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i otwockie Forum kobiet
otwocczanki zbierają się by razem 
zmieniać swoje miasto, by np. wspierać 
ioP ratujące niemowlaki, czy seniorów

otwock W tym roku przedsiębiorcy zrzeszeni w iPPo postanowili uświetnić otwocką Wielkanoc. na sobotę,  
8 kwietnia przygotowują Jarmark Wielkanocny. Będzie muzyka na żywo, stragany pełne regionalnych smakołyków, 
warsztaty cukiernicze, konkurs z nagrodami... Co jeszcze? Przyjdźcie i sprawdźcie! - s. 3 

Uwaga: Następne wydanie iOtwock. info ukaże się 10 kwietnia 2017!
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W  uroczystości 
z aw i e s z e n i a 
wiechy wziął 
udział marsza-
łek Wojewódz-

twa Mazowieckiego Adam 
Struzik, którego urząd w ca-
łości finansuje budowę i prze-
wodniczący sejmiku Ludwik 
Rakowski, a także przewodni-
cząca komisji zdrowia sejmiku 
Jolanta Koczorowska. Ponad-
to starosta otwocki Mirosław 
Pszonka, prezydent Otwocka 
Zbigniew Szczepaniak, wice-
przewodniczący rady miasta 
Czesław Woszczyk, radni, 
byli i  aktualni pracownicy, 
jak również członkowie spo-
łecznej rady przy MCLChPiG, 
z  Bożeną Żelazowską, która 
jest także przewodniczącą 
komisji kultury sejmiku ma-
zowieckiego.

Gości przywitał dyrektor An-
toni Błachnio, przypominając 
historię „Szpitalika w Teklinie”, 
którego działalność leczniczą 
przejmie jesienią tego roku 
nowo budowany obiekt. - Od-
dział będzie posiadał 30 łóżek 
w piętnastu salach, ale z możli-
wością dostawienia w razie po-
trzeby jeszcze sześciu – objaś-

niał dyrektor. - Dla rodziców 
przewidziana jest sala socjalna 
z możliwością noclegu. Ponad-
to świetlica dla dzieci i taras.  
To na piętrze. Na parterze na-
tomiast przewidziana jest izba 
przyjęć, pracownia radiologii, 
specjalistyczne ambulatorium, 
pomieszczenia szkolne i apte-
ka. Obok budynku plac zabaw 
i parking. Całość w otoczeniu 
sosnowego lasu – podkreślał 
z  naciskiem dyrektor Błach-
nio. Dodał, że cała inwestycja 
wraz z wyposażeniem będzie 
kosztować ok. 10 mln. zł. - 
Tradycją otwockiego rejonu 
jest to, że słynie w Polsce jako 
ośrodek pulmonologiczny, 
uzdrowisko o  niepowtarzal-
nym klimacie, już wiele lat 
temu zalecane osobom cho-
rym na astmę, gruźlicę i inne 
choroby dróg oddechowych 
– wspominał dyrektor Błach-
nio. - Tradycje te kontynuował 
kompleks sanatoryjno-szpi-
talny dla dzieci, wybudowany 
w roku 1946 przez Szwedów 
przy ulicy Borowej. Szczyto-
wy okres działalności tej pla-
cówki ciągnął się od końca lat 
czterdziestych aż po koniec lat 
siedemdziesiątych. W  owym 
czasie liczba łóżek szpitalnych 
sięgała 600. Szpital leczył 
dzieci z  terenów północno-
-wschodniej Polski.

Pierwszy murowany budy-
nek powstał w Teklinie w roku 
1954. Celem tej oddzielnej bu-
dowy było odizolowanie dzieci 
chorych zakaźnie, hospitalizo-
wanych na Borowej, przy jed-
noczesnym zapewnieniu im 
możliwie najlepszych warun-
ków leczenia. Infrastruktura 

i całe zaplecze oddziału speł-
niało bardzo rygorystyczne na 
ten czas przepisy sanitarne, 
każda sala miała już wtedy 
oddzielną łazienkę, toaletę 
oraz przestrzeń (śluzę) łączącą 
sale z korytarzem. Ze względu 
na sytuację epidemiologiczną 
w ówczesnej Polsce, Szpitalik 
pracował na potrzeby całe-
go rejonu.

W roku 1992 zlikwidowano 
drewniane pawilony szpital-
ne przy ulicy Borowej. Jed-
nak nasz szpitalik w Teklinie 
pozostał i  stał się jedynym 
obiektem pediatryczno-pul-
monologicznym w Mazowie-
ckim Centrum Leczenia Cho-
rób Płuc i Gruźlicy. Leczone są 
tu dzieci do 16-go roku życia 
z chorobami układu oddecho-
wego, w tym z gruźlicą. Dzieci 
w wieku przedszkolnym mają 
zapewnioną opiekę wycho-
wawczyń, starsze zaś dzieci 
przechodzą program szkolny. 
Z dziećmi współpracują peda-
godzy i psycholodzy; organizu-
ją wspólne zabawy i gry, dzieci 
mają również zapewniony do-
stęp do gier i ćwiczeń kompu-
terowych. Wszystko to, a prze-
de wszystkim wspólna praca 
całego zespołu medycznego, 
począwszy od pielęgniarek, 
salowych, fizjoterapeutki, do 
lekarzy, a także ciepła atmo-
sfera szpitalika owocuje nie 
tylko dobrymi kontaktami 
z  leczonymi tutaj dziećmi 
i ich rodzinami, ale także za-
interesowaniem sponsorów 
oraz powiązaniami z  innymi 
placówkami medycznymi. 
Szpitalik znalazł się w grupie 
20 wyróżnionych oddziałów 

dziecięcych spośród 200 bio-
rących udział w konkursie or-
ganizowanym przez Polskie 
Towarzystwo Pediatryczne 
pod hasłem „A  w  naszym 
szpitalu jest najlepiej”. Wysoki 
poziom świadczonych specja-
listycznych usług medycznych 
sprawia, że oddział w Teklinie 
współpracuje z klinikami Aka-
demii Medycznej w Warsza-
wie, z oddziałami dziecięcymi 
innych szpitali, oraz porad-
niami pulmonologicznymi 
– przypomniał dyrektor, do-
dając, że od jesieni w dużo już 
lepszych warunkach technicz-
nych i socjalnych dzieci będą 
leczone w nowym obiekcie.

Po przemówieniach wiecha 
została za pomocą dźwigu 
wciągnięta na dach jednopię-
trowego budynku przy wtó-
rze oklasków.

Andrzej Kamiński

Piórem kronikarza:

Wiele wskazuje, że ko-
biety już niebawem 
będą dominować 

w domu, zagrodzie, w miejscu 
wykonywania pracy i  w  po-
lityce. Będą wszechobecne, 
władcze, niepohamowane 
w  dążeniu do matriarchatu 
i  czyniące to z  wrodzonym 
wdziękiem. Dzień Kobiet 
wciąż trwa, a nawet wywołu-
je demonstracje.

Rewolucja francuska na 
wezbranej fali przemian 
przyniosła również kobiecą 
chęć zrównania się z  męż-
czyznami. Od 1789 roku fe-
ministki zaczęły domagać 
się równouprawnienia. Su-
frażystki transparentowały 
swoje żądania, szturmowały 
parlamenty, rządy i  łączyły 
się we wspólnym wołaniu, że 
oto one są gotowe wykonywać 
zawodowo wszystko to, co od 
wieków przypisane jest męż-
czyźnie.

I cóż, wołały tak długo i głoś-
no, że są teraz pilotami, ko-
walami, górnikami i  co tam 
jeszcze kto chce. Osiągnęły 
to, co sobie przeszło dwieście 
lat temu zamierzyły. Są równe 
mężczyźnie. Nic też już więc 
nie stoi im na przeszkodzie, 
by tę równość zachwiać i prze-
jąć schedę po mężczyźnie, 
który od tysięcy lat jej bronił. 
Ba, bronił przelewając krew 
swoją i  wroga, osierocając 
niestety matki, żony, siostry 
i dzieci. Postanowiły nie ak-
ceptować tego. Chcą innego 
świata. Świata kobiet.

Podejście do kobiet zaczęło 
się zmieniać już za pontyfika-
tu Jana XXIII, który w ency-
klice „Pecem in terris” określał 
udział kobiet w życiu publicz-
nym mianem „znaku czasu”. 
Ten „znak czasu” w 1980 roku 
papież Jan Paweł II tłuma-
czył: W  nowym feminizmie 
kobieta, to przede wszystkim 
osoba, której wartość jest nie-
zależna od układów rodzin-
nych czy społecznych. Choć 
równa mężczyźnie, nie jest 
jednak powołana do tego, by 
robić to samo, co on. Stwier-
dził, że kobieta powinna reali-
zować swoje człowieczeństwo 

w charakterystyczny dla siebie 
sposób. Nie lepszy i nie gor-
szy od mężczyzny, ale równie 
wartościowy. Skoro oboje, ko-
bieta tak samo jak mężczyzna, 
są stworzeni na obraz i podo-
bieństwo Boga, zatem oboje 
są podatni w  równej mierze 
na udzielanie się Bożej praw-
dy i miłości w Duchu Świętym. 
Według papieża kobiecość 
znajduje najpełniejszą for-
mę w macierzyństwie (także 
dziewictwo może być rozu-
miane jako duchowe macie-
rzyństwo). Kobieta jest przede 
wszystkim inna od mężczyzny 
i  tego archetypu kobiecości 
nie należy podważać. Papież 
swoją encykliką złamał mit 
Kościoła uznający kobietę 
przez lata jako pokorną, słu-
chającą i  oddaną, czyli taką 
jak Maria podczas spotkania 
z  archaniołem Gabrielem. 
A  przecież, jak przypomniał 
Jan Paweł II, Maria zadawa-
ła aniołowi pytania i  ważną 
decyzję podjęła samodzielnie.

Konkludując, niech kobieta 
będzie kobieca, czyli taka, któ-
ra akceptuje siebie i misję jaką 
w życiu ma do spełnienia, zaś 
mężczyzna będzie męski, więc 
znajdujący w sobie tyle siły ile 
delikatności. Inaczej równość 
kobiety i mężczyzny będzie za-
chwiana, a to nie przysporzy 
chwały człowiekowi. I  dziś, 
wspominając demonstracje 
pań w Dzień Kobiet i ich prze-
wodnie hasło: „Poza cipką 
mamy też rozum”, chciałbym 
dodać, że mają też, Serce!

Andrzej Kamiński

Mają też Serca...
wiecha na szpitalu dla dzieci
otwock Tak, jak wcześ-
niej zapowiadał dyrektor 
Mazowieckiego Centrum 
Leczenia Chorób Płuc 
i Gruźlicy w Otwocku Antoni 
Błachnio, jesienią tego roku 
oddany zostanie do użytku 
szpital leczenia chorób płuc 
dzieci przy ul. Reymonta. 
13 marca na budynku 
będącym w stanie surowym 
zawisła wiecha.

nowa linia zTM otwock-karczew
karcZEw Jak możemy 
przeczytać na facebooko-
wym profilu „Miasto i Gmina 
Karczew”, trwają rozmowy 
z ZTM w sprawie wpro-
wadzenia linii „L” Otwock-
-Karczew-Otwock. 

10marca odbyło się 
spotkanie burmi-
strza Karczewa, 

Władysława Dariusza Ło-
kietka z  prezydentem Ot-
wocka Zbigniewem Szcze-
paniakiem, na którym obaj 
włodarze dokonali wstęp-
nych uzgodnień dotyczących 
nowej linii autobusowej. Po 
zakończeniu rozmów mię-
dzygminnych, Zarząd Trans-
portu Miejskiego ma prze-
prowadzić procedurę wyboru 

przewoźnika. Trasa miałaby 
wyglądać następująco: Ot-
wock (ul. Orla)-Karczew 
(pętla osiedle Ługi oraz pęt-
la Stare Miasto). Nowa linia 
najprawdopodobniej wystar-
tuje 1 września br. 

Warto przypomnieć, że już 
rok temu karczewscy radni 
Piotr Kwiatkowski i Mateusz 
Stanaszek rozmawiali z pre-

zydentem Otwocka w  spra-
wie przedłużenia linii „L” do 
Karczewa, a następnie było to 
przedmiotem prac odpowied-
niej komisji. Obaj panowie 
już kilka lat temu zainicjowali 
akcję, także związaną z ZTM 
– miała ona na celu przywró-
cenie nocnej linii N75.

Jan Szczyrek
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zarząd Izby Przed-
siębiorców Powiatu 
Otwockiego, orga-
nizator imprezy, za-
prasza wszystkich 

do udziału w tym wielkanoc-
nym wydarzeniu. – Przygo-
tujcie się na smakowanie 
różnorodnych lokalnych  
specjałów, przedświąteczne 
zakupy wprost od znakomi-
tych producentów żywności 
czy rękodzieła, oraz na dużą 
dawkę zabawy w  wiosennej 
atmosferze - zachęca Ireneusz 
Paśniczek, prezes IPPO. - Bę-
dzie to wspaniała okazja, aby 
docenić lokalne walory, po-
znając lepiej bogac two kuli-
narne oraz kulturalne Polski. 

Otwocki Jarmark Wielka-
nocny 2017 patronatem ho-
norowym objęli: Starosta Po-
wiatu Otwockiego Mirosław 
Pszonka oraz Prezydent Mia-
sta Otwocka Zbigniew Szcze-
paniak.

Będzie to z pewnością nie-
zwykłe wydarze nie, które 
uświetni wielkanocny obraz 
Otwocka. Pierwszy raz, w jed-
nym miejscu zgromadzą się 
zarówno przedstawiciele 
wiodących lokalnych firm 
z  branży gastronomicznej, 
lokalni producenci żywności, 
znakomici cukiernicy i pieka-
rze, lokalne firmy produkcyj-
ne, handlowe oraz przedsta-
wiciele stowarzyszeń. 

Kogo można spodziewać się 
wśród wystawców? 

Degustacje, zakupy
Będzie np. można popró-

bować (i  zakupić) wyrobów 
Masarni Misior, nauczyć się 
wypiekać babki i  ciasteczka 
pod kierunkiem piekarzy 
z Piekarni Staropolska, by je 
potem oczywiście skonsu-
mować (najlepiej w towarzy-
stwie). Dalej będzie okazja 
na degustację makaronów 
Bartolini prezentowanych 
przez firmę Tabit z Wiązow-
ny, domowych wyrobów gar-
mażeryjnych U Witkowskich 
z  Otwocka, wykwintnych 
dań z józefowskiej restauracji 
Wino na Widelcu. Uwaga też 
wielbiciele piw! Będzie moż-
liwość skosztowania produk-
cji lokalnego browaru Cer-
kom - jasnych czy ciemnego 
piwa, a  także zaopatrzyć się 
w  zestaw do samodzielnego 
warzenia piwa. 

Rodzajów pieczywa, słod-
kości, wędlin, miodów (także 
kosmetyki miodowe) będzie 
znacznie więcej - na bogato. 

Kolejna bardzo ważna gru-
pa wystawców - to rzemieśl-
nicy, rękodzielnicy, artyści, 
czyli będzie można pooglądać 
i  zaopatrzyć się w haft, ma-
larstwo, wyroby wiklinowe, 
i wiele innych niebanalnych 
produktów. Swoje cudeń-
ka zaprezentuje m.in. Klub 
Kreatywnych Kobiet z Sobień 
Jezior. 

Odwiedzający otwocki jar-
mark mogą także liczyć na 
zabawę edukacyjną - na sto-
isku gminy Kołbiel będą war-
sztaty wycinanki kołbielskiej, 

reprezentanci Szkoły Podsta-
wowej nr 8 z Otwocka będą 
uczyć samodzielnego wyko-
nania palm wielkanocnych, 
atrakcje przygotowują także 
uczniowie ZSEG im. Staszica.

Dla ducha...
Obok kolorowych straga-

nów na scenie zaprezentują 
się artyści z powiatowego po-
dwórka, jak i gwiazdy krajo-
wego formatu. Program jest 
bardzo bogaty, tutaj podaje-
my wybrane atrakcje:

12.00 - rozstrzygnięcie V 
Powiatowego Konkursu Palm 
Wielkanocnych, którego or-
ganizatorem  jest Publiczne 
Gimnazjum im. Oskara Kol-
berga w Kołbieli.

Uczestnicy rywalizują 
w pięciu kategoriach wieko-
wych:
1 -  dzieci przedszkolne - ho-

norowy patronat Dyrek-
tora PMDK w Otwocku; 

2 -  uczniowie klas 1-3 - ho-
norowy patronat Staro-
sty Powiatu Otwockiego;

3 -  uczniowie klas 4-6 - ho-
norowy patronat Wójta 
Gminy Kołbiel;

4 -  uczniowie gimnazjum 
- honorowy patronat 
Dyrektora Publicznego 
Gimnazjum w Kołbieli;

5 -  młodzież ponadgimna-
zjalna i dorośli - honoro-
wy patronat Prezydenta 
Miasta Otwock;

3 nagrody specjalne – ho-
norowy patronat Prezesa 
Izby Przedsiębiorców Powia-
tu Otwockiego

Już wiadomo, że w konkur-
sie będzie ok. 300 oryginal-

nych palm wielkanocnych. 
Po rozstrzygnięciu konkursu 
i rozdaniu nagród - uczestni-
cy Jarmarku Wielkanocnego 
będą mieli możliwość zaku-
pić przygotowane palmy. 
13.00 - występy zespołów 
ludowych, mi.n.
14.00 - występ Orkiestry 
Dętej OSP Karczew 
15.00 - Kabaret Koń Polski 
(Marian i Hela)
17.00 - występ Świdermajer 
Orkiestra 

Atrakcje towarzyszące: 
•  Występ zespołu tańca 

Saute
•  Prezentacja finalistek 

Miss Ziemi Otwockiej
• TKKF Apollo
•  Występ iluzjonisty - czary 

mary dla dzieci
•  Występ zespołu Duet 

Dance
•  W ATM im. Jaracza 

w ciągu dnia będzie wy-
świetlony film animowany 
dla dzieci (wstęp wolny). 
Natomiast w godzinach 
popołudniowo-wieczor-
nych (17.30 i 20.00) na 
scenie teatru wystąpi 
Grupa MoCarta (koncer-
ty biletowane).
W foyer teatru w ciągu ca-

łego dnia natomiast będzie 
można oglądać dwie wystawy 
- jedna o historii otwockiego 
Teatru Miejskiego im. Stefa-
na Jaracza, druga - wystawa 
prac sekcji fotograficznej 
GOK Wiązowna prowadzo-
nej przez Krystiana Hernci-
sza. Dodatkowo odbędzie się 
pokaz multimedialny zdjęć 
współpracownika iOtwock.
info Andrzeja Idziaka - zdjęć 

z wydarzeń lokalnych-powia-
towych i  nie tylko (cztery, 
15-minutowe pokazy).

IPPO zaprasza 
wystawców
Organizatorzy, IPPO, wciąż 

zapraszają wystawców do 
udziału w  Jarmarku: dla 
każdego przedsiębiorcy to 
świetna okazja prezentacji 
swoich wyrobów, czy osiąg-
nięć. Zgłoszenia jeszcze do 
końca marca br. - na sekre-
tariat@ippo.pl.  

PS. W dniu wydarzenia - 
8.04.2017 - zamknięta dla 
ruchu kołowego będzie 
ulica Hoża w Otwocku. 
Parking dla wystawców - 
zostanie zorganizowany 
na terenie UM Otwock.

akTualnośCi

ReklaMa

otwocki Jarmark Wielkanocny 2017
otwock Wielka świąteczna impreza 
targowo-kulturalna, czyli otwocki 
Jarmark Wielkanocny, odbędzie się 
w sobotę 8 kwietnia 2017 na Skwerze 
Szarych Szeregów przy Teatrze Miejskim 
im. Stefana Jaracza w otwocku. 

Ireneusz Paśniczek
prezes IPPO, w imieniu 
przedsiębiorców serdecz-
nie wszystkich zaprasza 
na Otwocki Jarmark Wiel-
kanocny.
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karcZEw okiem radnego kwiatkowskiego

Czy burmistrz 
zapłaci za swoje 
błędy?

Strażak 24 godziny 
na dobę 

- W lutym br. został Pan 
wyróżniony tytułem 
„Mazowiecki Strażak 
roku 2016”. Czuje się Pan 
dumny z tego wyróżnie-
nia?
- Tak. Czuję się zaszczycony, 

że otrzymałem to wyróżnie-
nie.

- Pewnie to pytanie 
zadawano już Panu 
wielokrotnie… Większość 
małych chłopców marzy 
aby zostać strażakiem, 
czy w Pana przypadku 
było podobnie?
- Muszę przyznać, że nie 

od razu. Chociaż akurat po-
chodzę z  rodziny, w  której 
strażakiem był mój dziadek 
i  ojciec, i  w  której tradycje 
strażackie były bardzo silne 
i miałem z nimi do czynienia 
na co dzień. We mnie jednak 
ta chęć bycia strażakiem doj-
rzewała powoli i tak napraw-
dę dopiero kiedy skończyłem 
szkołę podstawową zacząłem 
poważnie myśleć o  pracy 
w tym zawodzie.

- A czym zajmuje się Pan 
na co dzień?
- No cóż… Jestem w  za-

sadzie takim podwójnym 
strażakiem, ochotnikiem 
w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Otwocku-Wólce Mlądz-
kiej i zawodowym strażakiem 
w  Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Wołominie. Pierwsze lata 
mojej pracy zawodowej były 
powszednią służbą straża-
ka, który jeździ do pożarów, 
bierze udział w akcjach gaśni-
czych i pomaga w zdarzeniach 
drogowych, od pewnego cza-
su natomiast pracuję w Sek-
cji Kontrolno-Rozpoznaw-
czej, w  której zajmuję się 
odbiorami i  sprawdzaniem 
budynków, czyli szeroko ro-
zumianą profilaktyką prze-
ciwpożarową. Oczywiście 
nadal - pełniąc służbę oficera 
operacyjnego, czy zastępując 
któregoś z kolegów – zdarza 
mi się również gasić pożary.

- Od ilu lat jest Pan zwią-
zany ze strażą pożarną?
- Od piętnastu lat działam 

w  Ochotniczej Straży Po-
żarnej, a zawodowo pracuję 
w PSP osiem lat.

- Jak się zostaje straża-
kiem i na czym tak na-

prawdę polega ta praca?
- Jeśli chodzi o Ochotniczą 

Straż Pożarną, to sprawa 
jest prosta. Wystarczy chcieć 
i zgłosić się do najbliższej je-
dnostki ochotniczej straży 
pożarnej, po pozytywnym 
przejściu weryfikacji, bada-
niach lekarskich, które mu-
szą potwierdzić dobry stan 
zdrowia, ochotnik trafia na 
specjalistyczne szkolenie, 
podczas którego poznaje 
sprzęt, uczy się jak go uży-
wać, zapoznaje się z  odpo-
wiednimi procedurami i za-
sadami udzielania pomocy. 
Przygotowanie kończy się 
formalnym potwierdzeniem 
uprawnień, że może bez prze-
szkód pełnić służbę strażaka.

- Pamięta Pan pierwszą 
akcję, w której wziął 
Pan udział?
- Oczywiście. To był po-

żar fabryki w Woli Duckiej, 
w której produkowano spo-
dy do butów. Paliła się hala 
produkcyjna, gdzie znaj-
dowały się surowce do pro-
dukcji, w  związku z  czym 
było mnóstwo czarnego, 
gryzącego dymu. Na domiar 
złego, co rusz dochodziło do 
wybuchów składowanych 
w  beczkach materiałów ła-
twopalnych. To była trudna 
i  wyczerpująca akcja, która 
do tego przebiegała w  nie-
sprzyjających, zimowych 
warunkach, w temperaturze 
blisko zera.

Inną akcją, która głęboko 
zapadła mi w  pamięć był 
wypadek autokaru wiozącego 
turystów ukraińskich, który 
miał miejsce kilka lat temu 
na drodze krajowej nr 17. Też 
zimą, w  lutym. Dotarliśmy 
na miejsce zdarzenia jeszcze 
przed przybyciem zawodowej 
jednostki straży pożarnej. Był 
wieczór, na drodze ciemno, 
autokar leżący w rowie poza 
terenem zabudowanym. Na 
miejscu z zespołów ratowni-
ctwa medycznego tylko jedna 
karetka. Kilkanaście osób po-
szkodowanych, kilkoro ciężko 
rannych i dwie osoby śmier-
telne. Do tego przygniecio-
ny kierowca autokaru oraz 
uczestniczący w  wypadku 
- kierowca samochodu oso-
bowego. Rozmiar zdarzenia 
oraz liczba osób potrzebują-

cych pomocy ogromna, wszy-
scy mieliśmy co robić…

- Bycie strażakiem Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
wiąże się z wieloma 
wyrzeczeniami. To zaję-
cie  pochłania  również 
czas własnej rodziny. Jak 
sobie z tym radzi Pana 
małżonka i dzieci?
- Ze zrozumieniem. Chociaż 

na początku naszego związ-
ku nie było łatwo, bo strażak 
ochotnik nie zna dnia ani go-
dziny alarmu. I tak już jest, 
że profesja strażaka wymaga 
racjonalnego godzenia życia 
rodzinnego ze służbą. Cza-
sem odbywa się to niestety 
kosztem rodziny.

- Czy udział w akcjach 
dla Pana to już rutynowe 
postępowanie, czy też 
każdy wyjazd przynosi 
nowe emocje?
- Z  każdą akcją gaśniczą 

czy zdarzeniem na drodze, 
w  którym bierzemy udział 
nabywamy coraz większego 
doświadczenia. To normal-
ne zjawisko. Nie oznacza to 
jednak, że jadąc na inter-
wencję, dokładnie wiemy 
- co zastaniemy na miejscu. 
W zasadzie każde wezwanie 
jest inne. Jest więc pewna 
rutyna w działaniu, ale i nie-
pewność, z  czym przyjdzie 
nam się zmierzyć. A  sytu-
acja na miejscu zdarzenia 
potrafi zmieniać się bardzo 
dynamicznie. W  przypadku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
dodatkowo jeszcze dochodzi 
element dotarcia do jednos-
tki, nie wiemy przecież kie-
dy zawyje syrena alarmowa 
i w jakim miejscu nas zasta-
nie. To dodatkowo podnosi 
poziom adrenaliny w  orga-
nizmie.

- Jest takie powiedzenie, 
że „strażak biegnie tam, 
skąd inni uciekają”, ile 
jest w tym prawdy?
- Sporo… Strach może 

oddziaływać na człowieka 
w taki sposób, że w sytuacji 

zagrożenia albo zmusza go do 
ucieczki lub działa na niego 
paraliżująco. Takim modelo-
wym przykładem jest sytua-
cja kiedy w ruchu drogowym 
dochodzi do wypadku i nale-
ży udzielić komuś pierwszej 
pomocy, a uczestnicy zdarze-
nia nie potrafią lub boją się 
to zrobić. Strażak w  takich 
sytuacjach musi sobie radzić, 
od tego jest.

- Co się czuje, kiedy ratu-
je się ludzkie życie?
- Będąc strażakiem z pew-

nym doświadczeniem nie 
przywiązuję już do tego takiej 
wagi jak na początku mojej 
pracy. Traktuję jako coś nor-
malnego. Zawód strażaka 
to służba, w  którą wpisane 
jest niesienie pomocy i  ra-
towanie ludzkiego życia. To 
naturalne. A  jeżeli czasem 
ktoś podziękuje, czy okaże 
wdzięczność - to jest powód 
do ogromnej satysfakcji, po-
twierdzenie, że to co robię 
jest ważne i ma głęboki sens.

- Z jakimi najczęstszymi 
zdarzeniami wymagają-
cymi interwencji straży 
pożarnej mamy do 
czynienia w powiecie ot-
wockim?
- Najczęściej dochodzi do 

pożarów obiektów drewnia-
nych tzw. „świdermajerów”. 
Przyczyną jest zwykle stara, 
niekonserwowana lub wręcz 
niesprawna instalacja elek-
tryczna lub nieodpowiednie 
ogrzewanie. Kiedyś więcej 
było pożarów lasów, obecnie 
są to głównie pożary wywoła-
ne niekontrolowanym wypa-
laniem traw. Ciekawostką jest 
również to, że coraz częściej 
dochodzi do pożarów sadzy 
w  kominach w  nowych bu-
dynkach jednorodzinnych. 
Zwykle z winy właścicieli bu-
dynków, którzy zaniedbują 
podstawowe czynności zwią-
zane z czyszczeniem kominów. 
W drugiej kolejności to oczy-
wiście zdarzenia drogowe.

- Dziękuję za rozmowę!

W  lipcu 2015 r. Rada 
Miejska w Karczewie, 
na wniosek burmi-

strza Władysława Dariusza 
Łokietka, wyraziła zgodę na 
połączenie Komunalnego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej (KPEC) oraz Wodo-
ciągów i Kanalizacji Karczew 
(WiKK). Burmistrz argu-
mentował wówczas, że fuzja 
doprowadzi do oszczędności. 
Tymczasem zamiast oszczęd-
ności mamy… straty! WiKK, 
będący własnością gm. 
Karczew, musiał wypłacić 
odszkodowanie za bezpod-
stawne zwolnienie prezesa 
spółki wodociągowej.

Ale wróćmy do początku tej 
historii. Jest rok 2015. Bur-
mistrz wpada na pomysł, aby 
połączyć dwie spółki należą-
ce do gm. Karczew – KPEC 
oraz WiKK. A  dokładniej 
KPEC (spółka energetyczna) 
ma „wchłonąć” WiKK (czyli 
wodociągi). Mieszanka dość 
wybuchowa, ale ma to ponoć 
wygenerować oszczędności, 
choć wyliczenia od początku 
wzbudzają wątpliwości. Nie 
wiadomo na przykład kto 
ma zajmować się kwestiami 
związanymi z dostawą wody 
w nowej spółce, po zakończe-
niu współpracy z dotychcza-
sowym prezesem. Są jedynie 
domysły, że pewnie trzeba 
będzie… zatrudnić nowego!

Nie sposób nie dodać w tym 
miejscu, że główną anali-
zę przemawiającą za połą-
czeniem spółek wykonuje 
przewodniczący Rady Nad-
zorczej KPEC, czyli spółki, 
która niewątpliwie zyskuje 
na fuzji. Ów człowiek za wy-
konanie analizy otrzymuje 
bagatela 12 300 zł. Moje 
wątpliwości w  tym zakresie 
próbuje rozwiać p. mecenas 
pracująca dla Urzędu Miej-
skiego w Karczewie, która… 
również jest członkiem Rady 
Nadzorczej KPEC.

Nadchodzi koniec 2015 
roku. Następnym krokiem 
podjętym przez burmistrza 
jest zwolnienie prezesa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Kar-
czewie (WiKK) z  końcem 
roku. Argumenty? Próżno 
ich szukać. Co zresztą, jak 
się później okaże, potwierdzi 
sąd prawomocnym wyrokiem 
w lutym 2017 roku.

Prezes spółki WiKK, któ-
ry wyprowadził ją z  długów, 
nie dość, że zostaje bezpod-
stawnie zwolniony, to za lata 
swojej pracy nie słyszy nawet 
słowa ‘dziękuję’. Tak właśnie 
burmistrz rozstaje się z  czło-
wiekiem, który nie jest w myśl 

standardów panujących nieste-
ty w wielu miejscach – ‘mierny, 
ale wierny’. Na miejsce prezesa 
przychodzi nowy – Przewodni-
czący Wspólnoty Samorządo-
wej Powiatu Otwockiego. Or-
ganizacji, której członkiem jest 
również burmistrz Łokietek. 
Jest on zatrudniony na pełen 
etat w  Warszawie, co jednak 
nie przeszkadza mu w objęciu 
nowego stanowiska od począt-
ku 2016 roku. Kiedy pojawia 
się w pracy w Karczewie? Jak 
sam twierdzi – udaje mu się za-
jechać po pracy w Warszawie, 
przeważnie kilka razy w mie-
siącu. Przypominam jedynie, 
że poprzedni prezes w pracy był 
codziennie po 8 godzin… Za 
tę samą pensję! Jaki był sens 
takiej zmiany? Nie widzę żad-
nych racjonalnych pobudek.

Mamy 20 marca 2017 roku. 
Już dawno miało dojść do po-
łączenia spółek, co do dziś 
nie nastąpiło mimo wielo-
krotnych zapewnień burmi-
strza. Bilans? Przynajmniej 
12 tys. zł ( jak nie lepiej) 
wydane na analizy. Prezes, 
który od 1,5 roku jest tym-
czasowy – i w firmie też bywa 
„tymczasowo”. Ponad 23 tys. 
zł wypłacone na podstawie 
prawomocnego wyroku sądu 
dla bezpodstawnie zwolnio-
nego byłego prezesa WiKK. 
A połączenia spółek jak nie 
było, tak nie ma. Przestaję się 
dziwić czemu gm. Karczew 
jest na szarym końcu, choćby 
pod względem wykorzystania 
środków z Unii Europejskiej.

Wracając do tytułu dzisiej-
szego felietonu, uważam, że 
mylić się jest rzeczą ludzką 
i naturalnie nie myli się tyl-
ko ten, kto nic nie robi. Nie 
jestem jednak w  stanie po-
godzić się z sytuacją, w której 
burmistrz kierując się tylko 
sobie znanymi pobudkami 
działa w  pełni świadomie 
na niekorzyść mieszkańców. 
Gdyby musiał wypłacić od-
szkodowanie dla prezesa 
WiKK z własnej kieszeni, za-
pewne dwa razy zastanowił-
by się nad zgodnością swoich 
działań z prawem. A w sądzie, 
chcąc zminimalizować straty, 
zapewne rozważyłby możli-
wość zawarcia ugody, którą 
proponował prezes WiKK, 
a  co zmniejszyłoby z  pew-
nością wysokość poniesio-
nych strat.

A tak? Połączenia spółek nie 
ma, obiecywanych korzyści nie 
ma, są za to straty i brak od-
powiedzialności urzędniczej.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie.

otwock z druhem danielem 
kwiatkowskim z ochotniczej Straży 
Pożarnej w otwocku-Wólce Mlądzkiej, 
wyróżnionym honorowym tytułem 
„Mazowiecki Strażak Roku 2016” 
rozmawia andrzej idziak
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spotkanie pozytywnych otwocczanek

W rzeszy zgroma-
dzonych kobiet 
znalazło się 
kilku rodzyn-
ków: po pierw-

sze - Łukasz Płaczek, koordy-
nator przedsięwzięcia. Jak 
przyznał na wstępie, organi-
zując od lat konkursy Miss 
Ziemi Otwockiej dostrzegł 
wśród otwockich kobiet po-
trzebę integracji i  wymiany 
doświadczeń z  różnych sfer 
życia - w tym bardzo istotnej, 
biznesowej. Celem wydarze-
nia było zachęcić otwoc-
czanki do dbania o  rozwój 
samoświadomości i poczucia 
własnej wartości, a także do 
większej aktywności społecz-
nej. Do założenia kobiecego, 
lokalnego stowarzyszenia. 

Drugim był Michał Nie-
miec - moderator forum oraz 
gwiazda wieczoru. Trzecim - 
prezydent Zbigniew Szcze-
paniak - zaproszony przez 
uczestniczki m.in. w bardzo 
konkretnym celu (o  czym 
później). I  jeszcze kilku pa-
nów, którzy pracowali przy 
obsłudze eventu.

Jednak tego wieczoru teatr 
miejski należał absolutnie do 
pań. Forum zostało podzielo-
ne na trzy panele dyskusyjne. 
W każdym z innym tematem 
mierzyły się na scenie eks-
pertki, a  widownia z  uwagą 
się wsłuchiwała i  żywo rea-
gowała.

W pierwszej części Barba-
ra Stocka, przedsiębiorca, 
propagator kultury, Beata 
Cisek, przedsiębiorca, in-
struktorka ZHP i  Krystyna 
Aldridge-Holc, prezes fun-
dacji Polsat, miały za zadanie 
ustalić jaka jest nowoczesna 

kobieta.  Z perspektywy tych 
pań, szczególnie gdy chodzi 
o  prowadzenie biznesu, to 
musi być przekonana do wy-
branej drogi życiowej, twar-
da i gotowa na wiele gorzkich 
chwil, ale i wrażliwa.

Temat drugiego panelu to 
„Piękno - świadomy wybór 
kobiety”. W  nim ekspertki: 
Elwira Kowalska, psycholog, 
Grażyna Siwek, właścicielka 
m3Fitness, Żaneta Korna-
towska, trenerka fitness, 
Katarzyna Gruk, stylistka, 
Tatiana Pałucka, fotograf-
ka i Aleksandra Witos, Miss 
Ziemi Otwockiej 2012, były 
zgodne - wszystkie kobiety 
są piękne, tylko nie zawsze to 
dostrzegają. Toteż panie pod-
powiadały innym uczestnicz-
kom jak myśleć, żeby czuć 
się dobrze, jak dbać o swoje 
zdrowie i jak bogata jest ofer-
ta pomagająca dbać o kondy-
cję. Jak poczuć się lepiej ze 
swoim wyglądem zdając się 
na pomoc innych kobiet.

W trzecim bloku dyskusyj-
nym ekspertki odpowiadały 

na pytanie: „Czy Otwock to 
miasto dla kobiet?”. Wzięły 
w nim udział : Krystyna Al-
dridge-Holc, Dorota Polań-
ska, dyrektor Interwencyjnej 
Placówki Opiekuńczej, Re-
gina Morawska-Stec, prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, Agnieszka Wilczek, wice-
prezydent miasta oraz Ewa 
Szymańska, przedsiębiorca. 
To była najdłuższa debata. 
W  konkluzji można powie-
dzieć na pewno - wszystkie 
ekspertki dobrze czują się 
w swoim mieście. Panie za-
uważały jak wiele dobrego 
dzieje się w  Otwocku, i  że 
owszem bardzo dużo by jesz-
cze chciały w nim zmian, ale 
rozumieją, że krytykanctwo 
do niczego konstruktywne-
go nie prowadzi. Natomiast 
każda, nawet niewielka ak-
tywność na rzecz lokalnej 
społeczności podnosi stan-
dard życia kobiety i  wielu 
ludzi wokół. O  jaką aktyw-
ność chodzi? Np. o  dbanie 
o swoją posesję i swoją ulicę, 
najbliższą okolicę,  czy udział 

w  akcjach charytatywnych 
na rzecz dzieci. Pani prezes 
fundacji Polsat opowiadała 
z kolei o wielkich potrzebach 
modernizacyjnych szpitala 
powiatowego (pomoc Fun-
dacji, choć naprawdę duża, 
pozwoli jedynie na remont 
i  unowocześnienie małej 
części szpitala - oddziału pe-
diatrycznego) i zachęcała do 
zorganizowania społecznej 
akcji lokalnej wspierającej 
tę niezbędną zmianę.

Po części dyskusyjnej Regi-
na Morawska-Stec i Barbara 
Stocka wręczyły prezydento-
wi Szczepaniakowi petycję 

podpisaną przez wszystkie 
uczestniczki forum w sprawie 
stworzenia w Otwocku domu 
seniora dziennego pobytu. 
Wraz z  rosnącą liczbą osób 
starszych istnienie miejsca 
dziennej opieki dla nich jest 
coraz bardziej naglącą po-
trzebą - podkreślały mocno 
panie inicjatorki.

Prezentem dla wszyst-
kich uczestniczek forum był 
koncert Michała Niemca, 
który zaproponował mu-
zyczną podróż przez świat 
od Włoch i Hiszpanii, przez 
Turcję i Egipt po USA. Na ko-
niec jeszcze kilkanaście pań 

w drodze losowania otrzyma-
ło rzeczowe upominki ufun-
dowane przez sponsorów.

Spotkanie przeciągnęło 
się ponad ustalony harmo-
nogram, bo otwocczanki 
mają sobie dużo ważnego 
do powiedzenia. Z pewnością 
chętnie spotkają się jeszcze 
w swoim damskim towarzy-
stwie nie raz, bo wychodziły 
zadowolone, uśmiechnię-
te, a  dyskusje rozpoczęte 
na forum toczyły się da-
lej za drzwiami teatru, już 
w mniejszych gronach. 

Kazimiera Zalewska

otwock i otwockie Forum kobiet odbyło się w piątek, 
10 marca 2017 r. Tego wieczoru Teatr im. Jaracza wypełnił 
się po brzegi mieszkankami miasta i skumulował mnóstwo 
dobrej energii, pozytywnych doświadczeń i idei, którymi 
chętnie dzieliły się panie.

interwencyjny ośrodek Preadopcyjny daje pomoc i potrzebuje pomocy
otwock Czy wiecie, 
że w Otwocku jest takie 
miejsce, w którym uratowa-
no ponad 1200 niemowląt? 
Gdzie trafiają dzieci wyrzu-
cone na śmietnik, zosta-
wione na przystankach 
PKS-u, lub w oknach życia, 
malutkie ofiary przemocy 
w rodzinie? To Interwencyj-
ny Ośrodek Preadopcyjny 
(IOP). Mówiła o nim pod-
czas I Otwockiego Forum 
Kobiet jego dyrektor Dorota 
Polańska. 

Było to z pewnością jed-
no z najbardziej emo-
cjonalnych wystąpień 

podczas wieczoru kobiet 

w Teatrze Jaracza, takie które 
zapada w pamięć i nie pozwa-
la zapomnieć o sprawie.

Interwencyjny Ośrodek 
Preadopcyjny znajduje się 
w budynku szpitala powiato-
wego przy ul. Batorego w Ot-
wocku. Jest to jedyne miejsce 
na Mazowszu, gdzie przyj-
mowane są i otaczane opie-
ką „noworodki i niemowlęta 
w nagłych sytuacjach kryzy-
sowych, pozbawione czasowo 
lub trwale opieki rodziców”.

Jak mówiła dyrektor Do-
rota Polańska, jest to szcze-
gólne miejsce, wypełnione 
kobietami, które dają tu 
z  siebie wszystko co mają 
najlepsze: wrażliwość, cierp-

liwość, czułość, dobroć, do-
tyk, bezradność i siłę. Oferują 
nieszczęsnym niemowlętom 
ukojenie. Zarówno pracow-
nicy ośrodka jak i wolonta-
riusze pomagają dzieciom, 
ale też i ich matkom. Cel jest 
jeden - uchronić te pokrzyw-
dzone przez los niemowlęta 
przed trwałym sieroctwem.

- Pomagamy mamom tych 
dzieci, staramy się żeby dzieci 
do nich wróciły, z pełną wy-
prawką... Staramy się, żeby 
dzieci, które do nas trafiły 
mogły żyć godnie, żeby miały 
to co najlepsze, tak jak każda 
matka chce dla swojego dzie-
cka - tego co najlepsze - mó-
wiła Dorota Polańska.

Organem prowadzącym 
IOP jest Fundacja Rodzin 
Adopcyjnych. Jego działanie 
jest finansowane ze środków 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Jednak po-
trzeby przebywających tu 
maleńkich dzieci - a niema-
ło z nich to dzieci z różnego 
rodzaju schorzeniami -  są 
znacznie większe niż zasoby 
finansowe ośrodka. Jest to 
miejsce które daje pomoc, 
ale któremu też można 
i  trzeba pomóc. Jak? Moż-
na przekazać 1% podatku, 
można zostać wolontariu-
szem, można dawać dary, 
można powiedzieć innym 
o ośrodku...

Każdy kto tam choć raz 
zajrzał (a można go odwie-
dzić po telefonicznym umó-
wieniu) podkreśla niesamo-
wite wrażenie, jakie na nim 
zrobiło to miejsce, w każdym 
wzbudza chęć niesienia po-
mocy (np. zawiązują się 
spontaniczne akcje zbie-
rania środków higieny dla 
niemowląt, ubranek, zaba-
wek, itp.). 

- Możemy dać uśmiech, 
dobro, dotyk, jedzenie, 
zdrowie, radość - wymie-
niała formy pomocy dyrek-
tor Polańska. - Każdy może 
coś dać!  

Najważniejsze, aby tyl-
ko chcieć!

Interwencyjny Ośrodek 
Preadopcyjny
ul. Batorego 44,
05-400 Otwock,
tel/fax: (0 22) 779 48 38,
ipo@adopcja.org.pl

Lista aktualnych potrzeb 
IOP w Otwocku:
https://www.facebook.com/
notes/iop-w-otwocku-fun-
dacja-rodzin-adopcyjnych/
lista-potrzeb-iop-w-otwo-
cku/1388017604583626
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otwoCk/wiĄzow-
Na Od 17 marca 2017 
na moście przez Świder 
w Mlądzu obowiązuje nowa 
organizacja ruchu. Pierw-
szeństwo mają pojazdy  
jadące od strony otwockiej 
ul. Mostowej. 

Jak informuje Urząd Mia-
sta Otwocka  zmiany 
wynikają ze stanu tech-

nicznego obiektu mostowego. 
Organizacja będzie obowią-
zywała do czasu remontu 
bądź przebudowy mostu. 

Na drogach do mostu usta-
wiono oznakowanie piono-
we dotyczące „pierwszeń-
stwa na zawężonym odcinku 
jezdni”,  zawężenia jezdni 

dwustronne i  ograniczenia 
prędkości do 30 km/h. 

Na całej szerokości mostu 
pas ruchu dla pojazdów ko-
łowych zostanie zawężony 
do szer. 4,0m. Wygrodzenie 
wzdłuż pasa jezdni ustalo-
no barierami ochronnymi 
U-14b betonowymi, wy-

grodzenie skosów: U-21b 
co 3m. Ze względu na bez-
pieczeństwo, ruch pieszych 
będzie wyłączony z zawężo-
nego pasa jezdni dla pojaz-
dów kołowych. Ruch pie-
szych będzie odbywał się 
wzdłuż wygrodzenia pasem 
o maksymalnej szer. 1.25m. 

akTualnośCi

ReklaMa

ReklaMa

zmiana organizacji ruchu na moście w Mlądzu

opieka na czarno, czyli 
nielegalne przedszkole (część 2)

konieczność umiesz-
czenia dzieci w in-
nych placówkach 
lub znalezienie 
im opieki w trybie 

„awaryjnym”, oznaczały nie 
tylko stres dla rodziców, ale 
i traumatyczne przeżycie dla 
samych maluchów. Dla wielu 
rodziców wiązało się to do-
datkowo z  kosztami  wynaję-
cia opiekunki do dziecka (ak-
tualna stawka to ok. 100.-zł/
za dzień). Co ciekawe, mimo 
zamknięcia w/w  placówek, 
umów z  rodzicami nie roz-
wiązano. Nie zwrócono rów-
nież rodzicom wpisowego, 
ani pobranego czesnego za 
niewykorzystany pobyt w pla-
cówce. Niektórzy z nich cze-
kają na zwrot nadpłaconych 
środków finansowych już kil-
ka miesięcy, kwoty oscylują 
w  granicach: 400-800,- zł/
na osobę. Zresztą z formalną 
stroną poświadczenia i  roz-
liczenia usług w  przypadku 
placówek kierowanych przez 
Magdę Trzeciak, nigdy nie 
było najlepiej - czesne, wpi-
sowe, wyprawka czy opłata za 
dodatkowe zajęcia pobierane 
były w gotówce. Tak łatwiej 
operować pieniędzmi, kiedy 
na kontach siedzi komornik.

Trudno odmówić pani Trze-
ciak przedsiębiorczości, z wy-
powiedzi na forach interne-

towych skądinąd wiadomo, 
że planuje od września 2017 
r. ponowne uruchomienie 
na terenie Józefowa żłobka, 
tym razem korzystając ze 
wsparcia funduszy unijnych. 
Czyżby nazwiska dzieci, które 
wcześniej uczęszczały do za-
mkniętej placówki posłużyły 
do wystąpienia o  subwencję 
z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego lub dotacji 
„Maluch”? Być może coś jest 
na rzeczy, bo Piotr P. twier-
dzi, że Magdalena Trzeciak 
„podjęła dotacje z  Malucha 
na dziennego opiekuna i żło-
bek, którego już nie ma, ale 
nie wykreśliła go z ewidencji 
i regularnie wpisuje dzieci do 
subwencji w Józefowie…”.

Negatywne komentarze 
i  opinie nt. działalności Fi-
ku-Miku zamieszczane na 
forach internetowych otwo-
ckich mam są systematycz-
nie usuwane, a rotacja wśród 
rodziców zabierających swoje 
dzieci z  w/w  placówek oraz 
nowych zapisujących je w to 
miejsce powoduje, że niele-
galny biznes kręci się dalej.

W  trakcie rekrutacji  do 
żłobków i przedszkoli Fiku-
-Miku, właściciele firmy in-
formowali o legalności swo-
ich placówek, dzisiaj wiemy, 
że była to nieprawda. Firma 
świadczyła usługi, na które 

nigdy nie uzyskała pozwo-
lenia. Za wyjątkiem Klubu 
Dziecięcego na ul. Wrocław-
skiej 2 w Otwocku (Nr wpisu 
3/Z/2012/1 z dn. 25.05.2012 
r.), żadne inne przedszkole 
czy żłobek prowadzone przez 
firmę Fiku-Miku Magdale-
ny Trzeciak nie znalazło się 
w oficjalnym rejestrze!  Rodzi 
się w związku z tym wiele py-
tań… Czy kadra zatrudniona 
w tych placówkach posiada-
ła wymagane prawem kwa-
lifikacje i  czy jej ilość gwa-
rantowała właściwą opiekę 
nad dziećmi w  godzinach 
pracy tych placówek, zgod-
nie z wytycznymi zawartymi 
w  odpowiednich ustawach 
dotyczących opieki żłobkowej 
i przedszkolnej? Czy sprawo-
wano właściwą opiekę nad 
dziećmi z niepełnosprawnoś-
ciami w placówkach reklamo-
wanych jako integracyjne 
(w Józefowie i Otwocku)? Jak 
to jest, że placówka, która nie 
jest oficjalnie zarejestrowana 
może ubiegać się o dofinanso-
wanie z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, w ramach 
programu: Regionalny Pro-
gram Operacyjny Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 i  jak nie będąc 
formalnie zarejestrowaną 

mogła przejść pozytywnie 
weryfikację wniosku? Czy 
kierownik tych placówek, 
Magdalena Trzeciak,  posiada 
odpowiednie wykształcenie, 
kwalifikacje i  kompetencje 
do prowadzenia placówek 
dziennej opieki nad dziećmi?

W  odpowiedzi na monity 
ze strony rodziców, Urząd 
Miasta w Otwocku złożył na 
policji zawiadomienie o pla-
cówce opiekuńczej na ul. 
Przewoskiej 30 działającej 
bez wymaganych zezwoleń. 
Pozostaje mieć  nadzieję, że 
teraz w  końcu sprawy na-
biorą tempa i  znajdą swój, 
być może szczęśliwy finał 
w sądzie, leży to w – szeroko 
rozumianym - interesie spo-
łecznym, rodziców i dzieci ko-
rzystających z opieki w/w pla-
cówek.

Andrzej Idziak

PS. Opisana sprawa otwo-
ckich placówek opiekuń-
czych wzbudziła olbrzymie 
emocje i szeroki dyskurs. 
o działaniach podjętych 
przez rodziców, lub urzędy 
oraz ich rezultatach będzie-
my Państwa informować 
w kolejnych wydaniach 
iOtwock.info.

otwock Podsumujmy... Trzy 
z prowadzonych przez Magdalenę 
Trzeciak placówek opiekuńczych (żłobki 
w Józefowie i Piasecznie oraz przedszkole 
w Piasecznie) zostały w nieoczekiwany 
sposób zamknięte, stawiając rodziców 
dzieci (zwłaszcza tych pracujących) 
w wyjątkowo trudnej sytuacji. 
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wiĄzowna 
na początku 
marca odbyła 
się wystawa prac 
uczestników sekcji 
fotograficznej 
Gminnego 
ośrodka kultury 
w Wiązownie. 
Wernisaż cieszył 
się dużym 
zainteresowaniem 
i zakończył 
się wielkim 
sukcesem. 

Wystawa skła-
dała się ze 
170 fotogra-
fii autorstwa 
w s z y s t k i c h 

49 uczestników sekcji. Zo-
stały one podzielone na 10 
tablic A0 i  wywieszone na 
auli głównej wiązowskiego 
ośrodka kultury. Zaprezen-

towane prace to zbiór zdjęć 
z okresu luty 2016 – styczeń 
2017. Znalazły się tam foto-
grafie z  wyjazdów plenero-
wych, z wydarzeń kultural-
nych organizowanych przez 
GOK oraz rezultat prac 
w studiu. Wystawa nie mia-
ła podziału na wiek – obok 
siebie wisiały prace zrobione 
przez dzieci, młodzież i do-
rosłych. 

Frekwencja publiki na 
wernisażu także dopisała - 3 
marca br. w GOK w Wiązow-
nie pojawiło się kilkadziesiąt 
osób, a może nawet setka. 

Ogromny sukces wystawy 
to przede wszystkim ciężka 
praca fotografów, prowa-
dzącego Krystiana Hern-
cisza oraz zaangażowanie 
pani dyrektor Mirelli Żu-
rawskiej, dzięki której po-
wstała ta sekcja. Duże za-
interesowanie wystawą to 
także nasza zasługa – prze-
jęliśmy patronat medial-
ny nad tym wydarzeniem, 
pierwsi poinformowaliśmy 
o wernisażu, a także regular-
nie informowaliśmy o  tym 
co dzieje się w  sekcji foto-
graficznej.  

Jest także dobra wiadomość 
dla tych, którzy przegapili 
wydarzenie 3 marca w Wią-
zownie. Otóż wystawa ta 
zostanie przeniesiona do Te-
atru Miejskiego w Otwocku 
i  będzie ją można zobaczyć 
w ramach wielkanocnego jar-
marku, który odbędzie się 8 
kwietnia. 

Jan Szczyrek

PoWiaT

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

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

Zahir to piękny pies w typie 
ON. Roznosi go pozytywna 
energia. Jest bardzo czujny 
i aktywny. Ciężko mu się od-
naleźć w małym, schronisko-
wym boksie. Zahir potrzebuje 
doświadczonego opiekuna, 
który zapewni mu możliwość 
rozładowania swojej energii, 
sam ogród czy podwórko nie 
wystarczą. nr.206/16

astor to typowy młodziak - 
rezolutny zawadiaka. Taki uro-
czy urwis. Widać, że nie zaznał 
bliskości i czułości człowieka, 
wręcz odwrotnie. Trzeba so-
bie zasłużyc na jego względy. 
Przywieziony do schroniska 
razem z Ritą, która już poszła 
do adopcji. Astor został sam. 
Bardzo tęskni, wciąż wygląda 
na Ritę, może wróci? Pilnie 
potrzebuje doświadczonego 
domu! nr.rej. 116/16

cookiE to cudowny pies 
w typie i o chrakterze labrado-
ra. Kocha ludzi i jest wielkim, 
łagodnym pieszczochem. Do 
tego jest bardzo mądry, po-
daje łapę i  siada. Na space-
rze wsłuchany w  człowieka 
pięknie chodzi na smyczy. 
Ma ok.3-5 lat. Tak wspaniały 
pies nie może marnować się 
w schronisku! nr 21/17

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

prZYgarNiJ 
mNiE wernisaż na szóstkę

Samorządy swoje, poseł swoje
powiat Ustawa o ustroju 
miasta stołecznego War-
szawy ma wejść w życie do 
końca bieżącego roku.

Wciąż nie ma komplet-
nie porozumienia 
między samorząda-

mi, a forsującą projekt posel-
ski stroną rządową w sprawie 
ustawy o ustroju miasta sto-
łecznego Warszawy.

Wersja ustawy zapropono-
wana przez posła PiS Jacka 
Sasina w lutym br. wywołała 
wielki sprzeciw samorządow-
ców. Rada powiatu otwockie-
go i  wszystkie rady gmin, 
poza Otwockiem, opowie-
działy się przeciw utworze-
niu metropolii warszawskiej 
w  wersji zaproponowanej 
przez posła Sasina.

Kilka dni temu media ogól-
nopolskie podały, że w sejmie 
już jest przygotowana nowa 
wersja ustawy - według niej 
do metropolii miałyby być 
dołączone z  powiatu otwo-

ckiego tylko dwie gminy: 
Józefów i Wiązowna.

16 marca z  kolei w  Ma-
zowieckim Urzędzie Wo-
jewódzkim odbyło się 
spotkanie mazowieckich 
samorządowców z  posłem 
Jackiem Sasinem. Jak in-
formuje UM Józefów, wziął 
w nim udział zastępca burmi-
strza tej gminy – Marek Ba-
naszek.

Nie było to jednak kon-
struktywne spotkanie - 
przedstawiciele samorządów 
od początku nie zgadzali się 
na czwartkowy termin (a wo-
jewoda podał go zaledwie 
trzy dni wcześniej zaprasza-
jąc imiennie samorządow-
ców). 

Dlaczego termin wzbudził 
kontrowersje? Bo wojewoda 
zwołał spotkanie wiedząc, że 
w tym samym czasie odbywa 
się wcześniej zapowiedziana 
sesja Rady Warszawy oraz 
ogólnopolskie  Forum Sa-
morządowe.

To ostatnie wydarzenie było 
także poświęcone aktualnej 
sytuacji samorządu terytorial-
nego, rozmawiano tam o tym, 
jakie działania podjąć w obro-
nie konstytucyjnych zasad sa-
morządności. W tym ważnym 
wydarzeniu, które odbyło się 
w Warszawie,  wzięło udział 
ok. 1600 samorządowców 
z całego kraju (Józefów repre-
zentował burmistrz Stanisław 
Kruszewski, który podpisał 
w  imieniu miasta Kartę Sa-
morządności).

Trudno się więc dziwić, 
że zwołane w  urzędzie wo-
jewódzkim spotkanie nie 
wzbudziło entuzjazmu. Jak 
podało radio RDC, z sali ob-
rad w  trakcie rozmów, wy-
szli przedstawiciele władz 
Warszawy, oraz kilkunastu 
samorządów. Ci natomiast, 
co zostali usłyszeli od posła 
Sasina zapowiedź intensyfi-
kacji prac nad ustawą - tak 
aby, zdążyć przed wybora-
mi samorządowymi.

– Realnie, żeby ta ustawa 
mogła zafunkcjonować w kon-
tekście wyborów samorządo-
wych, to ona musi skutecznie 
wejść w życie przed końcem 
tego roku, ponieważ mówi-
my nie tylko o samym fakcie 
wyborczym, ale też o koniecz-
ności pewnego zakresu czaso-
wego przygotowania takich 
zmian – mówił Sasin. – Te 
kilka miesięcy jest niezbędne 

– podkreślił poseł PiS. – Za-
kładam, że koniec tego roku 
to jest ten najdalszy moment, 
kiedy ta ustawa powinna być 
uchwalona – dodał.

Poseł Sasin zapowiedział 
także konsultacje z mieszkań-
cami oraz utworzenie strony 
internetowej dotyczącej pro-
jektu. 

Red.
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t. 

jo
ze

fo
w.

pl
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cELEstYNÓw Niewielka 
miejscowość Ostrowik, 
przylepiona do szosy 
lubelskiej z obu jej stron, 
od 1952 roku znana jest nie 
tylko w gminie Celestynów, 
do której należy, ale też na 
całym świecie. Mieszkań-
cy wiedzą o tym i chodzą 
z głową zadartą do góry. 
Nie tyle z dumy, co z zapa-
trzenia w odległe gwiazdy.

Czego tam wy-
patrują? Tak na 
co dzień, nicze-
go! Ale wszyscy 
przynajmniej raz 

mieli możliwość popatrzeć 
przez teleskop, który znajdu-

je się w Północnej Stacji Ob-
serwacyjnej Obserwatorium 
Astronomicznego Uniwersy-
tetu Warszawskiego usytuo-
wanej w Ostrowiku, co skła-
nia ich do innego myślenia 
o wszechświecie, gwiazdach, 
planetach…

Na trzynastohektarowym 
gęsto zalesionym terenie 
ustawiony jest 60-centyme-
trowy teleskop Cassegraina 
produkcji Carl Zeiss, wyposa-
żony w kamerę CCD 512x512 
px Tektronix, który służy nie 
tylko studentom, doktoran-
tom, ale też do badań zle-
canych przez międzynaro-
dowe stacje obserwacyjne. 
Drugi, również należący do 

Uniwersytetu, ale dwa razy 
większy, bo o  średnicy 130 
cm, znajduje się w Chile i na 
nim prowadzi się największy 
na świecie wielkoskalowy 
przegląd nieba od 25 lat.

Po obserwatorium oprowa-
dza mnie 28-letnia doktor as-
tronomii Monika Sitek, nota 
bene mieszkanka Celestyno-
wa, od niedawna kierownik 
tej placówki, ale od dzie-
sięciu lat stała rezydentka 
tego miejsca, najpierw jako 
studentka, wolontariuszka 
i doktorantka. Kocha to miej-
sce a  astronomem pragnęła 
zostać od dziecka, bo chciała - 
jak twierdzi „bawić się zabaw-
kami, które konstruuje jest 
starszy o  dziewięć lat brat”, 
dziś konstruktor satelitów 
kosmicznych. – Nie bawiłam 
się lalkami, nie szyłam im 
ubranek, a najchętniej kład-
łam się w ogródku i wpatry-
wałam w niebo – wspomina 
z  uśmiechem. Dziś, kiedy 
mówi o planetach, ich ukła-
dach, meteorach, w jej oczach 
dostrzec można migoczące 
gwiazdy i  odległe jaśniejące 
blaskiem układy planetar-
ne. Ogólnie jest osobą, która 
„sięga, gdzie wzrok nie się-
ga”. A mówi z pasją wspartą 
ogromną wiedzą i godzinami 
spędzonymi przy teleskopie 
i  przez niego „widzianymi” 
obrazami. Mówi też o planach 
i projektach tego urokliwego 
miejsca. – Każdego roku od-
bywają się tu wykłady nie 
tylko dla studentów, ale też 
dla grup szkolnych, czy osób 
dorosłych – stwierdza kie-
rownik Monika Sitek. – Mają 

też miejsce tzw. Dni Otwarte, 
podczas których oprowadza-
my zainteresowanych po te-
renie, pokazujemy teleskop 
i dawne obserwatoria, nawet 
to drewniane z  otwieranym 
dwuspadowym dachem, co 
jest nie lada ciekawostką. 
Mam też swoje własne prze-
myślenia, jak tę placówkę 
ożywić, bardziej udostępnić 
dzieciom i  młodzieży. Chcę 
utworzyć na tym rozległym 
terenie układ słoneczny 
w skali, by zwiedzający mo-
gli zabawić się na przykład 
w  odkrywanie poszczegól-
nych planet, szukanie Ziemi, 
Marsa, ich księżyców…Taka 
interaktywna zabawa więcej 
pozostawi wiadomości w gło-
wach młodych ludzi, aniżeli 
najciekawszy nawet wykład 
naukowy. Marzy mi się też 
stworzenie tu muzeum me-
teorytów i  dawniej używa-
nych sprzętów do oglądania 
gwiazd. Dodam, że jest w na-
szym posiadaniu meteoryt, 
który spadł pod Łowiczem 
w 1935 roku – chwali się kie-
rownik Sitek a  uprzedzając 
moje pytanie dodaje: - Od 
miesiąca maja zapraszamy 
do nas wycieczki szkolne, 
jednak po uprzednim umó-
wieniu się jeśli chodzi o dzień, 
godzinę i temat wykładu, a raz 
w miesiącu będą wykłady ot-
warte (obowiązują zapisy) 
dedykowane różnym grupom 
wiekowym, ale głównie prze-
znaczone dla rodzin z dzieć-
mi. Kontakt jest na naszej 
stronie internetowej: www.
astrouw.edu.pl tel. 694-204-
861 lub telefon w Ostrowiku 

(22) 789-79-66. Jednak już 
na początku marca odbyło 
się u nas spotkanie przedsta-
wicieli kierownictwa obiek-
tu oraz gminy Celestynów. 
W  spotkaniu udział brali: 
dyrektor obserwatorium prof. 
dr hab. Michał Szymański, 
były dyrektor obserwatorium 
prof. dr hab. Andrzej Udalski, 
Monika Sitek z Uniwersytetu 
Warszawskiego, a  ze strony 
Gminy Celestynów wójt Wi-
told Kwiatkowski i  jego za-
stępca Piotr Rosłoniec.

Rozmawiano między 
innymi o  współpracy po-
między obserwatorium, 
a szkołami z  terenu gminy 
Celestynów – podkreśliła 
Monika Sitek.

Cóż, warto skorzystać z za-
proszenia kierownik Moniki 
Sitek i nie czekając miesiąc 
czasu, już zapisać uczniów 
szkół na wizytę w obserwato-
rium i nie tylko z gminy Ce-
lestynów.

Andrzej Kamiński

PoWiaT

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

ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

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

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

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA

ReklaMa

Ostrowik otwarty na gwiazdy
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cELEstYNÓw 
Profesor fizyki, 
twórca polskiego 
błękitnego 
lasera, Sylwester 
Porowski 
z Celestynowem 
związany jest od 
1972 roku, gdy 
instytut Fizyki Pan 
przejął w lasku 
przedwojenną 
posiadłość 
Stanisława 
katelbacha, 
warszawskiego 
handlowca.

W  willi i  budyn-
kach gospo-
darczych daw-
nego folwarku 
„Strzępki” urzą-

dzono laboratoria fizyki i tech-
nologii wysokich ciśnień 
„Unipress”. Młody i niezwykle 
ambitny zespół pracowników 
naukowych, którym kierował 
równie młody, bo zaledwie 

34-letni doktor habilitowany 
Sylwester Porowski, zaczął 
odnosić duże sukcesy w kraju 
i za granicą. W krótkim czasie 
(już w roku 1978) uzyskał no-
minację profesorską. Wiele 
ośrodków naukowych, mię-
dzy innymi z  USA, Francji, 
W. Brytanii, Japonii i Ukrai-
ny podjęło ścisłą współpracę 
z Unipressem. Szybki rozwój 
celestynowskiej placówki 
przyczynił się do podniesienia 
jej rangi i w 2004 roku Labo-
ratorium Fizyki i Technologii 
Wysokich Ciśnień zostało 
przemianowane na Instytut 
Wysokich Ciśnień PAN.

Zespół pod kierownictwem 
profesora Sylwestra Porow-
skiego w  dniu 12 grudnia 
2001 r. publicznie przedsta-
wił niebieski laser półprze-
wodnikowy, w  którym po 
raz pierwszy wykorzystane 
zostały monokryształy azot-
ku galu, co w istotny sposób 
poprawiło jego jakość i trwa-
łość. Profesor otrzymał za 
swój wynalazek w  2002 r. 
nagrodę Prezydenta RP. 
W 2013 r. za badania, które 
przyczyniły się do opracowa-
nia polskiej wysokociśnie-
niowej metody otrzymywa-
nia monokryształu azotku 
galu, został wyróżniony 
Nagrodą Fundacji na rzecz 

Nauki Polskiej oraz Złotym 
Medalem Czochralskiego 
przyznawanym przez Euro-
pejskie Towarzystwo Nauki 
o Materiałach. W 2011 roku 
odznaczony został Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Unipress to oczko w głowie 
profesora. I właśnie, między 
innymi, dzięki jego uporowi 
i  ciągłemu dążeniu do roz-
woju Instytutu Wysokich 
Ciśnień, zrodził się pomysł 
utworzenia Parku Technolo-
gicznego w Lasku. Przyznana 
przez Urząd Marszałkowski 
dotacja Unii Europejskiej 
pomogła utworzyć Park, 
w  którym aktualnie rusza 
w  nowych budynkach pięć 
linii technologicznych.

Profesor, mimo wielu 
obowiązków zawodowych, 
znajdował i  znajduje czas 
na działania społeczne i kul-
turalne. Posiadając rzadką 
umiejętność nawiązywania 
kontaktów i  zjednywania 
sobie ludzi, pozyskuje wiele 
osób, jak też instytucji do 
swoich pomysłów. Właśnie 
dzięki dobrej współpracy 
z  władzami gminy Celesty-
nów, parafią i  kolejnymi jej 
proboszczami, Zespołem 
Szkół i osobami prywatnymi 
organizuje od 1994 roku na 

terenie Unipressu letnie wa-
kacje dla dzieci z Ukrainy.

– Głównym celem tej akcji 
jest nie tylko letni wypoczy-
nek, ale również przybliżenie 
dzieciom kultury polskiej 
czy też zawarcie znajomo-
ści z rówieśnikami polskimi 
– mówi prof. Sylwester Po-
rowski. – Udaje się to, gdyż 
społeczność celestynowska 
bardzo chętnie i  żywiołowo 
włączyła się do współpracy, 
zapraszając ukraińskie dzieci 
do swoich domów.

Ważnym wydarzeniem kul-
turalnym są koncerty muzy-
ki poważnej, odbywające 
się w  Instytucie dla miesz-
kańców gminy. – Koncerty 
od początku odbywają się 
za przysłowiowe „dziękuję”, 
a biorą w nich udział muzycy 
z tzw. „wysokiej półki”. Głów-
nie przyjaciele czy przyjaciele 
przyjaciół – stwierdza prof. 
Porowski i dodaje, że odbyło 
się ich już ponad 60.

Pochwalił się też kontak-
tami, nie tylko naukowymi, 
z  Japonią. – Zaczęło się od 
pobytu u nas kilkudziesięciu 
dzieci z  miasta Kobe, do-
tkniętego trzęsieniem ziemi 
w  roku 1995. Podczas ich 
pobytu w  1996 roku doszło 
do historycznego spotkania 
z polskimi „dziećmi syberyj-

skimi”, które wówczas dobie-
gały lub przekroczyły 90-kę. 
Tu muszę przypomnieć, że 
Japonia w  latach 20. ubie-
głego wieku przejęła z ogar-
niętej chaosem Syberii 800 
sierot polskich, wyleczyła je 
z  licznych schorzeń, ubrała, 
odkarmiła i  oddała Polsce. 
W tamtym sierpniowym spot-
kaniu roku 1996 uczestniczył 
ówczesny ambasador Japonii 
Nagao Hyodo, a wspaniałym 
koncertem uświetnił je prof. 
Kazimierz Gierżod, rektor 
Akademii Muzycznej w War-
szawie, który rok wcześniej 
koncertował w Osace, uczest-
nicząc w ten sposób w zbiórce 
funduszy na pokrycie kosztów 
przelotu dzieci z Kobe do Pol-

ski – wspomina ze wzrusze-
niem prof. Porowski.

Bardzo intensywna współ-
praca naukowa Unipressu 
z  Uniwersytetem w  Mont-
pellier zapoczątkowała bliską 
współpracę pomiędzy Gminą 
Celestynów a Gminą Clapier 
sąsiadującą z Uniwersytetem.

Władze samorządowe 
Gminy Celestynów nie są 
obojętne na wielopłaszczy-
znowe dokonania profesora. 
W 2002 r. Rada Gminy pod-
jęła uchwałę o  przyznaniu 
profesorowi Sylwestrowi 
Porowskiemu zaszczytnego 
tytułu Honorowego Obywa-
tela Gminy Celestynów.

Andrzej Kamiński

PoWiaT

List do redakcji
Powiatowy urząd Pracy w otwocku, czyli jak działa polskie państwo
powiat Pierwszy raz 
w życiu zetknąłem się 
z instytucją, którą, podobno 
w moim imieniu i w celu 
okazania mi pomocy, stwo-
rzyła Rzeczypospolita Pol-
ska, zwana również III RP.

Otóż po 11,5 latach 
rzetelnej pracy na 
skutek okoliczności 

całkowicie ode mnie nieza-
leżnych zmuszony zostałem 
do rozwiązania stosunku 
pracy z  instytucją, w  której 
pracowałem sumiennie i któ-
ra wpłacała wszystkie składki 
na ZUS, potencjalne źródłem 
mojego bezpieczeństwa so-
cjalnego, a nie tylko zwykłego 
haraczu dla państwa. W mo-
jej głębokiej naiwności i nie-
wiedzy, co do stanu w jakim 
znajduje się III RP, uznałem 
że w sytuacji, w jakiej się zna-
lazłem mogę spokojnie udać 
się do Urzędu Pracy, gdzie 
dostanę stosowną pomoc 
i zasiłek na  okres przejścio-
wy, w jakim się obecnie zna-
lazłem. Moja naiwna wiara, 
że to, co nazywam państwem 
będzie starało się mi pomóc 
jako obywatelowi i wyborcy 
została szybko i  skutecznie 
rozwiana. Zamiast rzetelno-

ści i sumienności urzędnicz-
ki administracji publicznej, 
spotkała mnie z  jej strony 
irytująca głupota i  upoko-
rzenia - chęć wdeptania mnie 
w piaszczysty grunt na ulicy 
Górnej w Otwocku.

Oto kolejne próby cierp-
liwości i  gimnastyka admi-
nistracyjna której zosta-
łem poddany:

Chcąc sobie i urzędowi uła-
twić życie zarejestrowałem 
się w internecie. Wyznaczo-
no mi termin, w którym mam 
się stawić w urzędzie celem 
przedstawienia stosownych 
dokumentów. Na pozór pro-
sto, szybko i przyjemnie.

Stawiam się grzecznie 
w  urzędzie z  teczką pełną 
świadectw pracy i zaczyna się.

W jednym ze świadectw wy-
stawionym w 1990 roku Pani 
urzędniczka W. stwierdza 
brak wymiaru czasu pracy. 
Myślę sobie dobrze, to może 
być ważne i  potrzebne. Co 
wobec tego mogę teraz zro-
bić? Pani W.  pyta czy mam 
może druk RP-7 z tej instytu-
cji, gdzie taka informacja po-
winna się znajdować. Mówię, 
że sprawdzę i jak będę miał to 
przywiozę. Wracam do domu 
i okazuje się, że mam kopię 

druku, którego oryginał daw-
no temu wysłałem do ZUS, 
celem ustalenia kapitału 
początkowego. Zachwycony 
własną starannością wra-
cam na ulicę Górną i z dumą 
pokazuję kopię dokumentu. 
Pani urzędniczka reaguje po-
czątkowo pozytywnie, ale po-
tem stwierdza, że dokument 
jest tylko kopią, więc nie 
może go uznać. Twierdzi, że 
muszę uzyskać potwierdzenie 
autentyczności dokumentu 
u tego, kto go wystawił. Tłu-
maczę, że oryginał wysłałem 
do ZUS, a instytucja, w któ-
rej 27 lat temu pracowałem 
może już nie istnieć. Nie po-
maga. Taka jest konieczność 
i tyle. Dobrze myślę, spróbu-
ję, bo w przypadku, gdy nie 
uzna mi tych 7 lat pracy mój 
zasiłek ulegnie znacznemu 
obniżeniu, o  kwotę około 
150 zł miesięcznie. Walczę 
dalej i mam szczęście. Insty-
tucja jeszcze istnieje i zgadza 
się potwierdzić, że wystawi-
ła druk RP-7 w  2003 roku. 
Przypominam, że nie sam 
druk jest istotny, ale jedynie 
zawarta w  nim informacja, 
że praca miała charakter 
pełnego etatu. A ta informa-
cja znajduje się na samym 

początku druku, jego pierw-
szej stronie. Dostaję na dru-
ku pieczątkę, że dokument 
jest zgodny z oryginałem na 
tej stronie, na której jest po-
trzebna informacja i podpis 
urzędnika. Myślę sobie. To 
już koniec.

Przyjeżdżam do Otwocka, 
już po raz trzeci i ku swojemu 
zaskoczeniu, a potem oburze-
niu, dowiaduję się od Pani 
W., że dokument musi być 
potwierdzony nie tylko z jed-
nej strony ale z  obu stron. 
Po co pytam, bo na drugiej 
stronie jest tylko instrukcja, 
jak się go wypełnia. Istotne 
dane są tylko na pierwszej 
stronie i tam jest ta informa-
cja, której brakowało w  już 
uznanym świadectwie pracy. 
Pani urzędniczka wychodzi 
na konsultacje. Po dłuższej 
chwili wraca i informuje, że 
zgadza się przyjąć dokument, 
ale warunkowo. Mam czekać 
do poniedziałku, w  którym 
zresztą mija termin uzupeł-
nienia dokumentów, gdyż 
do tego czasu zjawi się Pani 
prawnik, która podejmie 
ostateczną decyzję. Czekam 
grzecznie do poniedziałku 
i  około godziny 14.00 do-
wiaduję się, że Pani prawnik 

uważa, że taki dokument nie 
przedstawia żadnej wartości 
dowodowej i w związku z tym 
mój zasiłek dla bezrobotnych 
będzie niższy o  wynikającą 
z przepisów kwotę. Myślę so-
bie PARANOJA albo urzęd-
ników, albo moja, albo???

Moja faktyczna wysługa 
lat, uznana od dawna przez 
ZUS, nagle jest podważana 
przez urzędników otwockiego 
urzędu pracy, którzy, mimo 
dostarczonych dokumentów 
to potwierdzających, podjęli 
decyzję że chociaż przepra-
cowałem 23 lat to oni odej-
mą sobie od tego 7 lat, bo.... 
głupota nie boli, a za błędne 
decyzje administracyjne i tak 
nie poniosą żadnych konse-
kwencji.

Może jednak przed urzęd-
nikami PUP w Otwocku po-
stawiono inne zadania niż 
okazywać pomoc bezrobot-
nym. Może chodzi o to, żeby 
szukać każdej dobrej przyczy-
ny, żeby zasiłków nie płacić, 
a jak płacić, to jak najmniej. 
A  przy okazji tak przeczoł-
gać obywatela, żeby mu już 
nigdy więcej nie chciało się 
naruszać spokoju państwo-
wych urzędników. Jak by się 
tak rozejrzeć dookoła i zana-

lizować, co się wyprawiało 
na przykład w warszawskim 
ratuszu to wygląda na to, że 
ta druga możliwość jest dużo 
bardziej prawdopodobna. 
W  związku z  tym zdecydo-
wałem się odwołać wizytę 
u  psychiatry, ale od decyzji 
PUP będę się odwoływał.

Ale co zrobić i  jak uleczyć 
chorobę III RP nie wiem. Ta-
kie państwo, państwo jedynie 
teoretyczne, nie może spraw-
nie funkcjonować. Państwo 
stoi na zaufaniu obywateli, że 
aparat administracyjny pra-
cujący za ich podatki jest dla 
nich, a nie sam dla siebie. Ja 
swoje minimalne zresztą za-
ufanie do polskiego państwa 
całkowicie straciłem. I może 
o to właśnie chodzi. Tyle, że 
finał takiej polityki będzie 
tragiczny dla nas wszystkich.

Andrzej Kuraś

przyjaciel gminy 

Profesor Sylwester Porowski
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kiNo Za rogiEmspotkaNia, warsZtatY

co Na scENiE?

wEEkENd FiLmowY

dLa dZiEci

kkm ZaprasZa
Mok Józefów, ul. wySzyńSkiego 1

BejBi Blues 
aNiN 17-letnia Natalia uro-

dziła dziecko. Ale to wcale nie 
była „wpadka” - Natalia ciążę 
zaplanowała. Teraz Antoś ma 
kilka miesięcy, a Natalia razem 
ze swoim chłopakiem próbują 
podołać obowiązkom rodzi-
ców, choć im samym bardzo 
jeszcze daleko do dojrzałości. 
Jak się okazuje, dorosłość 
wcale nie jest taka fajna jak 
w kolorowych magazynach.

20 marca (poniedziałek)  
godz.18:00, WCK filia 
Anin, ul. V Poprzeczna 
13, bilet 5 zł

Lato w Prowansji
aNiN  Babcia zabiera Lea 

i  Adriana, razem z  małym 
braciszkiem, na wakacje 
do domu dziadka, którego 
wcześniej nie widzieli. Nie 
będzie to spotkanie szczegól-
nie przyjemne: starszy pan 
wkurza ich nie mniej niż oni 
wkurzają jego. Wzruszająca, 
pełna pozytywnej energii po-
dróż do słonecznej Prowansji. 
W roli ekscentrycznego dziad-
ka niezawodny Jean Reno.

27 marca (poniedziałek)  
godz.18:00, WCK  filia 
Anin, ul. V Poprzeczna 
13, bilet 5 zł

Zdrowo 
na Piątkę
JÓZEFÓw „Zdrowe je-

lita – zdrowy człowiek” to 
temat przewodni wykładu 
medycyny naturalnej zorga-
nizowanego w ramach cyklu 
„Zdrowo i kulturalnie”. W rolę 
prowadzącego wcieli się Gra-
żyna Duszkiewicz - lekarz 
medycyny, otolaryngolog, 
specjalista w zakresie żywie-
nia. Uczestnicy dowiedzą się 
wielu przydatnych rzeczy, 
np.: jak można zbudować 
swoją naturalną odporność, 
jak emocje wpływają na 
układ odpornościowy oraz jak 
to, co jemy, wpływa na nasze 
zdrowie. Podczas wykładu 
poruszony zostanie również 
temat alergenów, które wpły-
wają negatywnie na organizm 
ludzki oraz będzie można do-
wiedzieć się, jak duże znacze-
nie dla jakości naszego życia 
mają jelita. Pani Grażyna jest 
założycielką Centrum Medy-
cyny Holistycznej w Warsza-
wie, gdzie jej pasją jest cało-
ściowe podejście do zdrowia. 
Wstęp wolny.

24 marca (piątek), 
godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

saLon 
sZtuki
JÓZEFÓw Spotkanie pt. 

„Poeta z księżyca, czyli balla-
da o zielonym Konstantym” 
w  wykonaniu Adama Tka-
czyka, odbędzie się w formie 
gawędy o poecie. Piosenki ze 
słowami ,,Zielonego Kon-
stantego” (Ildefonsa Gałczyń-
skiego – bo to o nim mowa) 
przeplatane będą wierszami, 
opowieściami o życiu poety, 
anegdotami z nim związany-
mi. Wstęp wolny. 

31 marca (piątek), 
godz. 18.00
MOK Józefów, ul. Wy-
szyńskiego 1

nie tyLko 
dla BiBliofili
otwock Miejska Biblio-

teka Publiczna w  Otwocku 
oraz Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w  Otwocku za-
praszają na niezwykle cieka-
we dwa wydarzenia jednego 
dnia. 27 marca w  południe 
odbędzie się otwarcie wysta-
wy pt. „Wędrowiec zawiły” - 
Joseph Conrad w PBP. Będzie 
to wystawa poświęcona Józe-
fowi Konradowi Korzeniow-
skiemu z okazji 160 rocznicy 
urodzin. Trochę później 
w  MBP w  Otwocku swoje 
spotkanie będzie miał Dys-
kusyjny Klub Książki - tym 
razem rozmowa o  książce… 
„Jądro ciemności” Josepha 
Conrada. Na oba wydarzenia 
wstęp wolny.

27 marca (poniedzia-
łek), godz. 12.00
PBP w Otwocku, ul. Ka-
zimierza Pułaskiego 3 A
27 marca (poniedzia-

łek), godz. 17.30
MBP w Otwocku, ul. 
Andriollego 45

ale jaja!
otwock To nie program 

artystyczny kabaretu, ale 
myśl przewodnia Twórczej 
Posiadówy organizowa-
nej przez Klub Mlądz. Są 
to warsztaty dla dorosłych 
i młodzieży, podczas których 
uczestnicy będą mogli się 
twórczo wyszaleć. W marcu 
szykujemy się już na Wiel-
kanoc i będziemy dekorować 
wydmuszkę gęsią metodą 
decoupagu. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy – tel. 788 
45 71.

26 marca (niedziela), 
godz. 15.00
Klub Mlądz, Otwock, ul. 
Majowa 202

wymieniaLnia
otwock Okazja, by 

w sposób pożyteczny pozbyć 
się niepotrzebnych książek, 
płyt z  muzyką czy filmów 
dvd - wszystko za sprawą 
kolekcjonerskiego spotka-
nia w  Klubie Smok. Każdy 
uczestnik może przynieść 
dowolną liczbę pozycji, 
a  także wybrać dla siebie 
interesujące egzemplarze 
z  przyniesionych przez in-
nych. Organizator prosi 
o nieprzynoszenie podręcz-
ników, wydawnictw niekom-
pletnych lub nielegalnych. 
Niepotrzebne egzemplarze 
można też dostarczyć do 
klubu w innym uzgodnionym 
terminie. Wstęp wolny.

26 marca (niedziela), 
godz. 15.00
Klub Smok, Otwock, ul. 
Warszawska 11/13

Przygotował: Wakul

Fo
t. 

W
ik

ip
ed

ia
.o

rg

JÓZEFow Miejski Ośrodek 
Kultury raz po raz zaskakuje 
nowościami w swojej ofercie 
kulturalnej.  Tym razem przy-
gotował dla Was weekendy 
filmowe – najbliższy zatytuło-
wany jest „Jak kino opowiada 
o teatrze”. Zainteresowanych 
czekają dwa wspaniałe sean-
se niebiletowane.

Seans 1
Obejrzeć będzie można sa-

tyrę opowiadającą o tym, z 
iloma problemami trzeba się 
zmierzyć, żeby sztukę w ogó-
le zrealizować. Aktorzy mogą 
mieć na nią swój własny po-
mysł i życie prywatne, które 

jeszcze bardziej zagmatwa 
całą sprawę… 

25 marca (sobota), 
godz. 18.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Seans 2 
Będzie to historia tak 

zwanego aktora jednej roli, 
czyli człowieka, który zyskał 
ogromną popularność grając 
superbohatera i nie zdołał 
przebić się do świadomości 
widzów z niczym innym. Po 
latach wraca na scenę i pró-
buje stworzyć coś wielkiego. 

26 marca (niedziela), 
godz. 18.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

ekoLogicZna 
marZanna
otwock Topienie Ma-

rzanny to zwyczaj, który prze-
trwał do dziś – ma on na celu 
„pożegnać” boginię zimy, którą 
symbolizuje kukła, a powitać 
wiosnę. Nawet zwyczaje podą-
żają za modą, a więc słomiana 
marzanna to już przeżytek. 
Klub Batory zaprasza zatem 
wszystkie dzieci na warszta-
ty, podczas których wspólnie 
wykonana zostanie marzanna 
z  materiałów ekologicznych. 
Wstęp wolny, liczba miejsc 
ograniczona – obowiązują 
zapisy (tel. (22) 779 50 97)

21 marca (wtorek), 
godz. 17.00, Klub Bato-
ry Otwock, ul. Stefana 
Batorego 34

morskie oPowieści…
JÓZEFÓw To spektakl 

w ramach VI Ogólnopolskie-
go Przeglądu Teatrów dla 
Dzieci „Bez sceny”, utrzyma-

ny w konwencji teatru ruchu, 
o lekkiej formie, z wyraźnymi 
odniesieniami do slapstiku 
rodem z niemego kina. Jego 
atutem, poza niezwykle eks-
presyjną grą aktorów, jest 
„żywa”, zmieniająca się sceno-
grafia, wprowadzająca widza 
w magię prawdziwego teatru. 
Bohaterowie zbudują statek, 
stoczą bitwę morską, będą 
musieli walczyć z  żywiołem 
podczas burzy, stanąć oko 
w oko z groźną ośmiornicą aż 
wylądują na pozornie bezlud-
nej wyspie…Spektakl mówi 
nie tylko o odwiecznym prag-
nieniu i poszukiwaniu przy-
gód, ale i o znalezieniu praw-
dziwego skarbu, jakim jest 
przyjaźń. Wykonanie - Teatr 
„Łata” z  Poznania, spektakl 
dla dzieci w  wieku 4-12 lat. 
Bilety - 10 zł (dziecko) oraz 
15 zł (opiekun). 

25 marca (sobota), 
godz. 11.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

Klub Kobiet Miejskich 
działający w  Józefowie 
przyspiesza na drodze ku 
Wielkanocy - serdecznie 
zapraszamy na najbliższe 
dwa spotkania, tydzień po 
tygodniu. Klub jest ciągle 
otwarty dla nowych człon-
kiń, a  więc, drogie Panie, 
nie wahajcie się. Warsztaty 
są bezpłatne, obowiązują 
zapisy: 22 789 22 84 lub 
e-mail: agnieszka.jung@
mokjozefow.pl 

wieLkanocne 
oZdoby
Spotkanie, które napełni 

głowy uczestników pomy-
słami na ozdabianie jajek, 
koszyczków, robienie stroi-
ków czy wielkanocnych wień-
ców lub świątecznych ozdób 
okiennych - należy przynieść 
styropianowe jajka.

21 marca (wtorek), 
godz. 10.00

PaLmy wieLkanocne
Zajęcia dla osób, które na 

święta chcą mieć wykonane 
własnoręcznie palemki. Na-
turalne czy z krepiny? A może 
mieszane lub zrobione na 
szydełku? Małe czy duże? To 
zależy tylko od kreatywności 
i wyobraźni.

28 marca (wtorek), 
godz. 10.00

ucZta 
w styLu bLues
otwock Końcówka 

marca zapowiada się nie-
zwykle widowiskowo, a  to 

za sprawą koncertu zespo-
łu Makar & Children of 
the Corn, który odbędzie 
się  w  klubie Smok. Co 
Was czeka? Mocny blues 

nawiązujący do wyraziste-
go rockowego brzmienia 
i muzyki w klimacie sound-
tracków z  filmów Quenti-
na Tarantino. Sami artyści 
określają swoją muzykę jako 
tex-mex-vintage-massacre - 
grają autorskie utwory jak 
i covery. Nie trzeba nikomu 
przybliżać takich tytułów jak 
,,Riders On The Storm” „czy 
Roadhouse Blues”. Grupa 
zagrała dotychczas ponad 
110 koncertów i na tym nie 
poprzestaje. Właśnie uka-
zała się pierwsza płyta ze-
społu, którą będzie można 
nabyć po koncercie. Jako 
support wystąpi otwocko - 
warszawska grupa - Hype 
Real, doświadczeni muzycy 
znani z wielu innych forma-
cji. Bilety: 20 zł w dniu kon-
certu 25 zł.

31 marca (piątek), 
godz. 19.30, Klub 
Smok, Otwock, ul. War-
szawska 11/13

energetycZna 
miesZanka
otwock Z  góry uprze-

dzam - to nie jest prima 
aprilis! 1 kwietnia w klubie 
Smok wystąpi zespół „Be-
thel”. Na koncertach tej gru-
py możemy usłyszeć zarów-
no rytmiczne i szybkie ska, 
jak i  łagodne  roots reggae 
i dubie. 

Zespół najlepiej czuje 
się właśnie podczas ener-
getycznych występów na 
żywo - 500 koncertów po 
całej Polsce i za granicami 
państwa mówi samo za sie-
bie. Grupa obchodzi swoje 
10-lecie istnienia, czeka 
więc Was niesamowity kon-
cert. 

Bilety: 20 zł, w dniu kon-
certu- 25 zł.

1 kwietnia (sobota), 
godz. 19.00, 
Klub Smok, 
Otwock, 
ul. Warszawska 11/13
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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

Redakcja portalu i dwutygo-
dnika iotwock.info i poszukuje: 
dziennikarza. 
oferujemy ciekawą, pracę, 
możliwość rozwoju zawo-
dowego i zdobycia nowych 
doświadczeń. Poszukiwana 
osoba powinna m.in.: być 
dyspozycyjna, sprawnie 
posługiwać się językiem pol-
skim i posiadać umiejętność 
redagowania tekstów, znać 
obsługę pakietu biurowego 
office. Tel. 502 570 052

przedstawiciela Handlowego 
Jeżeli:
-  chcesz zdobyć doświad-

czenie
-  chcesz zarabiać, ale mieć 

też czas na naukę
nie wahaj się! aplikuj !
Gwarantujemy, że:
-  przejdziesz profesjonalne 

szkolenie, przygotowujące 
do pracy

- dostaniesz wysoką prowizje
-  będziesz miał możliwość 

dostosowania grafiku pracy 
do własnych potrzeb.

biuro@iotwock.info
Tel. 502 570 052

Prosimy o dopisanie nastę-
pującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 27.08.1997r. 
dz. u. z 2002 r., nr 101, poz. 
923 ze zm.”

praca 
Handlowiec. Miejsce 
pracy: Warszawa, 
mazowieckie. Cerkom 
- importer win i dys-
trybutor piwa. naszym 
głównym celem jest 
sprzedaż wysokiej 
jakości oferowanych 
produktów i zadowo-
lenie klienta. Więcej 
informacji: www.
cerkom.pl. Poszuku-
jemy przedsiębiorczej 
osoby o dużej sile 
przebicia, z długolet-
nim doświadczeniem 
w branży alkoholowej. 
Wymagania: obok 

doskonałej znajomo-
ści rynku nasi przyszli 
pracownicy powinni 
odznaczać się talen-
tem organizacyjnym, 
strategicznym myśle-
niem, konsekwencją 
w dążeniu do celu 
i ukierunkowaniem 
na sprzedaż, oraz 
posiadać prawo jazdy 
kategorii B. oferujemy: 
• umowę o pracę, • 
zapewniamy narzędzia 
niezbędne do wyko-
nywania pracy na ofe-
rowanym stanowisku 
(samochód służbowy, 
telefon), • możliwości 

rozwoju zawodowego 
oraz awansu, • miłą 
atmosferę pracy, • 
wynagrodzenie uza-
leżnione od realizacji 
wyznaczonych planów 
(podstawa + prowi-
zja). osoby zaintereso-
wane prosimy o kiero-
wanie CV ze zdjęciem 
na adres mailowy 
info@cerkom.pl

***

kierowniczkę do sklepu 
spożywczego w ot-
wocku zatrudnię. tel 
505164899
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Srebrni seniorzy złota wiązowna
tENis Stołowy 15 marca 
w ZSG w Wiązownie zostały 
rozegrane Mistrzostwa Po-
wiatu Otwockiego w tenisie 
stołowym dziewcząt i chłop-
ców szkół gimnazjalnych. 
W zawodach wystartowało 8 
szkół w kategorii dziewcząt 
i 9 szkół w kategorii chłop-
ców. Turniej był rekordowy 
pod względem liczby drużyn, 
jak i czasu rozgrywania 
samego turnieju - początek 
o godz. 9.00, ostatnie piłki 
w meczu finałowym chłop-
ców godz. 14.35!

Mistrzostwa zakończyły 
się olbrzym  im suk-
cesem dla gimnazjum 

w Wiązownie, gdyż zarówno 
dziewczęta jak i chłopcy zdo-
byli złoty medal, zostając tym 
samym Mistrzami Powiatu 
na rok 2017 r. i będą repre-
zentować szkołę i Powiat Ot-
wocki na zawodach między-

powiatowych już za tydzień 
w Serocku.

Na ten olbrzymi podwój-
ny sukces składa się ciężka 
praca zawodników na tre-
ningach, sparingach i  tur-
niejach kontrolnych oraz 
doskonały plan (mikrocykl 
treningowy) który nakreśli-
łem wspólnie z  dyrektorem 
naszej szkoły. W  ostatnich 
miesiącach znacznie zwięk-
szyliśmy liczbę treningów 
- SKS-ów, które miały przy-
nieść takie właśnie efekty.                                                                                                                                          

Dwa złote medale zdobyte 
przez moich wychowanków 
to najwspanialszy prezent 
jaki mogli mi dać na rocznicę 
mojej pracy jako nauczyciela 
w-f w szkole w Wiązownie. 

Wyniki dziewcząt:
1. Wiązowna, 2. Celestynów, 
3. Józefów, 4. otwock.

Wyniki chłopców:
1. Wiązowna, 2. Józefów, 
3. Celestynów, 4. osieck

Nauczyciel W-f, Tomek Grzybowski

rEkrEacJa Józefowscy 
seniorzy wywalczyli drugie 
miejsce na IV Ogólnopol-
skiej Zimowej Senioriadzie 
UTW w Rabce Zdroju.

Tegoroczne zmagania to 
pojedynek 29 zespo-
łów z  Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku – i  to nie 
tylko z Polski, ale i z Ukrainy, 
i Austrii. Zawody podzielono 
na kategorie wiekowe ko-
biet i  mężczyzn, a  józefow-
ska reprezentacja liczyła 38 
zawodników. Każdy z  nich 
rywalizował w  „swojej” dy-
scyplinie, jedni w  typowo 
zimowych konkurencjach, 

takich jak np. slalom, zjazd 
na dętce czy kręgle na lodzie, 
inni zaś pojedynkowali się 
na umysły, grając w brydża 
czy szachy.Nie zabrakło 

również konkursu wiedzy 
o  Rabce Zdroju. Serdecz-
nie gratulujemy!

Opr. Wakul

Medale słuchaczy UTW z Józefowa
Biegi narciarskie: złoto - Józef Filipiak  80+; srebro - Ry-
szard Groszek  70+; srebro - Tomasz olender  50+
Slalom gigant: brąz - ludwik uzarski 80+; brąz - Maria 
dąbrowska  70+; 
Grupa nordic walking: brąz - Mirosława domaradzka, 
Halina krogulska, danuta Trzaskowska
 Wyniki ogólne
I m.  – uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
II m.  – uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie
III m.  –  Rabczański uniwersytet Trzeciego Wieku w Rabce 

zdroju
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ponownie na szlaku udane polowanie
roLki Klub UKS Wilki Ot-
wock przyzwyczaił nas do 
emocjonujących występów 
i niesamowitej walki o po-
dium, która z każdymi za-
wodami jest coraz skutecz-
niejsza. Tym razem „Wilki” 
wybrały się ,,na polowanie” 
podczas inauguracyjnych 
zawodów Mazowieckiej Ligi 
Bladecross. Z 33 miejsc na 
podium ich ,,łupem” padło 
aż 17.

Bladecross to wyścigi na 
rolkach na torze ułożo-
nym z  przeszkód (np. 

wyskocznie, opony, itp.). Na 
skateparku Stadionu Narodo-
wego w Warszawie taki właś-
nie tor został ułożony przez 
organizatora zawodów – 
Szkółkę Rolkową Rollschool. 
W  rywalizacji wzięło udział 

ponad 80 zawodników z woj. 
mazowieckiego, a wśród nich 
duża reprezentacja UKS Wil-
ki Otwock. Wszyscy podziele-
ni byli na kategorie wiekowe 
i oczywiście na płeć.

Zawody te były równocześ-
nie inauguracją Mazowieckiej 
Ligi Bladecross - każdy za-
wodnik zdobył odpowiednią 
liczbę punktów (w zależności 
od zajętego miejsca) do ran-
kingu ligowego. Jak łatwo 
się domyślić ranking obecnie 
wygląda tak samo jak wyniki 
pierwszych zawodów. Następ-
ne zawody MLB odbędą się 
w kwietniu w Otwocku. Ma-
zowiecka Liga Bladecross 
rozgrywana jest pod patro-
natem Polskiego Związku 
Sportów Wrotkarskich.

Opr.Wakul

BiEgaNiE Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kar-
czewie serdecznie zaprasza 
na VII Karczewski Bieg 
Szlakami Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego. Bieg 
odbędzie się 1 kwietnia – to 
nie jest żart, to jest wspania-
ła przygoda, podczas której 
nie może i Ciebie zabrak-
nąć! Zapisy już trwają.

Współorganizatorem 
biegu jest Mazowie-
cki Zespół Parków 

Krajobrazowych, zatem może-
cie być pewni, że trasa będzie 
niezwykle malownicza i warta 
przebycia. Impreza rozpocznie 
się 1 kwietnia o  godzinie 11, 
a start i meta umiejscowione 
będą w Ośrodku Edukacyjno 
– Muzealnym (Baza Torfy) 
w  Karczewie, przy ul. Torfy 
2. Dystans podzielony został 
wg kategorii: OPEN 10 km; 
dzieci 5-6 lat rocz. 2011/12 
– 100m; dzieci 7-9 lat rocz. 
2008/09/10/ - 250m. Oczy-

wiście znajdą się i tacy, którzy 
będą chcieli wykręcić jak naj-
lepszy czas, więc z myślą o nich 
przewidziano klasyfikację 
w kategoriach: OPEN Kobiet; 
OPEN Mężczyzn; najlepszych 
zawodniczek/ków Gminy Kar-
czew; dzieci 5-6 lat / 20011/12 
- dziewczęta/ chłopcy; 7-9 
lat 2008/09/10 - dziewczę-
ta, chłopcy. Za pierwsze trzy 
miejsca przewidziano pucha-
ry, a  każdy uczestnik otrzy-
ma medal oraz pamiątkową 
koszulkę. Zapisy potrwają 
do 28 marca: elektronicznie 
sport.mosir@karczew.pl lub 
grzegorz.ankiewicz@gmail.
com. Udział w  biegu można 
również potwierdzić osobiście 
w dniu imprezy w godz. 9.00 
– 10.30 w miejscu zawodów. 
Opłata startowa wynosi 30 zł, 
a udział dzieci jest bezpłatny. 
Po biegu i wręczeniu nagród 
odbędzie się spotkanie inte-
gracyjne przy grillu.
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BiEgaNiE 
Wiązowna z roku 
na rok zapisuje 
kolejne karty 
biegowej historii 
naszego kraju. 
To tu 5 marca 
odbyła się 37. już 
edycja jednego 
z najstarszych 
biegów w Polsce 
(rozgrywanych 
w okresie zimowo-
wiosennym) 
– Półmaratonu 
Wiązowskiego.

świetna organiza-
cja, malownicze 
i  trudne technicz-
nie trasy, wspania-
ła atmosfera jak 

również różnorodność ry-
walizacji (to nie tylko event 
dla zaawansowanych biega-
czy) sprawiają, że z roku na 
rok impreza w  Wiązownie 
zyskuje na popularności i co-

raz szerszym echem odbija 
się w  środowisku biegaczy. 
Nikogo nie powinien dziwić 
zatem fakt, że od 2016 r. Pół-
maraton Wiązowski wchodzi 
w  skład Grand Prix Traktu 
Brzeskiego, czyli serii imprez 
biegowych, które odbywają 
się w  okolicy historycznego 
Traktu Brzeskiego. Wspo-
mniałem, że wydarzenie jest 
przeznaczone nie tylko dla 
półmaratończyków – obok 
dystansu 21 km rozgrywane 
są biegi towarzyszące, np. 
Bieg Krasnoludków (160 
m), w  którym swoich sił 
mogą spróbować 6-latkowie 
i młodsi, dystanse: 300, 600 
i  1000 m przeznaczone dla 
uczniów szkół podstawo-
wych czy Mały Półmaraton 
(1500 m).

Początek sezonu
Wielu zawodników star-

tujących w  Półmaratonie 
Wiązowskim uważa go, za 
najważniejszy bieg cyklu – 
to tu zaczyna się sezon, to tu 
czeka biegaczy prawdziwy 
sprawdzian aktualnej formy 
i to tu nie można być pewnym 
pogody. W  tym roku akurat 
okazała się bardzo łaskawa, 
bowiem zimowy bieg roze-

grany został w  prawdziwej 
wiosennej aurze. Było ciepło, 
słonecznie… i niezwykle gorą-
co – ale to już na trasie. Tego-
roczna 37. edycja zgromadziła 
przeszło 2500 zawodników 
obu płci i to nie tylko z Polski 
– na starcie stanęli również 
goście z  Ukrainy, Białorusi 
czy Łotwy. Na trasie można 
było również spotkać znane 
osobistości sportowe, takie 
jak np. Robert Korzeniow-
ski. Bieg główny (dokładnie 
21,097 km) ukończyło 1369 
zawodników, Wiązowską 
5-tkę aż 703. Pozostałe biegi 
również cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem: 412 
zawodników wzięło udział 
w  biegach młodzieżowych 
oraz 349 w  Biegu Krasno-
ludków. Bieg główny wygra-
li: Andriej Starżyński (męż-
czyźni) oraz Angelika Mach 
(kobiety), a w Wiązowskiej 5 
– tce najszybsi byli odpowied-
nio: Damian Roszko i Kata-
rzyna Rutkowska. Serdecznie 
gratulujemy zarówno zawod-
nikom za wspaniałe wyniki 
jak i organizatorom za ciągłe 
podnoszenie poprzeczki w ja-
kości organizowanej imprezy.
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Miejsca  medalowe Wilków:
1 miejsce -  Jakub kostrzewa, kuba orzechowski, kata-

rzyna Gzyl, Rafał Tokarzewski, Julia zawadzka, 
Grzegorz labriga, dorota Hibner.

2 miejsce -  oliwia ambroziak, Małgorzata Piszczadowska, 
Marika Jeziorek, Gabriela Sajdak.

3 miejsce -  Pola zych, kinga kos, klara nazorek, Bartek 
Malesa, Halina labriga, Magdalena Mazur, 
Witold Piszczadowski.


