronisko w Celestynowie, 
www.facebook.com/cele-
styniaki

Informacje o adopcji:
Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3, tel. 22 789 
70 61, e-mail: adopcje@
celestynow.toz.pl

PRZYGARNIJ 
MNIE

Pół wieku miłości

O inwestycjach 
i reformie oświaty 
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Ojciec Mateusz
na Meranie

OTWOCK Do ostrej 
wymiany zdań oraz bijatyki 
pomiędzy ojcem i synem 
doszło wieczorem 3 lutego 
na jednej z działek na Me-
ranie w Jabłonnie. Zwaśnio-
nych uspokajał ksiądz.

N
a szczęście nie była to 
prawdziwa awantu-
ra, a tylko nagrywana 

scena do kolejnego odcinka 
znanego serialu „Ojciec Ma-
teusz”. Treści jego niestety 
reżyser nie zdradził, jak też 
nie powiedział, kiedy będzie 
on emitowany*, a jedynie za-
chęcił do oglądania wszyst-
kich odcinków. – Plenery do 
poszczególnych scen nie są 
kręcone wyłącznie w  San-
domierzu i  jego okolicach 
– wyjaśnia kierownik planu 
pan Mieczysław. – Wyszuku-
jemy raczej miejsca w pobliżu 
Warszawy. I tak dla przykła-
du sceny z kościoła kręcimy 
w Gliniance, często w lasach 
celestynowskich, a  dziś na 
działkach Meranu, za zgodą 
prezesa zarządu tych działek 
pana Janusza Golińskiego. To 
idealne miejsce, malowniczo 

położone pośród lasu, między 
zadbanymi domkami – pod-
kreśla.

Do nagrania sceny, która 
w fi lmie trwać będzie około 
pięciu minut, zaangażowa-
nych zostało kilkadziesiąt 
osób obsługi technicznej, au-
tokar, dźwig, wóz-garderoba, 
agregat prądotwórczy, samo-
chody techniczne, kilkanaście 
refl ektorów, kilka kamer i set-
ki metrów kabli. Nim padło 
hasło „akcja”, kilka razy po-
wtarzano scenę, ustawiano 
kamery, światła i mikrofony.

Janusz Goliński zdradził, 
że odczuwa satysfakcję, że 
producenci serialu wybrali 
do nakręcenia scen działki, 
gdyż jest to jedno z najbar-
dziej malowniczych miejsc na 
terenie powiatu. Cóż, śmiało 
można mu przyznać rację.

AnKa

*) Odcinek nakręcony 
w otwockim ROD MERAN 
emitowany będzie w je-
siennej ramówce TVP1 
koniec września - począ-
tek października.

Elastyczna sesja
WIĄZOWNA Sekcja foto-
grafi czna przy GOK Wią-
zowna nie zwalnia tempa. 
Po wyjazdach plenerowych 
przyszedł czas na dosko-
nalenie pracy w studiu 
fotografi cznym. Na jednej 
z zimowych sesji tematem 
było piękno ciała i jego 
elastyczność. 

Z
adaniem uczest-
ników było sfoto-
grafowanie wy-
gimnastykowanej 
modelki, która 

ma ciało jak z gumy. Każdy 
doświadczony fotograf wie, 
że aby ciekawie uchwycić 
elastycznie wygięte ciało, 
potrzeba wyuczonych umie-
jętności, ale także sprytnego 
oka. Efekt wiązowskiej sesji 
jest powalający! Zdjęcia są 
wykonane w stu procentach 
profesjonalnie. Oddają każ-
dy szczegół wielkich umie-
jętności pozującej modelki, 
a  co najważniejsze ogląda 
się je z zachwytem. Na naj-
większe brawa zasługują te 
fotografi e, na których mo-
delka „zastyga” w ruchu np. 
podskokach. Myślę, że nieje-
den profesjonalista mógłby 
pozazdrościć tych zdjęć.

Modelka, która zgodzi-
ła się pozować na zimowej 
sesji, to Justyna Rogucka. 
Otwocczanka, tegorocz-
na maturzystka „Słowaka” 
i wielka miłośniczka sportu. 
Pokaz jej umiejętności gim-
nastyczno-akrobatycznych 
budzi szacunek i  zachwyt. 
Widać również, że młoda 
dziewczyna bardzo dobrze 

czuje się przed obiektywem 
i  sprawia jej to satysfakcję. 
Sama o sobie mówi, że jest 
energiczna i radosna. Sport 
towarzyszy jej od dziecka, 
a umiejętności gimnastycz-
ne nabyła przez lata trenując 
akrobatykę, biegi czy pole 
dance. Po maturze chciała-
by dostać się na AWF, a po 
ukończeniu studiów otwo-
rzyć szkołę pole dance. Jak 
mówi, to nie była jej pierw-
sza tego typu sesja zdjęcio-
wa. Z  grupą z  Wiązowny 
bardzo szybko nawiązała 
kontakt i obu stronom bar-
dzo dobrze się nawzajem 
współpracowało (zresztą 
widać to po fotografi ach). 
Koordynator grupy Krystian 
Herncisz zapewnił, że Jus-
tyna jest chętna na kolejne 
tego typu sesje.

Uczestnikom bardzo po-
dobało się to, że mogli brać 
udział w tak ciekawej sesji. 
Jak mówi Mariusz Szczepek 
(zawodowy fotograf i członek 
sekcji), pracował już z inny-

mi modelkami w ruchu, ale 
nigdy z  tak wygimnastyko-
waną. Według p. Szczepka, 
zajęcia były interesujące, 
gdyż każde ciało w  ruchu 
jest bardzo dobrym „mate-
riałem” dla fotografa.  Na 
moje pytanie, czy tego typu 
sesje pomagają w doskona-
leniu umiejętności fotogra-
fi cznych i interpersonalnych 
(relacje fotograf-modelka), 
odpowiada, że jak najbar-
dziej tak jest. Każdy pasjo-
nat fotografi i będzie inaczej 
widział modelkę, inaczej 
spojrzy na ciało, inny będzie 
pomysł na pozę i fi nalnie na 
zdjęcie. Podkreśla także, że 
trzeba umieć rozmawiać 
z modelką, ale również i słu-
chać - jeśli wymyślona poza 
będzie niekomfortowa, zdję-
cie nie będzie dobre.

Zapraszamy także na wer-
nisaż wystawy sekcji fotogra-
fi cznej GOK.

Jan Szczyrek

W bieżącym roku Gminny 
Ośrodek Kultury w Wią-
zownie - wraz z sekcją 
fotografi czną - obchodzi 
dziesiątą rocznicę działal-
ności. Z tej okazji przygoto-
wana została wystawa prac 
kilkudziesięciu fotografów 
działających w sekcji - dzie-
ci, młodzieży i dorosłych. 
Prezentowane fotografi e 
zostały wykonane podczas 
plenerów, oraz wydarzeń 
kulturalnych powiatu otwo-
ckiego. Znajdą się na niej 
także prace studyjne. 
Wernisaż wystawy prac 
Sekcji fotografi cznej 
GOK 3 marca 2017 r., 
godz. 19:00.

Wydarzenie patronatem 
honorowym objęli: Staro-
sta Powiatu Otwockiego 
Mirosław Pszonka oraz 
Wójt Gminy Wiązowna 
Janusz Budny.
GOK, Wiązowna, 
ul. Kościelna 41
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ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

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

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

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA

REKLAMA

NIEPROSZENI GOŚCIE
Przed nami kolejne spot-

kanie z cyklu „Zdrowo i kul-
turalnie” – tym razem po-
święcone będzie pasożytom. 
Uczestnicy poszerzą swoją 
wiedzę z  zakresu rodzajów 
pasożytów, poznają objawy 
i  choroby, jakie wywołują 
oraz sposoby radzenia sobie 
z nimi. Wstęp wolny.

24 lutego (piątek), 
godz. 18.00

MALOWNICZA 
RADACHÓWKA
Wielbiciele fotografi i, czy 

wiecie, że w naszym powiecie 
znajduje się jeden z najbar-
dziej malowniczych obiek-
tów na Mazowszu? Dokład-
nie w Radachówce - stoi tam 
drewniana kapliczka wpisana 
do rejestru zabytków, a stara, 
piękna, parasolowata sosna 
rosnąca obok jest już pomni-
kiem przyrody. Sekcja Foto-
grafi czna Józefów zaprasza 
na plener pt. „Uroki drew-
nianej kapliczki o wschodzie 
słońca” właśnie tam! Oprócz 
aparatu i statywu koniecznie 
zabierzcie ze sobą termos 
z  ciepłą herbatą i  pamiętaj-
cie, by ubrać się stosownie 
do pogody. Zbiórka na miej-
scu – dojazd we własnym za-
kresie. Udział w plenerze jest 
bezpłatny, obowiązują zapisy: 
agnieszka.jung@mokjoze-
fow.pl lub tel.: 22 789 22 84.

25 lutego (sobota), godz. 
7.30, Radachówka, gm. 
Kołbiel

„POTWORNA” RODZINA
Co powiecie na pełnometra-

żowy fi lm o przygodach pań-
stwa Potworów – mamy, taty 

i małej Molly oraz jej przyja-
ciela Edisona – bohaterów 
animowanego serialu o tym 
samym tytule? Zaintereso-
wani? Wstęp wolny.

25 lutego (sobota), 
godz. 11.00

„DOM NA GRANICY” 
Ta sztuka ukazuje otacza-

jący nas świata w  krzywym 
zwierciadle. Z czym kojarzy 
się dom? Z normalnością, za-
ciszem, spokojem i ciepłem. 
Co się jednak może wyda-
rzyć, kiedy do naszego domu 
przyjdą obcy…? Intruzi, któ-
rzy mają wielką pokusę, by 
z  miejsca nam najbliższego 
uczynić strategiczny punkt 
graniczny. Adaptacja opo-
wiadania Sławomira Mrożka.

Reż: Krzysztof Czekajew-
ski; Obsada: Eliza Głuszko, 
Monika Aniszewska, Aldo-
na Marton-Skoczek, Nata-
lia Wojciechowska, Magda 
Charczuk, Przemek Skoczek, 
Łukasz Błaszczak, Arkadiusz 
Żelazko, Marcin Herubin, 
Mateusz Prządka, Szymon 
Mańkowicz. Bilety - 20 zł.

26 lutego (niedziela), 
godz. 18.00

MOK ZAPRASZA
(JÓZEFÓW, UL. WYSZYŃSKIEGO 1)

JARACZ ZAPRASZA
OTWOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 4

KULTURALNE FISZKI

MUZEALNA 
FRAJDA

MUZEUM ZIEMI 
OTWOCKIEJ, 

UL. NARUTOWICZA 2

WIEJSKIE DZIECKO
Warsztaty, na których 

uczestnicy poznają ciekawost-
ki związane z dzieciństwem na 
dawnej wsi, a następnie wy-
konają proste ludowe zabaw-
ki dziecięce. Warto przyjść, 
bowiem organizator właśnie 
udoskonalił dziobiące kurki. 
Wstęp wolny.

22 lutego (środa), 
godz. 11.00

ŚWIATOWE SŁODKOŚCI
Przed nami tłusty czwartek. 

Z tej okazji MZO zaprasza na 
„słodkie” spotkanie przezna-
czone dla dzieci i ich opieku-
nów. Warsztaty poświęcone 
będą pączkom z różnych stron 
świata – będzie to prawdziwy 
światowy eksperyment kuli-
narny. Wstęp wolny. 

23 lutego (czwartek), 
godz. 11.00

POŻEGNANIA 
NADSZEDŁ CZAS
Zapraszamy na „Carne 

Vale”, czyli pożegnanie kar-
nawału w MZO. W programie 
m.in.: wspólne przygotowy-
wanie i  smażenie pączków, 
wykonywanie masek karna-
wałowych i  karnawałowych 
nakryć głowy, „kot w beczce” 
- zabawa. Wstęp wolny.

25 lutego (sobota), 
godz. 14.00

SZELMOSTWA LISA 
WITALISA
Lis Witalis pragnie zostać 

najsłynniejszym lisem na 
świecie. Aby zrealizować ten 
chytry plan, chwali się pięk-
nie wyczesanym ogonem. 
Kiedy zostaje najważniejszą 
osobą w lesie, wymyśla nie-
stworzone historie i wykorzy-
stuje swoich poddanych. Na-
iwne zwierzęta ulegają jego 
niecodziennej fantazji i stają 
się ofi arami chytrego lisa… 
Spektakl przeznaczony jest 
dla widzów od 5 do 10 lat. 
Występują aktorzy Teatru Ja-
racza. Scenografi a: Domini-

ka Tomaszewska. Adaptacja 
tekstu i reżyseria: Krzysztof 
Czekajewski. Bilety – 15 zł, 
w dniu spektaklu – 20 zł.

5 marca, godz. 17.00

PODWÓJNA NUTA
Mam niezwykły zaszczyt 

zaprosić Was, drodzy Czy-
telnicy, na wspaniałą ucztę 
muzyczną: Otwockie To-
warzystwo Bluesa i  Ballady 
przy współudziale TM im. 
St. Jaracza przygotowało wy-
stęp dwóch zespołów. Polskę  
reprezentował będzie Blues 
Junkers, który został uznany 
za odkrycie muzyczne roku 

2015. Usłyszycie również 
amerykańsko-polski The Tay-
lor Moore Band, znany z po-
walających riffów gitarowych 
podsycanych jednocześnie 
niezwykle tradycyjnym śpie-
wem soul-rockowym. Dodat-
kowo pół godziny przed kon-
certem odbędzie się wernisaż 
rozpoczynający miesięczną 
wystawę fotografi i „Skrzy-
żowanie bluesowych dróg” 
autorstwa Zbyszka Jędrzej-
czyka. Bilety – 30 zł, w dniu 
koncertu – 35 zł.

24 lutego, godz. 18.30

BAŚNIOWY OMNIBUS
OTWOCK „Zgaduj -zga-
dula...” – ten zwrot znają 
chyba wszystkie dzieci, ale 
czy dzieci znają najpopu-
larniejsze baśnie? Przed 
Wami zatem nie lada wy-
zwanie okraszone świetną 
zabawą. Miejska Biblioteka 
Publiczna z fi lią w Mlądzu 
zaprasza dzieci na zagadki 
dotyczące treści znanych 
baśni. Oj, będzie magicznie. 
Wstęp wolny.

20 lutego (poniedzia-
łek), godz. 13.00
MBP filia nr 5, Mlądz, 
ul. Majowa 202

POLICYJNA „GADKA”
CELESTYNÓW Gminny 
Ośrodek Kultury zaprasza 
na wykład kierownika poste-
runku policji w Celestynowie 
Pawła Lechnika pt. „Bez-
pieczeństwo na drogach”. 
Wszystko w ramach Celesty-
nowskiego Koła Studenckiego 
dla Seniorów. Wstęp wolny.

22 lutego (środa), godz. 
11.00, Hala sportowa, 
Celestynów, ul. prof. 
Koprowskiego 2

POZNAJ MAURYCEGO
KOŁBIEL Łukasz Maury-
cy Stanaszek to postać nie-

tuzinkowa - polski antro-
polog i archeolog, kustosz 
dyplomowany, kierownik 
Pracowni Antropologicznej 
w Państwowym Muzeum Ar-
cheologicznym w Warszawie, 
popularyzator nauki, badacz 
i odkrywca Urzecza (gwar. 
Łurzyce), podwarszawskiego 
mikroregionu etnografi cz-
nego. Macie niepowtarzal-
ną okazję spotkać się z nim 
osobiście podczas wieczoru 
autorskiego, który odbędzie 
się w Kołbieli. Wstęp wolny.

23 lutego (czwartek), 
godz. 18.00, UG Kołbiel, 
ul. Szkolna 1, sala nr 7
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BIEGI

ZATRUDNI  
KIEROWNIKA ROBÓT DROGOWYCH  

Z DOŚWIADCZENIEM

CV PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES:  
BIURO@BRUK-BUD.COM.PL

PRZEDSIĘBIORSTWO  
ROBÓT DROGOWYCH  
W OTWOCKU SP. Z O.O.

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

PRACA 
Handlowiec. Miejsce pracy: 
Warszawa, mazowieckie. 
Cerkom - Importer win 
i dystrybutor piwa. Na-
szym głównym celem jest 
sprzedaż wysokiej jakości 
oferowanych produktów i 
zadowolenie klienta. Więcej 
informacji: www.cerkom.
pl. Poszukujemy przedsię-
biorczej osoby o dużej sile 
przebicia, z długoletnim 
doświadczeniem w branży 
alkoholowej. Wymagania: 
Obok doskonałej znajo-
mości rynku nasi przyszli 
pracownicy powinni odzna-
czać się talentem organi-
zacyjnym, strategicznym 

myśleniem, konsekwencją 
w dążeniu do celu i ukie-
runkowaniem na sprzedaż, 
oraz posiadać prawo jazdy 
kategorii B. Oferujemy: • 
umowę o pracę, • zapew-
niamy narzędzia niezbędne 
do wykonywania pracy na 
oferowanym stanowisku 
(samochód służbowy, tele-
fon), • możliwości rozwoju 
zawodowego oraz awansu, 
• miłą atmosferę pracy, • 
wynagrodzenie uzależnione 
od realizacji wyznaczonych 
planów (podstawa + pro-
wizja). Osoby zaintereso-
wane prosimy o kierowanie 
CV ze zdjęciem na adres 
mailowy info@cerkom.pl

WILCZY BIEG
BIEGANIE Przypomina-
my, że już 26 lutego 2017 
r. o godz. 12:00 na terenie 
Muzeum Ziemi Otwockiej 
odbędzie się V edycja Ogól-
nopolskiego Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 

U
dział w  biegu jest bez-
płatny, a każdy uczestnik 
otrzyma pamiątkową 

koszulkę i medal. Poza sporto-
wymi zmaganiami, odbędzie 
się również piknik historyczny, 
inscenizacja wojenna, a także 
animacje dla dzieci. Po biegu - 
bigos, kiełbaski i ciepła herbata. 
Zapisy  tylko do 24 02.2017 r. : 
sport@otwock.pl, z dopiskiem: 
Tropem Wilczym „Bieg Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych“. Inf. nr 
22 788 37 18. W biegu mogą 
brać udział osoby pow. 10 lat.

POŁÓWKA 
W WIĄZOWNIE

BIEGANIE Już tylko do 27 
lutego obowiązuje niższa 
cena (80 zł) wpisowego dla 
wszystkich uczestników 37. 
Półmaratonu Wiązowskiego, 
który odbędzie się 5 marca. 
Jeśli się wahacie, czy wziąć 
udział, podpowiadam - warto.

T
a impreza to pierwszy 
długodystansowy bieg 
rozgrywany w  Polsce 

w okresie zimowo-wiosennym. 
Jego początek datuje się na 
1981 r., odbywa się on zawsze 
na przełomie lutego i marca. 
Od lat cieszy się dobrą opinią, 
a w bierze nim udział od 800 
do 2000 zawodników. Trasa 
półmaratonu ma atest PZLA 
i nie należy do najłatwiejszych. 
Trudne warunki to jednak je-
den z  największych atutów 
biegu, który traktowany jest 
przez uczestników jako do-
skonała zaprawa przed roz-
poczęciem sezonu biegowe-
go. To taki pierwszy poważny 
biegowy sprawdzian w roku. 
Od 2016 r. jest częścią cyklu 
imprez biegowych Grand Prix 
Traktu Brzeskiego. 

Opr. Wakul

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA



16  www.iOtwock.info 20 lutego – 5 marca 2017SPORT

Goniec na A6 Chwytali w Zakręcie

SZACHY Za nami jedena-
ste już Otwarte Mistrzostwa 
Szkoły Podstawowej nr 12 
w szachach. W rywalizacji 
wzięło udział 64 szachistów 
z powiatu otwockiego, 
Warszawy i Mazowsza. 
O Puchar Dyrektora Szkoły 
w szachach szybkich wal-
czono prawie 5 godzin – to 
tylko pokazuje, jak wyrów-
nany poziom prezentowali 
młodzi zawodnicy.

B
ardzo dobrze zapre-
zentowali się gospo-
darze: w  dziewięciu 

rundach osiem punktów 
zdobył Łukasz Zbysiński 
z SP 12 i  odebrał puchar za 

pierwsze miejsce. Do klasy-
fi kacji drużynowej zaliczano 
wyniki trzech najlepszych 
zawodników i tu też puchar 
za pierwsze miejsce wręczo-
no „Dwunastce” w składzie: 
Łukasz Zbysiński, Bartosz 
Piskorski, Antoni Tomaszek. 
Kolejne bardzo sprawnie 
przeprowadzone zawody to 
zasługa organizatorów, na-
uczycieli SP 12 - Anny Do-
browolskiej, Beaty Szczęś-
niak i  Edyty Ujazdowskiej 
oraz dyrekcji szkoły, która 
zapewnia puchary, medale 
i liczne nagrody rzeczowe dla 
wszystkich uczestników.  

Opr. Wakul

GRAPPLING Artura 
Mroczka znają wszyscy ucz-
niowie szkoły w Zakręcie. 
Ten nauczyciel wf-u dla wie-
lu jest symbolem pozytyw-
nych wartości, wzorem do 
naśladowania, ale przecież 
wiadomo, że  trener Brazy-
lijskiego Jiu-Jitsu kształtuje 
nie tylko ciało, ale i ducha.

N
ie było więc zasko-
czeniem, że był on 
głównym pomysło-

dawcą I  Mistrzostw Szkoły 
w  Grapplingu, które zorga-
nizowane zostały przez UKS 
Zakręt. Wbrew groźnej na-
zwy, sport ten jest jednym 
z bezpieczniejszych dla dzieci, 
ponieważ wszelkie uderzenia 
są zabronione, a  rywalizacja 
odbywa się z wykorzystaniem 
chwytów, obalania czy rzutów.

To było prawdziwe święto 
sportu ze świetnymi wystę-
pami artystycznymi. Już na 
starcie uczestnicy, jak i kibi-
ce, mogli podziwiać pokaz ta-
neczno-gimnastyczny przygo-
towany pod kierownictwem 
Marzeny Barcik z KS Zakręt, 
a  wykonany przez dziew-
czynki ze szkoły w Zakręcie. 
Gościnny występ tańca no-
woczesnego zaprezentował 

natomiast zespół UKS DUET. 
Otwarcie zawodów było kla-
są samą w sobie – pokazowa 
walka Artura Mroczka oraz 
gościa specjalnego zawodów 
Kamila „ Bomby” Łebkow-
skiego (3-krotnego mistrza 
PLMMA w wadze piórkowej) 
zrobiła ogromna wrażenie na 
wszystkich zebranych. 

W turnieju wzięło udział 72 
dzieci w 14. kategoriach wago-
wych. Co jest najważniejsze 
w  takiej imprezie? Nie, nie 
wyniki, to jest tak naprawdę 

dodatek. Najważniejsza jest 
świetna zabawa oraz wpa-
janie zasad fair play i tak też 
było w Zakręcie. Na widzach 
duże wrażenie zrobił też sam 
poziom techniczny walk, 
bowiem zawodnicy, mimo 
młodego wieku, wykazywali 
się sporym kunsztem sporto-
wym. Brawo za pomysł i wyko-
nanie, ponieważ turnieje takie 
jak ten to świetny sposób na 
promocję sportu wśród dzieci. 

Wakul

Wyniki:
Klasyfikacja chłopców
1. Zbysiński Łukasz SP 
12 Otwock; 2. Wróblewski 
Tymon SP Glinianka; 3. 
Maciak Mateusz Szachowy 
Uniwersytet Warszawa; 
4. Świątkiewicz Paweł SP 
Świder; 5. Grotkowski 
Adam SP 1 Józefów;   
Klasyfikacja dziewcząt
1. Chudzik Ada SP 1 
Józefów; 2. Stępniewska 
Michalina SP 140 Warsza-
wa; 
3. Wojtasik Aleksandra SP 
12 Otwock.
Klasyfikacja dzieci 
(2007/08)
1. Tomaszek Antoni SP 12 
Otwock; 2. Marczak Rafał 
SP 185 Warszawa; 3. Or-
noch Jeremi SP 1 Józefów; 
4. Trzeciak Karol SP 12 
Otwock
Klasyfikacja dzieci 
(2009 i młodsi)
1. Dobosiewicz Dawid 
SP Bojmie; 2. Ulatowski 
Franciszek SP 12 Otwock; 
3. Chądzyński Jakub SP 
63 Warszawa.
Klasyfikacja drużyno-
wa, sklasyfikowano 27 
szkół
1. SP 12 Otwock, 2. SP 1 
Józefów, 3. SP Glinianka
4. SP Nadarzyn, 5. SP 8 
Otwock, 6. SP Bojmie
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I miejsca: Julia Zakrzewska – kl. I A; Sylwia Welc – kl. 
II; Maja Salamon – kl. IV; Justyna Sęk – kl. VI B; Cezary 
Żelazowski – kl. II; Maksymilian Kardas – kl. III B; Maksymi-
lian Koziński – kl. I A; Arkadiusz Skowron – kl. III B; Kacper 
Majszczyk – kl. III A; Krzysztof Skrzypczyński – kl. IV; Wiktor 
Sawa – kl. IV; Paweł Cholewa – kl. VI B; Szymon Łęgow-
ski – kl. IV; Jan Łabędź – kl. VI B; Wiktor Worotnik – kl. I G; 
Kacper Kalbarczyk – kl. III G; Jakub Kępka – kl. II G; 

Mroźne ściganie
ROWERY Wyścig Northtec MTB ścieżkami karczewskich 
lasów już za nami. Warunki na trasie nie należały do 
najłatwiejszych, dlatego też był to świetny sprawdzian 
aktualnej dyspozycji zawodników. 

W
yścig w Karcze-
wie, którego 
współorgani-
zatorem była 
gmina Kar-

czew oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, był dru-
gim etapem zimowego cyklu 
Northtec MTB. Warunki 
panujące na trasie prefero-
wały kolarzy trenujących na 
świeżym powietrzu, a nie tych 
przesiadujących w klubach na 
trenażerach. Było wszystko, 
czego można się spodziewać 
na maratonie MTB, a  więc 

odjazdy i zjazdy przeplatane 
elementami technicznymi 
oraz długie i  szybkie odcin-
ki idealne do wyprzedzania. 
Kluczem podczas karczew-
skich zmagań była jednak 
technika jazdy po śniegu 
i  umiejętność opanowania 
emocji, gdyż biały puch na 
trasie występował w  każdej 
postaci i  formie. Zwycięzcą 
na dystansie Mega został 
Andrzej Rozpłoch, który 
40 km przejechał w  czasie 
01h:40m:31s. Za nim na 
metę wyścigu wjechał Piotr 

Truszczyński (01h:41m:44s). 
Trzecie miejsce zajął Ma-
rek Stram, osiągając 
01h:42m:23s. Wśród kobiet 
najlepsza okazała się Doro-
ta Rajska (02h:07m:07s). 
Dalej w  kolejności doje-
chały: Anna Ostrowska 
(02h:17m:15s) i Joanna Gu-
mieniak (02h:17m:36s).

Na dystansie Fit zwy-
ciężył Mariusz Krzywiej 
(00h:59m:52s). Tylko 2 
sekundy gorszy okazał się 
Grzegorz Henryk Marcinkie-
wicz (00h:59m:54s), a trzeci 
dojechał Jerzy Zakrzewski 
(00h:59m:55s). Najlepszą 
zawodniczką była Justyna 
Tarnowska (01h:11m:59s), 
na drugiej pozycji uplaso-
wała się Aleksandra Lach 
(01h:23m:39s), a  trzecie 
miejsce przypadło Beacie 
Moćko (01h:24m:07s).

Najlepszy na Hobby 
był Eryk Kornacki, któ-
ry swoje 9 km pokonał 
w  czasie 00h:23m:37s. 
Pozycja druga dla Filipa 
Surdyka (00h:24m:11s), 
a  ostatnie medalowe 
miejsce zajął Mateusz 

Szyszko (00h:24m:15s). 
Wśród płci pięknej naj-
lepsza była Weronika Jan-
kowska (00h:26m:52s). 
Za nią zameldowały się 
Malwina Krzyczkowska 
(00h:28m:04s) oraz Iga Ba-
zan (00h:29m:48s)

Należy wspomnieć o  do-
skonałym zapleczu przygo-
towanym w  hali sportowej 
karczewskiego MOSIR-u. 
Na miejscu dostępna była 
cały czas ciepła kawa i herba-
ta oraz - jak co roku podczas 
edycji w Karczewie - dosko-
nała grochówka. Serwis ro-
werów przed startem zapew-
nił sponsor zimowego cyklu 
fi rma Northtec. 

Za nami więc półmetek 
cyklu Northtec MTB Zimą, 

jednak jeszcze za wcześnie, 
aby określić zdecydowanych 
liderów klasyfi kacji gene-
ralnej. Przed uczestnikami 
III etap w  Mrozach - który 

odbędzie się 26 lutego - oraz 
decydujący fi nałowy wyścig 
w Długosiodle 12 marca.

Opr. Wakul
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