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OTWOCK W ciągu dwóch lat na placu między ulicami Staszica i Kupiecką w Otwocku ma powstać nowoczesne 
centrum handlowe - Galeria „Kupiecka”. O ruszającej wkrótce inwestycji Spółki Rodziny Krawczyków „WOT-Invest” - s. 3

Rusza budowa „Kupieckiej”
dwutygodnik Bezpłatny • nakład 12 000 • nR 2 (37) • pOnIedZIałeK 23.01–5.02.2017
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Przetrwanie czy rozwój?
Radni ustalają „kasę” na działalność kulturalną 
w mieście. na razie przeznaczyli na ten cel 
tylko 2% wydatków z budżetu 2017
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To prawie 90 tysięcy 
więcej niż w  ubie-
głym roku! A  naj-
pewniej kwota ta 
jeszcze wzrośnie, bo 

sztab w  Otwocku, podając 
uzyskaną sumę, miał jeszcze 
niezakończone licytacje na Al-
legro.

Dlaczego to rekord z prze-
kory? Jeszcze przed finałem 
wiele osób zirytowanych falą 
krytykanctwa i często niewy-
brednych ataków na WOŚP 
i Jurka Owsiaka deklarowało 
- “To ja w tym roku dam wię-
cej!” - i najwyraźniej dotrzy-
mali słowa.

Są pomysły, aby Owsiaka 
i WOŚP zgłosić do Pokojowej 
Nagrody Nobla i trzeba przy-
znać, że za zorganizowanie 
tak świetnej imprezy i to przez 
tyle lat należy się wielkie uz-
nanie. To był i jest rewelacyjny 
pomysł połączyć dobroczyn-
ność z zabawą i różnorodnymi 
formami twórczości na tak 
dużą skalę. 

Otwock
Wracając na lokalne po-

dwórko, to organizatorami 
otwockiej zbiórki oraz imprez 
towarzyszących byli: ZHP 

Otwock, Otwockie Centrum 
Kultury oraz Powiatowy Mło-
dzieżowy Dom Kultury.

Otwock zanotował niesamo-
wity rekord - ponad 191 tysię-
cy złotych! (Dla porównania 
- w  Mińsku Mazowieckim, 
mieście o  podobnej liczbie 
ludności zebrano trochę po-
nad 61 tys. zł). Na tę kwotę 
zapracowało prawie 150 wo-
lontariuszy, którzy zbierali 
datki (rekordowa puszka to 
w tym roku aż 9500 zł!) oraz 
uczestnicy licytacji podczas 
imprez: 

•  W sobotę wieczorem w Te-
atrze Miejskim im. Jaracza 
podczas Nocy Kabaretowej, 
w której udział wzięli Kaba-
ret „Chyba” i Ireneusz Krosny; 

• W  niedzielę w  PMDK, 
gdzie na gości czekało sze-
reg atrakcji - wewnątrz na 
scenie liczne występy dzieci 
i młodzieży. Poza tym pokaz 
straży pożarnej, darmowe 
konsultacje medyczne i praw-
ne, grochówka od OSP, bieg 
rekreacyjny oraz wiele innych.

Na scenie głównej na ze-
wnątrz odbywały się pokazy 
oraz koncerty artystów, wy-

stąpiły m.in. Happy Wafelky, 
The Foolishly, Hug The Devil, 
Brawlers & Bastards, Primary, 
Świdermajer Orkiestra oraz 
gwiazda wieczoru - Kombi. 

Celestynów
W Celestynowie kwestowało 

58 wolontariuszy. Ich wysiłek 
oraz licytacje podczas nie-
dzielnej imprezy w gminnym 
gimnazjum przyniosły prawie 
34 tysięcy złotych. Na licytacji 
największe zainteresowanie 
wzbudziły piłki ofiarowane 
przez wójta z podpisami siat-
karzy – z  drużyny mistrzów 
świata. Sprzedały się one po 
dwieście złotych. Ale oczy-
wiście było mnóstwo innych 
intrygujących przedmiotów, 
m.in. obrazów, różnych sma-
kołyków z bufetu, pieniądze 
za które zasiliły konto celesty-
nowskiego sztabu. W każdym 
razie zebrano tu ponad 8 tys. 
złotych więcej niż w  ubie-
głym roku.

Józefów
Józefowski finał Orkiestry 

zorganizowała Szkoła Pod-
stawowa nr 2. Zebrano ponad 

56 tysięcy złotych. Zapraco-
wali na to wolontariusze (36 
uczniów i 4 nauczycielki) oraz 
uczestnicy licytacji, które od-
bywały się ww. szkole. Łącznie 
zebrano 56 184 zł 58 groszy 
- prawie 17 tys. zł więcej niż 
w ubiegłym roku. “Najgrub-
sza“ puszka wolontariusza 
zawierała 3 458,09 zł. W ak-
cji, jak zawsze, brała udział 
niemal cała kadra szkoły. 
A tymczasem na scenie śpie-
wały i tańczyły dzieci ze szkół 
i przedszkolaki, a obok przy-
byli korzystali z różnorakich 
atrakcji: malowania buziek, 
tworzenia ozdób z koralików 
czy zabawek z balonów i wie-
lu innych.

Wiązowna
Podczas wiązowskiego fi-

nału na ulicach gminy kwe-
stowało 19 wolontariuszy, 
przygotowanych przez Annę 
Chwalczuk – koordynatora 
finału. Nad ich bezpieczeń-
stwem zaś czuwali strażacy 
z OSP Wiązowna i OSP Mal-
canów. Natomiast Orkiestra 
zagrała w  Zespole Szkolno-
-Gimnazjalnym w Wiązownie. 
Było cudownie kolorowo i we-
soło. Występowali artyści od 
przedszkolaków w górę wieku. 
Były tańce: zumba, samba, 
jive i walc, pokazy “śnieżynek“, 
wiersze i piosenki. A przez cały 
czas także licytacje ofiarowa-
nych przedmiotów. Wiązowna 
może się pochwalić rekordem 
uzyskanym właśnie z licytacji  
- w szkolnej puszce uzbiera-
no w ten sposób 9 570,74 zł. 
Łącznie Wiązowna zebrała 
w  tym roku 27 200,33 zł - 
ponad 10 tys. zł. więcej niż 
w poprzednim roku!

Karczew
“Pięknie grała Wielka Or-

kiestra Świątecznej Pomocy 
w  Karczewie, sportowo, ta-
necznie i kolorowo - relacjo-
nował Andrzej Idziak. Były 
m.in. pokazy gimnastyki 
artystycznej w  wykonaniu 
Delfiny Przeszłowskiej i Bar-
tłomieja Byjosia – zwycięzców 
V edycji programu „Mam ta-
lent” oraz „Człowieka Flagi” 

– Łukasza Świrka, występ 
iluzjonistyczny Szymona 
Krzysztoszka oraz wspania-
łe pokazy tańca ludowego 
w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca Politechniki Warszaw-
skiej. Można było również po-
dziwiać perfekcyjną jazdę na 
rolkach w  wykonaniu adep-
tek UKS „Wilki” z Otwocka. 
Tradycyjnie podczas finału 
WOŚP nie mogło zabraknąć 
również ciekawych licytacji 
przedmiotów przekazanych 
przez darczyńców, wśród 
nich - piłka z  autografami 
członków naszej reprezenta-
cji w piłce nożnej, torba uszyta 
z banera, który wisiał na Pa-
łacu Kultury i Nauki w War-
szawie podczas ubiegłorocz-
nego finału Orkiestry oraz 
koszulka Mazura Karczew 
z  autografami selekcjonera  
naszej reprezentacji w  piłce 

nożnej – Adama Nawałki 
oraz najlepszego aktualnie 
polskiego piłkarza – Roberta 
Lewandowskiego. Aukcje po-
prowadził gość specjalny te-
gorocznej karczewskiej edycji 
Orkiestry - Zygmunt Chajzer”.

Rezultat zbiórki karczew-
skiego sztabu to ponad 14 tys. 
złotych, z  czego ok. połowę 
(7250 zł) uzyskano podczas 
licytacji. 

Acha, jeszcze trzeba przypo-
mnieć, że na koniec wszędzie 
uczestnicy imprez wpatrywali 
się w rozbłyskające na niebie 
światełka, które gdzieś tam 
wysoko pewnie się razem łą-
czyły w jedno wielkie “świateł-
ko ludzi dobrych serc“.

Wszystkim wolontariuszom 
ściskamy łapki, a darczyńcom 
nisko się kłaniamy!

ZetKa

Rekord z przekory
POWIAT Chodzi oczywiście 
o kolejny rekord zanotowany 
podczas 25. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w powiecie otwockim. 
No dobrze, trochę z prze-
kory - głównie z wielkich 
serc! Mieszkańcy powiatu 
otwockiego w każdym razie 
wykazali się wielką szczod-
rością. Łącznie w pięciu 
lokalnych edycjach WOŚP 
(Otwock, Józefów, Celesty-
nów, Karczew, Wiązowna) 
zebrano ponad 320 tysięcy 
złotych. 

Łącznie podczas 
WOŚP zebrano kwotę 
323 465,46 zł. 
Otwock - 191 725,12 zł
Józefów - 56 184,58 zł
Celestynów - 33 884,00 zł
Wiązowna - 27 200,33 zł
Karczew - 14 471,43 zł
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na spotkaniu 18 
stycznia w  auli 
ratusza z  miesz-
kańcami, kupca-
mi, usługodaw-

cami, wicestarostą Pawłem 
Rupniewskim i  władzami 
Otwocka Wojciech Kraw-
czyk, jako przedstawiciel 
inwestora, spółki „WOT-In-
vest” i  projektant budynku 
architekt Tomasz Kozłowski 
z pracowni architektonicznej 
„Marka” z Puław, przedstawili 
szczegóły inwestycji, prezen-
tując wizualizację obiektu 
i poszczególne jego poziomy, 
jak też omówili najważniejsze 
szczegóły techniczne, jak na 
przykład ciągi wentylacyjne, 
instalacje ppoż., odwodnienie 
budynku i terenu wokół niego.

Budynek ma mieć 130 me-
trów długości, 110 szerokości 

i 10,80 wysokości, a usytuo-
wany będzie z jednej strony 
przy ul. Staszica i  drugiej 
przy ul. Kupieckiej. Elewacja 
z  narożną wieżyczką, ozdo-
biona ma być elementami 
nawiązującymi do otwockiej 
architektury drewnianej 
Świdermajer, co pozwoli bu-
dynkowi wkomponować się 
w otoczenie.

Właściciele sklepów i punk-
tów usługowych znajdują-
cych się w  ciągu ulicy Ku-
pieckiej z  zaniepokojeniem 
pytali o miejsca parkingowe 
i  tereny zieleni. Projektant 
Tomasz Kozłowski uspokajał, 
że Galeria będzie posiadać 
parking podziemny na 209 
samochodów z  wjazdem od 
ul. Staszica, a też kilkadzie-
siąt miejsc postojowych przy 
budynku. Zachowany też bę-

dzie teren zielony z nasadzo-
nymi drzewami i trawnikowy 
pas oddzielający budynek od 
ulic. Kupcy wysłuchawszy 
wyjaśnień życzyli inwesto-
rowi powodzenia w  dopro-
wadzeniu budowy do końca, 
zaznaczając, by roboty bu-
dowlane nie utknęły tak, jak 
przed dwunastu laty budowa 
galerii w centrum Otwocka, 
która straszy kruszącym się 
betonem i wystającymi z nie-
go zardzewiałymi prętami, 
powszechnie zwana „dziurą”. 
Cóż, redakcja również życzy, 
by inwestor szybko otrzymał 
zezwolenie na budowę ze 
starostwa i z „kopyta” ruszył 
z budową doprowadzając do 
otwarcia Galerii o  nazwie 
„Kupiecka”.

Andrzej Kamiński

aKTUalnOŚCI

wiosną rusza budowa „kupieckiej”

OTWOCK Optymistyczna wersja 
Spółki Rodziny Krawczyków „WOT-
Invest” zakłada, że w marcu rozpocznie 
się budowa Galerii „Kupiecka” w 
Otwocku. Oddanie jej do użytku ma 
nastąpić w czwartym kwartale roku 
2018.

Wojciech Krawczyk przedstawia projekt i harmonogram 
wykonania Galerii „Kupiecka” w Otwocku
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Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 2031 ze zm.)  zawiadamia się, że w dniu 14.12.2016 r., zostało wszczęte postę-
powanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi
ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzła 
„Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „C” –  Budowa drogi ekspresowej
S2 –POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZWY na odcinku od węzła Wał Miedze-
szyński (bez węzła, km około 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km około
18+950,00) o długości ok. 7,5 km. odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95”. 

W dniu 2.01.2017r. pełnomocnik inwestora złożył w tutejszym organie 
autokorektę przedmiotowego wniosku.

Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wyda-
nie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, 
iż w dniu 14.12.2016 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww.
przedsięwzięcia. W związku z powyższym należy wskazać, iż do terminów okre-
ślonych w przepisach dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla
dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Artura Raczak.

Działki usytuowania obiektu:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do prze-
jęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod prze-
jęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek po podziale):
powiat otwocki, gmina Wiązowna:
obręb 0015 Majdan działki nr ew.: 115/3, 112/1 (112/3, 112/2), 113/1 (113/3, 113/2),
115/6 (115/17, 115/18, 115/16), 115/1 (115/22, 115/21), 115/2 (115/25, 115/24), 
obręb 0025 Zagórze działki nr ew.: 3/10 (3/19, 3/18), 6/7 (6/10, 6/11, 6/9), 6/8
(6/14, 6/13), 8 (8/2, 8/3, 8/1), 
powiat m.st. Warszawa, dzielnica Wawer:
obręb 3-15-01 działki nr ew.: 16 (16/2, 16/1), 17 (17/2, 17/3, 17/1), 18 (18/2, 18/3,
18/1), 19 (19/2, 19/3, 19/1), 20 (20/2, 20/1), 41 (41/2, 41/1), 31 (31/2, 31/1), 32
(32/2, 32/3, 32/1), 36 (36/4, 36/1, 36/2, 36/3), 37 (37/2, 37/3, 37/1), 38 (38/2,
38/1), 42 (42/2, 42/3, 42/1), 43 (43/2, 43/3, 43/1), 44 (44/2, 44/1), 
obręb 3-15-02 działki nr ew.: 1 (1/2, 1/1), 2, 3, 4, 5, 6 (6/2, 6/1), 67 (67/2, 67/3,
67/1), 8 (8/2, 8/1), 9 (9/2, 9/1), 10 (10/2, 10/1), 11 (11/2, 11/1), 12 (12/2, 12/1), 
obręb 3-12-20 działki nr ew.: 26/5 (26/7, 26/6), 25 (25/2, 25/1), 
obręb 3-12-29 działki nr ew.: 43, 60, 68 (68/2, 68/1), 1/1 (1/5, 1/4), 44/12, 
25 (25/2, 25/1), 26 (26/2, 26/1), 37 (37/2, 37/1), 40 (40/2, 40/1), 41 (41/2, 41/1),
42, 52 (52/2, 52/1), 53 (53/2, 53/3, 53/1), 54 (54/2, 54/3, 54/1), 55 (55/2, 55/1), 56
(56/2, 56/1), 57 (57/2, 57/1), 58 (58/2, 58/1), 59, 44/3 (44/14, 44/13), 39 (39/2, 39/1), 
obręb 3-15-04 działki nr ew.: 32 (32/2, 32/1), 166, 165, 164, 31, 58 (58/2, 58/3,
58/1), 56 (56/2, 56/1), 55 (55/2, 55/1), 37 (37/2, 37/1), 36, 33 (33/2, 33/1), 
obręb 3-12-44 działki nr ew.: 1/26, 1/27 (1/43, 1/42), 1/28 (1/50, 1/49), 1/29
(1/52, 1/51), 114, 115, 116 (116/2, 116/1), 123/13 (123/21, 123/22, 123/20), 123/6
(123/16, 123/17, 123/15), 140 (140/2, 140/1), 141, 142 (142/5, 142/4), 150/1
(150/22, 150/23, 150/21), 158/2 (158/11, 158/12, 158/10), 167, 168 (168/2, 168/1),
172 (172/2, 172/1), 173 (173/2, 173/1), 174, 175/1, 175/2 (175/8, 175/7), 188 (188/2,
188/1), 191/2 (191/4, 191/5, 191/3), 199 (199/2, 199/1), 200, 201, 202 (202/2,
202/1), 212/10 (212/18, 212/17), 212/12 (212/21, 212/22, 212/20), 212/2 (212/26,
212/25), 212/3 (212/14, 212/13), 212/4 (212/16, 212/15), 212/5, 212/6, 212/7,
212/8, 212/9, 214 (214/2, 214/1), 221/1 (221/19, 221/18), 222/2 (222/4, 222/3),
24 (24/2, 24/1), 242/6, 242/7, 242/8, 242/9 (242/19, 242/18), 243/2 (243/21,
243/20), 243/3, 245/10, 245/11, 245/12 (245/15, 245/14), 245/5 (245/18, 245/17,
245/16), 246/6 (246/23, 246/22), 246/7, 246/8, 246/9, 25 (25/2, 25/1), 26 (26/2,
26/1), 27 (27/2, 27/1), 28 (28/2, 28/1), 29 (29/2, 29/1), 30 (30/2, 30/1), 32, 33, 37
(37/2, 37/1), 38/1 (38/4, 38/3), 38/2 (38/6, 38/5), 66 (66/2, 66/1), 67 (67/2, 67/1),
68, 69, 70 (70/2, 70/1), 73/10, 73/13 (73/23, 73/22), 73/14, 73/15, 73/16 (73/25,
73/24), 73/7 (73/28, 73/27), 73/8, 73/9, 98/3 (98/6, 98/5), 98/4 (98/8, 98/7), 
obręb 3-12-61 działki nr ew.: 4, 5 (5/2, 5/1), 7, 8, 9, 78, 80, 1/5 (1/8, 1/7), 1/6,
160/3 (160/7, 160/6), 20/2 (20/27, 20/26), 20/3, 20/4 (20/29, 20/28), 79/1,
79/2, 82 (82/2, 82/1), 81 (81/2, 81/1), 11 (11/2, 11/1),  2 (2/2, 2/1), 97/1 (97/6,
97/7, 97/8, 97/5), 97/2 (97/13, 97/12), 
obręb 3-12-60 działki nr ew.: 18, 41, 42, 43, 60 (60/2, 60/1), 61, 62, 69, 76, 81,
82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 29/22 (29/25, 29/24), 29/23 (29/27, 29/26),
44/1 (44/18, 44/17), 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14 (44/23, 44/22), 44/15,
44/16 (44/25, 44/24), 44/3, 44/5, 44/7 (44/27, 44/26), 44/8, 44/9 (44/21, 44/19,
44/20), 45/15, 46/9 (46/13, 46/12), 70/12, 70/13, 83/1, 83/10, 83/11, 83/12,
83/3, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 8 (8/2, 8/1),
17 (17/2, 17/1), 28 (28/2, 28/1), 40 (40/2, 40/1),  59 (59/2, 59/1), 68 (68/2, 68/1),
75 (75/2, 75/1), 77 (77/2, 77/1), 80 (80/2, 80/1), 94 (94/2, 94/1), 95 (95/2, 95/1),
96 (96/2, 96/1), 97 (97/2, 97/1), 101 (101/2, 101/1), 100/3 (100/6, 100/5), 100/4
(100/8, 100/7), 46/2 (46/11, 46/10), 70/10 (70/15, 70/14), 70/11 (70/17, 70/16), 

obręb 3-12-53 działki nr ew.: 128 (128/2, 128/1), 
obręb 3-12-67 działki nr ew.: 3, 4, 5, 1/1 (1/6, 1/5), 1/2 (1/8, 1/7), 1/3, 1/4 (1/10,
1/9), 10/1, 10/3, 10/5, 10/6, 2/1, 2/2, 2/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 6 (6/2, 6/1),
9 (9/3, 9/1, 9/2), 13 (13/2, 13/1), 16 (16/2, 16/1), 46 (46/2, 46/1), 48 (48/2, 48/1),
53 (53/2, 53/1), 54 (54/2, 54/1), 45/8 (45/11, 45/10), 47 (47/2, 47/1), 52/1 (52/8,
52/7), 52/2 (52/10, 52/9), 66/1 (66/15, 66/14), 66/13 (66/17, 66/16), 7/3 (7/7, 7/5,
7/6), 7/4 (7/9, 7/8), 8/5 (8/10, 8/9), 8/6 (8/13, 8/11, 8/12), 
obręb 3-12-66 działki nr ew.: 65, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 93, 94, 95,
2/12, 2/13 (2/24, 2/23), 62/14, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 84/2, 85/1, 85/2, 85/3,
96/1, 96/2, 96/4, 96/6, 96/7, 2/11 (2/21, 2/22, 2/20), 67/1 (67/12, 67/11), 26
(26/2, 26/1), 63 (63/2, 63/1), 64 (64/2, 64/1), 66 (66/2, 66/3, 66/1), 128 (128/2,
128/1), 62/12 (62/62, 62/61), 62/13 (62/65, 62/64), 62/2 (62/58, 62/57), 62/3
(62/60, 62/59), 67/3 (67/9, 67/10, 67/8), 67/7 (67/14, 67/13), 
obręb 3-12-74 działki nr ew.: 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 35,
36, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 2/6, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 31/11
(31/22, 31/21), 31/2 (31/14, 31/13), 31/3 (31/16, 31/15), 31/4 (31/18, 31/17), 31/5
(31/20, 31/19), 31/6, 31/7, 31/8, 32/3 (32/12, 32/11),  32/4 (32/14, 32/13), 4/1,
53/2, 82/6 (82/34, 82/33), 82/13, 82/15, 82/16 (82/36, 82/35), 82/24, 82/22,
82/23 (82/38, 82/37), 82/25, 82/27, 82/32, 86, 11/1 (11/3, 11/2), 3/2 (3/5, 3/4), 41
(41/2, 41/1), 51 (51/2, 51/1), 52 (52/2, 52/1), 54 (54/2, 54/1), 66 (66/4, 66/3), 63
(63/2, 63/1), 10/2 (10/4, 10/3), 31/12 (31/25, 31/23, 31/24), 47/1 (47/3, 47/2), 49/1
(49/3, 49/2), 7/1 (7/3, 7/2), 8/1 (8/3, 8/2), 9/1 (9/4, 9/3), 9/2 (9/7, 9/6), 32/7 (32/9,
32/10, 32/8), 34/4 (34/7, 34/8, 34/6), 82/31 (82/40, 82/41, 82/39), 37 (37/2, 37/1), 
obręb 3-12-65 działki nr ew.: 50/5, 50/6, 53 (53/4, 53/3), 54 (54/4, 54/3), 82
(82/2, 82/1), 51/3 (51/7, 51/5, 51/6), 52/3 (52/6, 52/5), 52/4 (52/8, 52/7), 69/1
(69/4, 69/3), 89/3 (89/6, 89/5), 
obręb 3-12-73 działki nr ew.: 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 119, 145/1, 31/2, 32/2, 39/1, 42/8, 45/1 (45/6,
45/5),  46/8 (46/18, 46/17), 47/11, 47/13, 48, 49/1, 49/2, 61 (61/2, 61/1), 69
(69/2, 69/1), 75 (75/2, 75/1), 76 (76/2, 76/1), 77 (77/2, 77/1), 78/1 (78/6, 78/5),
78/2 (78/8, 78/7), 79 (79/2, 79/1), 80 (80/2, 80/1), 81 (81/2, 81/1), 82 (82/2,
82/1), 83 (83/2, 83/1), 84 (84/2, 84/1), 85 (85/2, 85/1), 86 (86/2, 86/1), 87
(87/2, 87/1), 88 (88/2, 88/1), 89 (89/2, 89/1), 90 (90/2, 90/1), 91 (91/2, 91/1),
92 (92/2, 92/1), 93, 94 (94/2, 94/1), 47/15 (47/23, 47/22), 47/12, 47/9 (47/21,
47/20), 47/3 (47/19, 47/18), 47/14, 3 (3/2, 3/1), 35 (35/2, 35/1), 39/2 (39/4, 39/3),
42/5 (42/11, 42/10), 159 (159/2, 159/1), 36 (36/2, 36/1), 40 (40/2, 40/1), 43
(43/2, 43/1), 54 (54/2, 54/1), 96 (96/2, 96/1), 117 (117/2, 117/1), 118 (118/2, 118/1),
145/7 (145/15, 145/14), 29/1 (29/3, 29/2), 30/2 (30/4, 30/3), 45/2 (45/4, 45/3),
145/9 (145/17, 145/16), 162 (162/2, 162/1), 46/16 (46/21, 46/22, 46/19, 46/20), 
obręb 3-14-31działki nr ew.: 1 (1/2, 1/1), 2 (2/2, 2/1), 3 (3/2, 3/1),4 (4/2, 4/1), 5 (5/2, 5/1), 
obręb 3-14-30 działki nr ew.: 28 (28/2, 28/1), 29 (29/2, 29/1), 30, 31, 32, 33, 34,
35, 37 (37/2, 37/1), 27 (27/2, 27/1), 
obręb 3-14-29 działki nr ew.: 6/2 (6/4, 6/5, 6/3), 
obręb 3-12-77 działki nr ew.: 1, 2, 3 (3/2, 3/1), 4 (4/2, 4/1), 6 (6/2, 6/1), 25 (25/2,
25/1), 26 (26/2, 26/1), 5/3 (5/8, 5/7), 5/4 (5/10, 5/9), 7 (7/4, 7/3), 
obręb 3-12-71 działki nr ew.: 19, 20, 21/7 (21/12, 21/11), 21/8, 14 (14/2, 14/1), 15
(15/2, 15/1), 16 (16/2, 16/1), 17 (17/2, 17/1), 18 (18/2, 18/1).
- w projektowanym pasie drogowym, należące do Skarbu Państwa, niebędące w
trwałym zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (tłustym
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawia-
sach numery działek po podziale):
powiat otwocki, gmina Wiązowna:
obręb 0015 Majdan działka nr ew.: 111 (111/2, 111/1),
obręb 0025 Zagórze działki nr ew.: 7 (7/2, 7/3, 7/1), 2/4 (2/6, 2/5), 13/1 (13/4,
13/3), 13/2 (13/7, 13/6),
powiat m.st. Warszawa, dzielnica Wawer:
obręb 3-12-29 działka nr ew.: 44/11 (44/16, 44/15),
obręb 3-12-44 działki nr ew.: 90 (90/2, 90/1), 91, 92, 93 (93/4, 93/3), 31, 1/25
(1/48, 1/47), 213 (213/2, 213/1), 222/1, 243/4 (243/23, 243/22),
obręb 3-12-61 działki nr ew.: 6 (6/2, 6/1), 10,
obręb 3-12-66 działki nr ew.: 74, 75 (75/2, 75/1), 76, 89, 90, 91, 92, 84/1, 73
(73/2, 73/1),
obręb 3-12-67 działki nr ew.: 11, 12 (12/2, 12/1), 59 (59/2, 59/1), 60 (60/2, 60/1),
67 (67/2, 67/1),
obręb 3-12-74 działka nr ew.: 24, 
obręb 3-12-80 działka nr ew.: 3/1,
obręb 3-14-30 działka nr ew.: 36/6 (36/8, 36/9, 36/7).
- działki stanowiące tereny wód płynących i linii kolejowych, położone w liniach
rozgraniczających teren inwestycji nie podlegające podziałowi  pod inwestycję:
powiat m.st. Warszawa, dzielnica Wawer:
obręb 3-12-74 działka nr ew.: 33,
obręb 3-12-67 działka nr ew.: 47/2, 
obręb 3-12-79 działka nr ew.: 108,
obręb 3-12-58 działka nr ew.: 2/3.

Numery działek poza projektowanym pasem drogi ekspresowej niezbędne
dla przebudowy/budowy/rozbiórki sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych,

melioracji, dróg innej kategorii, zjazdów (tłustym drukiem - numery działek po
podziale przeznaczone pod budowę/przebudowę):
powiat m.st. Warszawa, dzielnica Wawer:
obręb 3-12-20 działki nr ew.: 25 (25/2), 26/5 (26/7), 
obręb 3-12-29 działki nr ew.: 1/1 (1/5), 10/15, 10/16, 10/17, 25 (25/2), 36, 39
(39/2), 44/2, 44/3 (44/14), 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11
(44/16), 52 (52/2), 54 (54/3), 65, 66, 68 (68/2), 69,
obręb 3-12-44 działki nr ew.: 1/3, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25
(1/48), 1/27 (1/43), 1/28 (1/50), 1/29 (1/52), 1/36, 1/37, 22, 23, 24 (24/2), 25
(25/2), 26 (26/2), 27 (27/2), 28 (28/2), 29 (29/2) , 30 (30/2), 37 (37/2), 38/1
(38/4),  39, 243/4 (243/23), 243/5,
obręb 3-12-53 działki nr ew.: 26/17, 129/1, 129/4, 130/22, 130/23,
obręb 3-12-58 działka nr ew.: 2/3,
obręb 3-12-60 działki nr ew.: 7/8, 8 (8/2), 27, 29/20, 29/22 (29/25), 29/23
(29/27), 44/1 (44/18), 44/7 (44/27), 44/9 (44/21), 44/14 (44/23), 44/16
(44/25), 46/2 (46/11), 46/7, 46/8, 46/9 (46/13), 79, 97 (97/2),  100/3 (100/6) ,
100/4 (100/8), 101 (101/2), 
obręb 3-12-61 działki nr ew.: 1/1, 1/4, 1/5 (1/8), 2 (2/2), 5 (5/2), 6 (6/2), 20/4 (20/29),
20/5, 82 (82/2),  97/1 (97/6, 97/8), 97/2 (97/13), 160/3 (160/7), 160/4, 160/5,
obręb 3-12-64 działki nr ew.: 55/5, 55/7,
obręb 3-12-65 działki nr ew.: 44/1, 46/5, 46/11, 46/13, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2,
49/7, 49/9, 50/4, 51/3 (51/7), 51/4, 52/3 (52/6), 52/4 (52/8), 53 (53/4), 54 (54/4),
69/1 (69/4), 69/2, 73, 82 (82/2), 88/1, 88/3, 88/4, 88/8, 88/9, 88/11, 88/12, 89/4, 
obręb 3-12-66 działki nr ew.: 2/1, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 (2/21, 2/22), 2/13
(2/24), 2/14, 2/15, 15, 16/1, 23/3, 24, 26 (26/2), 27/3, 27/12, 54/2, 62/2 (62/58), 62/12
(62/62), 62/46, 62/47, 63 (63/2), 66 (66/2, 66/3), 67/1 (67/12), 67/3 (67/9, 67/10),
67/5, 67/7 (67/14), 73 (73/2), 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 98, 100/1, 100/2, 119/1, 
obręb 3-12-67 działki nr ew.: 1/1 (1/6), 1/2 (1/8), 1/4 (1/10), 9 (9/3), 15, 16 (16/2),
17/1, 17/2, 17/6, 45/3, 45/5, 45/8 (45/11), 46 (46/2), 48 (48/2), 52/1 (52/8), 52/2
(52/10), 53 (53/2), 54 (54/2), 
obręb 3-12-71 działki nr ew.: 14 (14/2), 15 (15/2), 16 (16/2), 17 (17/2), 18 (18/2),
21/3, 21/7 (21/12), 21/9,
obręb 3-12-72 działki nr ew.: 28/5, 28/24, 35/1, 35/2, 36,
obręb 3-12-73 działki nr ew.: 2/14, 2/15, 2/17, 2/18, 30/1, 30/2 (30/4), 31/1, 32/1,
33/1, 34/5, 34/6, 34/8, 39/2 (39/4), 40 (40/2), 42/5 (42/11), 43 (43/2), 45/1
(45/6), 46/1, 46/2, 46/5, 46/8 (46/18), 46/9, 46/11, 46/12, 46/16 (46/21, 46/22),
47/1, 47/3 (47/19), 47/6, 47/7, 47/8, 47/9 (47/21), 47/15 (47/23), 47/16, 54 (54/2),
61 (61/2), 69 (69/2), 75 (75/2), 76 (76/2), 77 (77/2), 78/1 (78/6), 78/2 (78/8), 79
(79/2), 80 (80/2), 81 (81/2), 82 (82/2), 83 (83/2), 84 (84/2), 85 (85/2), 86
(86/2), 87 (87/2), 88 (88/2), 89 (89/2), 90 (90/2), 91 (91/2), 92 (92/2), 94
(94/2), 96 (96/2), 117 (117/2), 118 (118/2), 120, 145/7 (145/15), 145/9 (145/17),
145/10, 146, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 162 (162/2), 
obręb 3-12-74 działki nr ew.: 1/1, 1/4, 1/5, 2/2, 7/1 (7/3), 8/1 (8/3), 9/1 (9/4), 10/2
(10/4), 31/2 (31/14),  31/3 (31/16), 31/4 (31/18), 31/5 (31/20), 31/9, 31/10, 31/11
(31/22), 31/12 (31/25), 32/1, 32/2, 32/3 (32/12), 32/4 (32/14), 32/5, 32/6, 32/7 (32/9,
32/10), 33, 34/2, 34/3, 34/4 (34/7), 34/4 (34/8), 34/5, 37 (37/2), 38, 39, 41 (41/2),
47/1 (47/3), 49/1 (49/3), 51 (51/2), 52 (52/2), 53/1, 54 (54/2), 55, 65, 66 (66/4),
67/6, 67/8, 67/9, 67/19, 67/20, 68/1, 68/4, 81, 82/1, 82/4, 82/6 (82/34), 82/16 (82/36),
82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/23 (82/38), 82/29, 82/30, 82/31 (82/40, 82/41), 
obręb 3-12-77 działki nr ew.: 3 (3/2), 4 (4/2), 5/3 (5/8), 5/6, 6 (6/2), 7 (7/4), 
25 (25/2), 26 (26/2), 
obręb 3-12-78 działki nr ew.: 1/2, 2, 16/4, 44/13, 44/14, 44/15, 66, 67/1, 233/3, 233/13,
obręb 3-12-79 działki nr ew.: 108, 109, 
obręb 3-12-80 działki nr ew.: 1/4, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/2, 4,
obręb 3-14-29 działka nr ew.: 6/2 (6/4, 6/5),
obręb 3-14-30 działki nr ew.: 29 (29/2), 36/6 (36/8, 36/9), 
obręb 3-15-01 działki nr ew.: 17 (17/2), 18 (18/2), 19 (19/2, 19/3), 36 (36/4), 
37 (37/2, 37/3), 41 (41/2), 42 (42/2, 42/3), 43 (43/2, 43/3), 44 (44/2),
obręb 3-15-02 działki nr ew.: 6 (6/2), 7, 8 (8/2), 9 (9/2), 10 (10/2), 11 (11/2), 
12 (12/2), 67 (67/2, 67/3), 
obręb 3-15-04 działki nr ew.: 1, 17, 18, 19, 30, 32 (32/2), 33 (33/2), 34, 55 (55/2),
56 (56/2), 58 (58/2), 192, 
powiat otwocki, gmina Wiązowna:
obręb 0025 Zagórze działki nr ew.: 2/4 (2/6), 6/7 (6/10, 6/11), 7 (7/2, 7/3), 
8 (8/3), 13/2 (13/7), 
obręb 0015 Majdan działki nr ew.: 112/1 (112/3), 113/1 (113/3), 115/6 (115/18),
115/2 (115/25).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy
wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 
nr 608, w godzinach 13.00 - 16.00 – pon., 8.00 - 12.00 – śr. i piąt.), gdzie można
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 
o wszczęciu postępowania
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Zanieczyszczanie po-
wietrza przez nieodpo-
wiedzialne ogrzewanie 

domów zabija 45 tysięcy 
osób rocznie!

Ostatnimi czasy zaczęto 
dostrzegać problem smogu i 
konsekwencje płynące z wdy-
chania zanieczyszczeń przez 
ludzi. Temat podjęła rów-
nież Komisja Zdrowia Rady 
Miejskiej w Karczewie. Na 1 
lutego zostało zwołane po-
siedzenie w sprawie poprawy 
jakości powietrza w naszej 
gminie. Urząd już zresztą 
rozpoczął działania w tym 
zakresie, poprzez zaoferowa-
nie pomocy w zdobyciu dofi-
nansowania na modernizację 
indywidualnych kotłowni w 
budynkach jednorodzin-
nych. W ramach konkursu 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, można ubiegać 
się o dofinansowanie do 75% 
kosztów kwalifikowanych, ale 
nie więcej niż 5.000 zł.

Powyższe działania mogą 
się jednak okazać niewystar-
czające. Środki finansowe jak 
wiadomo są ograniczone, a i 
nie każdy zdaje się zauważać 
problem smogu. W trakcie 
spalania śmieci (a także środ-
ków nieodpowiednich do sto-
sowania w piecach, takich jak 
miał węglowy) wydobywa się 
rakotwórczy benzoalfapiren, 
tlenki siarki i azotu oraz cy-
janowodór, który jest sto razy 
bardziej trujący niż tlenek 
węgla (czad). Najgroźniejsze 
są pyłki PM2,5 oraz PM10. 
Mogą one uszkodzić układ 
oddechowy i doprowadzić do 
nowotworu płuc. Zagrażają 
one także osobom z choroba-
mi serca oraz kobietom w cią-
ży. W wyniku zanieczyszcze-
nia powietrza dzieci rodzą się 
mniejsze, z większą tendencją 
do alergii i infekcji. Ponadto 
częściej rozwija się u nich 
astma oskrzelowa w trakcie 
życia. To czym oddychamy 
przekłada się na to, na jakie 
choroby chorujemy.

Trzeba powiedzieć sobie jas-
no – sąsiad, który pali czym 
popadnie, truje nas i wszyst-
kich wokół. Jeżeli widzą i 
czują Państwo, że z cudzego 
komina unosi się toksyczny 
dym bardzo proszę dzwonić 
pod wskazane numery tel.: 
Ochrona Środowiska w Urzę-
dzie Miejskim w Karczewie: 
22 780-65-16 wew. 113 lub 

Komisariat Policji w Karcze-
wie: 22 780-67-35.

Sytuacja w naszym powie-
cie i całej aglomeracji war-
szawskiej jest dramatyczna, 
a normy stężenia pyłów za-
wieszonych są przekraczane 
nawet o 1000%!

Za palenie odpadami grozi 
mandat w wysokości do 500 
zł lub grzywna do 5000 zł. 
Patrząc na kłęby czarnego 
dymu unoszące się z niektó-
rych kominów, wydaje się, że 
nie jest to jednak wystarcza-
jący „straszak”. Należy zatem 
podjąć bardziej radykalne 
kroki. W wielu miastach, w 
tym w Otwocku, prowadzone 
są kontrole pod kątem rodza-
ju i jakości wykorzystywanych 
materiałów opałowych. Świet-
ną okazją do wprowadzenia 
tego rozwiązania w Karczewie 
mogą być piesze patrole poli-
cji, które wkrótce pojawią się 
na naszych ulicach. Policjanci 
wraz z urzędnikami mogliby 
przeprowadzać kontrole w 
miejscach wskazujących na 
palenie nieodpowiednimi 
środkami, a w momencie wy-
krycia niedozwolonego proce-
deru – pouczać mieszkańców. 
W przypadku recydywy, oczy-
wiście karać mandatami, a w 
skrajnych sytuacjach kiero-
wać sprawę do sądu.

Ze smogiem walczą samo-
rządy w całej Polsce. Przede 
wszystkim właśnie poprzez 
kontrole posesji oraz dofi-
nansowanie wymiany pie-
ców. W Rudzie Śląskiej kon-
trole odbywają się zarówno 
w domach prywatnych, jak i 

w firmach. W dwa miesiące 
przeprowadzono 82 kontro-
le i ujawniono 40 przypad-
ków nieprawidłowości.

Ciekawa wydaje się być ini-
cjatywa władz Legionowa, 
które stworzyły odważną 
ulotkę informacyjną o wy-
mownym haśle „5. przykaza-
nie NIE ZABIJAJ”, dotyczącą 
emisji zanieczyszczeń, którą 
można wręczyć trującemu 
nas sąsiadowi.

Z kolei w Warszawie, radni 
zastanawiają się m.in. nad 
sadzeniem roślin pochłania-
jących groźny pył. W sytua-
cjach kryzysowych wprowa-
dzana jest również darmowa 
komunikacja miejska.

Sposobów jest wiele, ale cel 
jeden. Oczyszczenie naszej 
przestrzeni z trujących pyłów. 
Zdrowie jest najważniejsze, 
dlatego jeszcze raz proszę 
– nie bądźmy obojętni i re-
agujmy. Chodzi o przyszłość 
naszą i naszych bliskich.

Piotr Kwiatkowski 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

KARCZEW Chciałbym 
odnieść się do - zamiesz-
czonego przez radnego 
Rady Miejskiej w Karczewie 
Piotra Kwiatkowskiego w 
gazecie iOtwock.info - arty-
kułu z dnia 9-22.01.2017 r. 
Tytuł „Resztki z pańskiego 
stołu” jest bulwersujący, bo 
oto pan radny sugeruje, że 
Rada Miejska traktuje miesz-
kańców osiedla Ługi jak, 
mówiąc kolokwialnie, psy ła-
szące się, aby otrzymać nie 
do końca ogryzioną kość.

Rozumiem mecha-
nizm przekazu 
medialnego, który 
za wszelką cenę 
stara się przyciąg-

nąć uwagę czytelników krzy-
kliwym tytułem, ale dobry 
obyczaj nie pozwala mi zaak-
ceptować podobnych zabie-
gów. Radny czyni zarzut po-
mijania w inwestycjach osiedla 
Ługi od wielu lat oraz zarzuca 
nieproporcjonalny do liczby 
mieszkańców Ługów udział 
w budżecie. Są to oskarże-
nia niezgodne z prawdą. Aby 
zrozumieć ich absurdalność, 
należy prześledzić budżety na 
przestrzeni wielu lat. Okazu-
je się bowiem, że były lata, w 
których gros środków inwe-
stycyjnych przeznaczonych 
było na inwestycje na Ługach 
„kosztem” reszty gminy, np. 
budowa przedszkola Ługuś, 
budowa ulicy ks. Miziołka. 
W 2006 r. wprowadziłem do 
budżetu naszej gminy zadanie 
bardzo ważne dla funkcjo-
nowania os. Ługi – budowę 
ul. ks. B. Miziołka. Radny P. 
Kwiatkowski i pozostali obecni 
radni z osiedla zapewne tego 
nie pamiętają, ale wtedy pra-
wie cały budżet inwestycyjny 
gminy Karczew przeznaczony 
został na realizację ww. zada-
nia. Z ogólnej kwoty na inwe-
stycje gminne 1.228.607,61zł 
- budowa ul. ks. B. Miziołka 
pochłonęła 903.985,13 zł, tj. 
ok 90% wartości wszystkich 
inwestycji. Była to na tamten 
czas strategiczny projekt dla 
mieszkańców osiedla. Sytuacja 
się powtórzyła w 2009 r. przy 
wydatkowaniu środków na 
dokończenie budowy przed-
szkola nr 3 na os. Ługi. Oko-
ło 30% (kwota 2.668.548 zł) 
budżetu inwestycyjnego całej 
gminy zostało wyasygnowa-
ne na dokończenie budowy 
przedszkola. Radni reprezen-
tujący okręgi wyborcze spoza 
osiedla Ługi (w tym także ze 
Wspólnoty Samorządowej 
Powiatu Otwockiego Koło w 
Karczewie – z mojego „ugru-
powania”, jak pisze często rad-
ny P. Kwiatkowski) dostrzegli 

wówczas nadrzędność ww. 
inwestycji nad partykularny-
mi interesami. Należy zwró-
cić uwagę także na fakt stop-
nia zagospodarowania terenu 
osiedla Ługi w stosunku do 
„starego” Karczewa i sołectw. 
Widać tu wyraźną dyspropor-
cję na korzyść tego pierwszego. 
Na przykład propozycję, aby 
z budżetu sfinansować ogro-
dzony wybieg dla piesków na 
osiedlu Ługi, karczewianie 
mieszkający od kilkudziesię-
ciu lat przy nieutwardzonych, 
błotnistych drogach czy miesz-
kańcy sołectw, niemogący ko-
rzystać z kanalizacji sanitarnej 
na swoim terenie, uznaliby za 
oczywistą fanaberię. Bowiem 
nie wyrównywanie nakładów 
finansowych na poszczególne 
obszary miasta i sołectw, a 
dążenie do wyrównania po-
ziomu infrastruktury, a tym 
samym stworzenie wygodnych 
warunków życia dla miesz-
kańców, jest nadrzędnym ce-
lem zarządzania budżetem. 
Radny Kwiatkowski pisze, że 
stan dróg na osiedlu „(…) jest 
krytyczny, na niektórych frag-
mentach jest już więcej dziur 
niż asfaltu”. Zapraszam pana 
radnego na gruntowe ulice w 
mieście – Zatylną, Krzewnia-
ka, Piaski, Kołłątaja, Mochna-
ckiego, Kochanowskiego i wie-
le innych. Proszę powiedzieć 
to mieszkańcom tych ulic, któ-
rzy kilkadziesiąt lat cierpliwie 
czekają na ich utwardzenie. 
Panie radny, trochę realizmu 
w wydawaniu ocen…

Zwracam również uwagę, 
że paradoksalnie wymienione 
przez autora artykułu wielomi-
lionowe inwestycje Otwocka 
na terenie osiedla Ługi, takie 
jak budowa miejsc parkingo-
wych przy kościele czy budowa 
kompleksu boisk sportowych, 
będą służyć przecież wszystkim 
mieszkańcom tego osiedla, 
znacząco wzbogacając jego in-
frastrukturę.

Zarzut, że z zarezerwowa-
nych na budowę parkingu 
40 tysięcy złotych do budże-
tu weszło jedynie 13 tysięcy 
ma błędnego adresata. Jeżeli 
wnioskodawcy tej inwestycji 
nie ustalili z właścicielem tere-
nu (OSM) możliwości jej rea-
lizacji to chyba sami ponoszą 
największą odpowiedzialność 
za niemożliwość jej realizacji 
w zakresie przewidzianym 
przez wnioskodawców. A na 
zakres prac dopuszczonych 
przez OSM na tym terenie w 
zupełności wystarczy 13 tysię-
cy złotych. Pragnę dodać, że 
zostanie zbadany stan prawny 
dotyczący użytkowania wieczy-
stego terenu, na którym miałby 
powstać parking. Jeżeli będzie 

szansa odebrania OSM użyt-
kowania wieczystego, gotów 
jestem wyasygnować środki 
w pełnej wysokości 40 tysięcy 
złotych na ten cel – co zadekla-
rowałem publicznie na sesji 28 
grudnia 2016 r.

Jako iż autor stwierdza, że 
jest dla niego kompletnie nie-
jasne, dlaczego zapropono-
wałem, aby realizacja części 
miejsc parkingowych nastąpiła 
w ramach budżetu partycypa-
cyjnego, wyjaśniam, że z powo-
du pilnej potrzeby stworzenia 
takich miejsc. Na sugestię 
radnego Kwiatkowskiego, że 
zakres tego budżetu zależy nie 
od niego a od mieszkańców, 
stwierdzam, że mieszkańcom 
jest absolutnie obojętne czy 
dostępne dla nich miejsca 
parkingowe stworzone zosta-
ły zależnie od radnego Kwiat-
kowskiego czy nie.

Przy analizie budżetu gmi-
ny Karczew na 2017 r. należy 
także pamiętać, że w budże-
cie partycypacyjnym (środki 
finansowe gminy) znajduje 
się za kwotę ponad 139 tys. 
zł zadanie: modernizacja pla-
cu zabaw na os Ługi przy ul. 
Gen Bema.

Powracanie kolejny raz do 
umowy zawartej między gminą 
Karczew a Otwocką Spółdziel-
nią Mieszkaniową dotyczącą 
przejęcia dróg, co ma nastąpić 
w styczniu 2018 r. i wylewanie 
z tego powodu gorzkich żali nie 
ma sensu, bowiem obowiązują 
nas zapisy tej umowy. Już teraz 
odciążyliśmy Otwocką Spół-
dzielnię Mieszkaniową (a więc 
także mieszkańców) z opłat za 
wieczyste użytkowanie pasów 
drogowych i kosztów oświet-
lenia ulicznego. I nie jest to 
zasługą obecnych radnych. To 
radni z poprzedniej kadencji 
wspólnie ze mną podjęli temat. 
Radni z „mojego” stowarzy-
szenia, reprezentujący osiedle 
Ługi, z którymi współpraca 
układała się bardzo dobrze, 
czego o współpracy z obecnymi 
radnymi z os. Ługi dziś niestety 
nie mogę powiedzieć.

W świetle powyższych wy-
jaśnień, mam nadzieję, że 
mieszkańcy osiedla Ługi spoj-
rzą na sprawy budżetu gminy 
Karczew nieco szerszym okiem 
niż radny Kwiatkowski.

Władysław Dariusz Łokietek 
Burmistrz Karczewa

aKTUalnOŚCI
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Krzywym okiem 
radnego…

KARCZEW OKIEm RADnEgO KWIATKOWsKIEgO

nie zabijaj

Fragment ulotki informacyjnej władz Legionowa
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Niniejszym, na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U z 2016 r.,
poz. 1727) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz.
353, ze zm.) informuję, że w dniu 30 grudnia 2016 r.,  na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  03-734 Warszawa,
ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Mariusza Hermanowskiego, została wydana decyzja o pozwoleniu na
budowę dla inwestycji pn.: 
„Budowa, przebudowa  i rozbudowa (modernizacja)  linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk,   
na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock – Pilawa od km 26,050 do km 55,600” w ramach projektu: „Modernizacja 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”
Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych: 

• woj. mazowieckie, powiat otwocki, gmina Otwock :
obręb Otwock 108, działki nr ew. 68/2, 68/11(68/5), 68/12(68/5), 68/8, 2/1, 2/2, 1/2,1/5, 55/3, 55/5, 58, 69/5, 69/6, 69/7
obręb Otwock 4, działki nr ew. 59/3(59/2), 60/1, 60/2, 65/4
obręb Otwock 50, działki nr ew. 19/32(19/7), 2/5, 5/2, 7/3, 7/4, 19/33(19/7), 17, 28/2, 18/1, 2/1, 2/5, 6/1, 6/2
obręb Otwock 92, działki nr ew. 15/3(15/2), 14/8(14/1), 14/4(14/2), 14/6(14/3), 39/5, 16
obręb Otwock 98, działki nr ew. 39/1, 42/1(42), 44/1, 45/1(45), 59/1(59), 59/2(59), 43, 44/2, 58, 39/5, 39/6, 39/7, 51/3, 51/4, 51/5,
51/6, 53/1, 53/2, 54/6, 54/7, 60/1, 60/2
obręb Otwock 258, działki nr ew. 3/1, 2/10, 2/7, 1/1,1/2, 2/23(2/14), 3/2, 2/17(2/14), 2/19(2/14), 2/20(2/14), 2/21(2/14), 2/22(2/14)
obręb Otwock 10, działki nr ew. 32/1, 32/2, 33/2, 104, 97/1, 97/2, 97/3, 100/4, 115
obręb Otwock 42, działki nr ew. 70/2, 67/3, 65, 66/3, 66/1, 67/1, 50/16, 50/9, 61/2
obręb Otwock 43, działka nr ew. 187/4
obręb Otwock 46, działki nr ew. 63/9, 63/1, 42/6
obręb Otwock 95, działka nr ew. 60/8
obręb Otwock 101, działki nr ew. 16/1, 66, 70
obręb Otwock  78, działki nr ew. 14/1, 14/3, 19/1, 19/4

• woj. mazowieckie, powiat otwocki, gmina Kołbiel:
obręb Karpiska 11, działki nr ew. 505, 519, 525, 506/1

obręb Kąty 12, działki nr ew. 1079/1(1079), 281/3, 1083, 1084, 1106, 1112, 1144
obręb Chrząszczówka 5, działka nr ew. 388
obręb Człekówka 6, działka nr ew. 550
obręb Chrosna 4, działka nr ew. 646

• woj. mazowieckie, powiat otwocki, gmina Celestynów:
obręb Pogorzel Warszawska 10, działki nr ew. 1189, 1440
obręb Stara Wieś 12, działki nr ew. 707/2, 705, 714/5
obręb Celestynów 1, działki nr ew. 693/18, 693/19, 693/20, 1444, 1434, 293, 253, 693/4, 693/3, 623, 394, 1433, 1439, 693/22
obręb Glina 4, działki nr ew. 656, 650/1, 657, 658
obręb Zabieżki 14, działki nr ew. 244, 863, 704, 696/1, 705, 758, 703, 702, 243
obręb Pogorzel Warszawska 10, działka nr ew. 627
obręb Stara Wieś 12, działka nr ew. 725/1

• woj. mazowieckie, powiat otwocki, gmina Osieck:
obręb Augustówka 1, działka nr ew. 365

• woj. mazowieckie, powiat garwoliński, gmina Pilawa:
obręb Puznówka 7, działka nr ew. 1286
obręb Pilawa 1, działki nr ew. 1289/90, 1751/10, 1751/17(1751/7), 1289/37, 1289/68, 1854, 1289/89, 1289/48, 1289/47, 1289/97,
1289/95, 152/2, 1289/135, 1288, 1530/7, 1289/73, 1329/5, 1289/70, 1289/130, 1289/129, 1289/128, 1289/127, 1289/126, 1289/131,
1751/1, 1751/2, 215/4, 216/4, 199, 1289/105
obręb Jaźwiny 2, działki nr ew. 859/5, 524/2
obręb Łucznica 5, działka nr ew. 588

• woj. mazowieckie, powiat garwoliński, gmina Garwolin:
obręb Miętne 9, działki nr ew. 1035, 1040

Strony postępowania w przedmiotowej sprawie ustala się na podstawie przepisów art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.).
Decyzja o pozwoleniu na budowę i akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, pokój 600.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośred-
nictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 
ze zm.), zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.
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Opel Insignia od prezydenta 
i Skoda Superb od starosty
POWIAT Do tradycji 
wpisało się współfinan-
sowanie przez władze 
samorządowe – prezydenta 
Miasta Otwocka, starosty 
otwockiego, komendanta 
stołecznego policji – zaku-
pu radiowozów. W tym roku 
są to trzy pojazdy: nie-
oznakowany Opel Insignia 
i Skoda Superb, które trafią 
do wydziału ruchu drogo-
wego otwockiej komendy, 
oznakowany Opel Corsa 
pomoże w służbie lokal-
nym dzielnicowym.

W czwartek, 5 stycznia 
br. w Komendzie Po-
wiatowej Policji od-

było się spotkanie, w którym 
uczestniczył starosta otwocki 
Mirosław Pszonka, prezydent 
Otwocka Zbigniew Szcze-
paniak, radny rady powia-

tu Janusz Goliński, a  także 
przedstawiciele rady miasta 
Otwocka. Pomysłodawcą 
spotkania był podinsp. Hu-
bert Białogrodzki, komen-
dant powiatowy policji w Ot-
wocku.

W roku 2016 na terenie po-
wiatu otwockiego doszło do 
1462 kolizji, 124 wypadków 
drogowych, w których zginęło 
12 osób, a 181 zostało rannych. 
Zatrzymano 135 nietrzeźwych 
kierujących oraz 117 po uży-
ciu alkoholu. 310 osób straciło 
prawo jazdy, a 921 pojazdów 
- dowody rejestracyjne. Postę-
powanie mandatowe zastoso-
wano w 10854 przypadkach, 
pouczenia w  115. Ponadto 
skierowano 630 wniosków 
do Sądu.

- Niech rok 2017 będzie 
czasem bezpiecznej służby, 
a  nowe radiowozy posłużą 

otwockiej drogówce - życzył 
starosta Mirosław Pszonka. 
Uzupełniając, prezydent 
Zbigniew Szczepaniak po-
zdrawiał słowami: - Panowie 
i  Panie, mniej interwencji, 
a więcej prewencji.

BP

Przetrwanie czy rozwój?
OTWOCK Ostatnie (17.01) 
posiedzenie Komisji 
Kultury, Sportu i Turystyki 
było niezwykle ważne dla 
wszystkich tych, którym nie 
jest obcy kulturalny rozwój 
miasta. Jednym z głów-
nych punktów porządku 
obrad było sprawozdanie 
Otwockiego Centrum 
Kultury za rok 2016 oraz 
omówienie planu finanso-
wego i planu pracy OCK na 
rok 2017...

biorąc pod uwagę 
tegoroczny bu-
dżet - rekordowy 
dla Otwocka pod 
kątem liczby za-

planowanych inwestycji oraz 
kwot przeznaczonych na ich 
realizacje, budżet w  którym 
ograniczono wydatki miasta, 
a  na kulturę przeznaczono 
„2%” - zapowiadało się na 
niezwykle gorącą i ożywioną 
dyskusję. W końcu radni już 
nas przyzwyczaili do wzajem-

nych złośliwości oraz otwarte-
go konfliktu na linii prezydent 
– członkowie tzw. koalicji. 
Było gorąco, ale o dziwo nie-
zwykle kulturalnie (choć nie 
obyło się bez uszczypliwości 
w kierunku prezydenta mia-
sta), ale w końcu to Komisja 
Kultury... Jedno tylko mierzi – 
posiedzenie wyznaczone było 
na godzinę 16.15, myślicie, 
że odbyło się punktualnie? 
Oczywiście, że nie, ponieważ 
obecność tylko 5 radnych nie 

zapewniała quorum. Dopie-
ro ok. 17.00 przewodniczący 
Jarosław Łakomski rozpoczął 
wreszcie obrady.

Bój o OCK
Na działalność Otwockiego 

Centrum Kultury składają się 
placówki: Muzeum Ziemi 
Otwockiej im. Michała Elwi-
ro Andriollego, Klub „Smok” 
oraz klub „Mlądz, a  w  jego 
strukturach działają również: 
Teatr im. Stefana Jaracza, 
Uniwersytet III Wieku oraz 
chór kameralny „Concordia”. 
Pełniący obowiązki dyrekto-
ra OCK Sebastian Rakowski 
w sposób niezwykle rzeczowy 
i merytoryczny wyjaśnił rad-
nym, czym grozi aktualny 
budżet w kontekście kultury. 
„Są trzy możliwości – trwamy 
i ograniczamy się do realizacji 
niezbędnego minimum, za-
mykamy którąś z  placówek 
albo zwiększamy kwotę za-
pisaną w budżecie na kultu-
rę” – podsumował Rakowski. 
Nie można się z nim nie zgo-
dzić – OCK to m.in. blisko 20 
etatów (2 lata temu było ich 
16), 4 reżyserów, 70 aktorów, 
3 instruktorów teatralnych, 
dyrygent oraz muzyk. Koszt 
funkcjonowania samego tea-
tru to ok. 700 tys. zł rocznie. 
„Do kogo będą mieli miesz-
kańcy pretensje, że w  ich 
mieście nic się nie dzieje? 
Nie do radnych, tylko do nas” 
– punktował Rakowski. 

„Podstawą do rozmów będą 
wszelkiego rodzaju dokumen-
ty, z którymi chcielibyśmy się 
zapoznać, tzn. jeśli są jakieś 
wyliczenia i wnioski, że nam 

na coś nie starczy – to my 
musimy się z  tym zapoznać. 
Dlaczego? Dlatego, że patrząc 
na wykonywanie planu finan-
sowego OCK, z  roku na rok 
widzimy bardzo szybki wzrost 
dotacji ze strony urzędu 
i spadek wpływów z usług do 
OCK.” – mówił radny Kłósek. 
I tak debatowano przez prawie 
półtorej godziny... Ostatecznie 
wyliczenia, o  których mówił 
radny Kłósek zostały przeka-
zane. Sposób przygotowania 
Sebastiana Rakowskiego do 
posiedzenia potwierdza tylko, 
że jest on odpowiednią osobą 
na odpowiednim stanowisku. 
Przydałby się zatem konkurs 
na dyrektora OCK – wątpię 
by był inny słuszny kandydat 
na to stanowisko, a ile można 
pełnić obowiązki...W tej kwe-
stii radni byli zgodni, pomysł 
konkursu poparł również 
naczelnik Wydziału Kultury 
i  Promocji Andrzej Wyso-
czański. Czy się odbędzie? 
Czas pokaże. 

Co dalej?
Co zatem wynikło z  posie-

dzenia? Przewodniczący Rady 
Miasta i zarazem członek ko-
misji – Jarosław Margielski 
powiedział wyraźnie, że radni 
nie mówią „nie”. Członkowie 
komisji ustalili, że zapoznają 
się z wszelkimi rozliczeniami 
i prognozami przygotowanymi 
przez p.o. dyrektora OCK Se-
bastiana Rakowskiego i wrócą 
do rozmowy uzbrojeni w pełną 
wiedzę na temat finansowego 
zapotrzebowania otwockiej 
kultury. To światełko w tune-
lu, ale na wyjaśnienie, czy na 

jego końcu będzie żarówka, 
czy pędzący pociąg musimy 
jeszcze poczekać. Głęboko 
wierzę w to, że komisja spełni 
swoje zadanie i „uratuje” otwo-
cką kulturę. Radny Margiel-
ski zainteresował się również 
możliwością uruchomienia 
w  teatrze kina. Oczywiście, 
do tego jeszcze długa droga, 
ponieważ potrzebne są spore 
nakłady finansowe, jednak 
inwestycja ta w  kontekście 
długoterminowym jest nie-
zwykle słuszna i  obiecująca. 
Dodatkowo procedura pozy-
skiwania filmów do projekcji 
jest z kolei niezwykle prosta – 
dystrybutor wgrywa film na 
wbudowany w projektor ser-
wer, a zyski z biletów dzielone 
są po połowie. 

Okiem mieszkańca
No cóż, nie pozostaje nam 

nic innego jak poczekać na za-
powiedziany powrót do debaty 
o „kasie” na kulturę, postaram 
się i  ja tam być pełen wiary 
i nadziei, że nie wszystko stra-
cone. No chyba, że mnie nie 
wpuszczą... Jedno jest pewne 
– skoro to radni ustalają godzi-
ny posiedzeń, to powinni ich 
bezwzględnie przestrzegać. 
Skoro wymagamy od innych, 
wymagajmy też od siebie. Za-
chęcam również mieszkańców, 
aby chodzili na sesje i komisje 
w myśl zasady „nic o nas bez 
nas”. Warto, można się sporo 
dowiedzieć i przekonać się, kto 
bierze czynny udział w takich 
debatach, a  kto tylko siedzi 
i podjada. 

Wakul 
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Czy ste powie trze w 
dzi siej szych cza sach 
to towar defi cy towy. 
Najgorzej jest, gdy 
nadchodzi fala 

mrozu - zimne, gęste powie-
trze przyciska do ziemi wszel-
kie wydobywające się z komi-
nów dymy. I tak np. 18 stycznia 
2017 r. stacja pomiarowa przy 
ul. Brzozowej w Otwocku rano 
odnotowała wielkie przekrocze-
nia w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza pyłami zawieszonymi 
PM10 – 202 μ/m3 (przy po-
ziomie dopuszczalnym 50 μ/
m3 ) - czyli ponad 400% nor-
my, a PM2,5 – 185 μ/m3 (przy 
poziomie dopuszczalnym 25 
μ/m3) - ponad 700% normy! 
Ale tej zimy już niejednokrot-
nie te przekroczenia były jesz-
cze wyższe - nawet po 1000% - i 
na pewno nie raz jeszcze będą 
podobne. Właściwie żyjemy jak 
wewnątrz komina. Wszelkie 
służby zajmujące się monito-
rowaniem powietrza stanowczo 
odradzają dłuższe niż koniecz-
ne przebywanie na zewnątrz. 
Z bardzo prostego powodu - te 
dymy zawierają całe spektrum 
trujących związków. Jedni z nas 
(szczególnie ci mający proble-
my z układem oddechowym 
czy krążenia) praktycznie od 
razu odczują skutki inhalowa-
nia tych trucizn, krztusząc się 
czy łapiąc powietrze jak ryba, u 
innych skutki chorobowe mogą 
pojawić się po jakimś czasie. I 
nawet w domach nie jesteśmy 
całkiem zabezpieczeni przed 
zanieczyszczonym powietrzem 
- smród wdziera się do środka 
przez szpary. 

„Miesz kam na pięk nym 
osie dlu dom ków jed no ro-
dzin nych. Zimowe wie czory 
spo wite szaro-czarną mgłą… 
Niby palą węglem. Przez 
wen ty la cję śmier dzący odór 
dymu dostaje się jak szalony. 
Dym jest tak gry zący, że boli 
gar dło i łza wią oczy. Nie da 
się funkcjo no wać. Nie chcę 
umrzeć przed wcze śnie na 
raka płuc czy inne dia bel-
stwo!” - oto jedna z wielu 
podobnych relacji w sieci 
wrzucanych przez wkurzo-
nych i zrozpaczonych ludzi.

Jednak - TO WAŻNE! - tak 
nie musi być! Gdy każdy choć 
troszkę się zaangażuje i po-
stara np. zmienić złe nawyki 
palenia w piecu.

Chroń się przed 
brudnym powietrzem
Na wielu poziomach widzi-

my działania, które mają na 
celu ochronę ludności najbar-
dziej narażonej na problemy 
zdrowotne spowodowane za-

nieczyszczonym powietrzem. 
W Otwocku, w ramach ochro-
ny dzieci przed skutkami 
wdychania brudnego powie-
trza, prezydent poprosił pro-
wadzących placówki oświa-
towe o rezygnację z zajęć na 
zewnątrz w okresach silnego 
zanieczyszczenia powietrza.  

Aktualizowane na bieżą-
co dane dotyczące jakości 
powietrza można śledzić na 
stronach: powietrze.gios.
gov.pl, sojp.wios.warszawa.
pl czy aqicn.org. Wydane 
ostrzeżenia pojawiają się 
także systematycznie na stro-
nach urzędów miast i gmin. 
Pamiętajcie - dla własnego 
dobra - nie ignorujcie ich i 
ostrzegajcie innych!

Jak produkować 
mniej dymu
Z badań wiemy, że aż 66% 

zanieczyszczeń pyłem PM10 
i 85% zanieczyszczeń pyłem 
PM2,5 pochodzi z domowych 
kotłowni. Pierwsza bardzo 
ważna zasada - całkowicie za-
bronione jest spalanie odpa-
dów! Każdy, kto pali w piecu 
starymi meblami, plastikami 
itp., naraża się na grube kary 
pieniężne. Jak informuje  ko-
mendant otwockiej Straży 
Miejskiej Dariusz Sokół - 
Straż Miejska prowadzi kon-
trole opału stosowanego w 
piecach i reaguje na wszyst-
kie zgłoszenia mieszkańców 
w sprawie nieuprawnionego 
spalania w piecach domo-
wych. Telefon interwencyjny 
- 605 219 979. 

Po drugie - faktem jest, że 
palenie węglem, drew nem lub 
innym legal nym paliwem także 
bardzo często produkuje gęsty, 
czarny dym. Powodem jest... 
nieumiejętne palenie! Niestety 
mimo, że bardzo wiele domów 
jest ogrzewanych węglem, to 
zbyt mało osób wie, jak pra-
widłowo nim palić, żeby było 
bez dymu i na dodatek efek-
tywnie (co znaczy tanio). Więk-
szość po prostu kopci jak dzicy. 
Umiejętności palenia od góry, 
która właśnie pozwala spa lać 
węgiel bez dymu, można się 
nauczyć - są „magicy”, którzy 
stosują ją przez cały czas i chęt-
nie uczą innych.

Nowoczesne źródła 
ogrzewania
Trzeci sposób na poprawę 

jakości powietrza dotyczy 
zmian źródeł ogrzewania w 
domach na bardziej przyja-
zne środowisku. Pomocne tu 
będą cyklicznie prowadzone 
akcje dotacji na wymianę kot-
łów. Rząd obiecuje wkrótce 

znaczne dotacje dla najuboż-
szych na wymiany starych 
pieców - nawet do 80 proc. 

Gminy już mogą ubiegać się 
o dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w War-
szawie na wymianę kotłów. 
W ramach konkursu miesz-
kaniec będzie mógł liczyć 
na dofinansowanie do 75% 
kosztów kwalifikowanych, 
ale nie więcej niż 5.000,00 
zł. Pozostały koszt realizacji 
przedsięwzięcia stanowić 
będzie wkład własny miesz-
kańca. W ramach składanego 
wniosku możliwa będzie wy-
miana starych kotłów na: ko-
cioł opalany biomasą, kocioł 
gazowy lub kocioł olejowy. 

1 lutego 2017 r. rusza na-
bór wniosków o dotacje na 
wymianę źródeł ogrzewania 
na terenie Miasta Otwocka. 
(Patrz ramka niżej).

W gminie Wiązowna nabór 
wniosków w tej sprawie od 
mieszkańców już trwa. Można je 
składać do 03.02.2017 r. Więcej 
informacji na www.tuwiazowna.
pl. lub w UG - tel. 22 512 58 64, 
o.nowak@wiazowna.pl.

W innych gminach spraw-
dzajcie strony swoich urzędów. 

Warto też skorzystać z in-
nych dofinansowań, jak np.: 
od 09.01.2017 r. do wyczer-
pania alokacji, maksymal-
nie do 29 września br., trwa 
nabór wniosków od osób 
fizycznych w programie do-
finansowania „Ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza poprzez zakup i mon-
taż kolektorów słonecznych, 
zakup i montaż instalacji fo-
towoltaicznej, zakup i mon-
taż pomp ciepła” ze środków 
WFOŚiGW w 2017 roku. 

(www.wfosigw.pl).

ZetKa

aKTUalnOŚCI

ReKlaMa

List otwarty otwockiej radnej 
nt. konfliktu prezydent - 
koalicja radnych
Otwock, 18 stycznia 2017 r.

Szanowni 
Mieszkańcy!
Zdecydowałam się zwró-

cić do Państwa, ponieważ 
w  związku z  wydarzeniami, 
które miały miejsce pod ko-
niec ubiegłego roku, zaczęłam 
poważnie obawiać się o rozwój 
naszego Miasta. Prezydent 
i  koalicja posiadająca więk-
szość w Radzie Miasta stanęły 
po dwóch stronach barykady, 
a  ich wysiłki koncentrują się 
przede wszystkim na wzajem-
nym oskarżaniu i działaniu na 
szkodę oponentów. Było to 
szczególnie widoczne podczas 
głosowania nad budżetem, 
o którego realizację poważnie 
się obawiam. Mam nadzieję, 
że wzrost świadomości Miesz-
kańców Otwocka na temat 
tego, co dzieje się na szczeblu 
władz terytorialnych wpłynie 
pozytywnie na pogodzenie się 
zwaśnionych stron tak, żeby 
dobro Otwocczan stało się 
główną motywacją ich działań.

Minęły już dwa lata od 
chwili, gdy otrzymałam od 
Państwa mandat zaufania, 
dzięki czemu mogę repre-
zentować Wasze interesy 
w  Radzie Miasta. Jesteśmy 
pierwszymi radnymi wybra-
nymi według nowej ordynacji 
wyborczej. Jednomandatowe 
okręgi wyborcze dają szansę 
na zrównoważony rozwój ca-
łego miasta – każda dzielnica 
ma swojego przedstawiciela 
w Radzie, a Mieszkańcy krót-
szą drogą mogą zgłaszać swo-
je problemy, sugestie i współ-
decydować o  kierunkach 
rozwoju. Czy to się sprawdza?

Przez ostatnie dwa lata dużo 
działo się w Otwocku. Z inicja-
tywy nowej Rady Miasta przy-
było wiele dróg utwardzonych, 
niektóre szkoły zostały wypo-
sażone w nowe boiska. Ruszył 
Lokalny Program Rewitaliza-
cji, który ma wytyczyć kierun-
ki rozwoju i odbudowy miasta. 
W tym celu były prowadzone 
konsultacje społeczne. Trwa-
ją też prace nad miejscowym 
planem zagospodarowania 
przestrzennego. Każdy może 
wnieść swoje uwagi i uczestni-
czyć w pracach komisji środo-
wiska. W ubiegłym roku świę-
towaliśmy 100-lecie naszego 
Miasta. Z tej okazji odbyło się 
wiele imprez i uroczystości, goś-
ciliśmy znakomite osobistości 
z kraju i z zagranicy. Odwiedzi-
ło nas „Lato z radiem”, byliśmy 
gospodarzami wojewódzkich 
dożynek, Mieszkańcy dosko-
nale bawili się na licznych 
koncertach. Kulminacją obcho-
dów jubileuszu było oddanie do 
użytku Teatru im. Stefana Jara-
cza – naszej kulturalnej perełki.

Jest jednak i druga strona 
medalu. Aby miasto dobrze 
się rozwijało potrzebny jest 

dialog i współpraca obu or-
ganów samorządowych: sta-
nowiącego, czyli Rady Miasta 
i wykonawczego – Prezyden-
ta. W naszym mieście, nieste-
ty, tego porozumienia nie ma.

Wyraźnym przykładem tych 
relacji było uchwalanie budże-
tu miasta na 2017 rok. W po-
łowie grudnia radni otrzymali 
projekt uchwały budżetowej 
przygotowanej przez Prezy-
denta. Mieli czas na zapo-
znanie się z nim i wniesienie 
ewentualnych poprawek na 
sesji Rady Miasta. Sesja bu-
dżetowa została zwołana przez 
przewodniczącego Rady na 30 
grudnia, na godzinę 14.00. Po 
czterech godzinach dyskusji 
„o wszystkim i o niczym” radni 
spoza koalicji, Prezydent oraz 
skarbnik miasta (która odpo-
wiada za prawidłowe zesta-
wienie i przeliczenie budżetu) 
otrzymali jego nową wersję, 
przygotowaną przez koali-
cję z przewodniczącym Rady 
(a zarazem koalicji) na czele. 
Budżet, przedstawiony nam 
30 grudnia, zawierał około 
450 poprawek(!), a na zapo-
znanie się z nim otrzymaliśmy 
pół godziny! W  dokumencie 
było wiele nieprawidłowości, 
wykreśleń i  nowych zadań, 
które nie zostały wcześniej 
zgłoszone i nie były przedysku-
towane na komisjach. Koali-
cja podzieliła środki głównie 
między swoje okręgi. Czy jest 
to zgodne z wizją zrównowa-
żonego rozwoju miasta?

Profesor Michał Kulesza, na-
zywany ojcem Ustawy o samo-
rządzie terytorialnym zwracał 
uwagę, że radny ma reprezen-
tować lokalną społeczność. 
Przynależność partyjna i  lo-
jalność wobec partyjnych li-
derów „wyzwala w ludziach złe 
moce”. Twierdził, że zaciekłość 
partyjna i  walka polityczna 
zniekształcają ideę samorzą-
du, a  także służbę publiczną 
radnych. To, jak bardzo ta 
myśl i obawy profesora Kule-
szy się potwierdzają, widzimy 
dzisiaj w funkcjonowaniu na-
szego samorządu. To zdrowy 
rozsądek, odpowiedzialność 
i dobro społeczne powinny kie-
rować pracą każdego radnego. 
Wszyscy Mieszkańcy Otwocka 
mają prawo oczekiwać takich 
samych korzyści. Zamiast tego, 
wydaje się, część radnych dzia-
ła w imię partykularnych inte-
resów. 

Na koniec pragnę wyrazić 
nadzieję, że Prezydentowi i Ra-
dzie Miasta uda się zbudować 
płaszczyznę porozumienia, któ-
rej efektem będzie miasto speł-
niające potrzeby i oczekiwania 
wszystkich Mieszkańców.

Z poważaniem  
radna Otwocka Małgorzata Rock 

Dotacje Do wyMiany źróDeł ciepła
prezydent Miasta Otwocka informuje o programie dotacji 
z budżetu miasta otwocka do wymiany źródeł ciepła na 
bardziej ekologiczne. nabór wniosków na rok 2017 rozpo-
czyna się w dniu 1 lutego 2017
podpisywanie umów dotacji będzie możliwe po ostatecz-
nym zatwierdzeniu budżetu Miasta Otwocka na 2017 r.
dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego 
źródła ciepła na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia 
energetycznego i ekologicznego.
aby uzyskać dotację należy zlikwidować stare źródło 
ciepła. dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na 
terenie Miasta Otwocka
dotację mogą otrzymać wszyscy posiadacze budynków 
i lokali położonych na terenie Miasta Otwocka: zarówno 
osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz 
wspólnoty mieszkaniowe.
Więcej informacji na stronie www.iOtwock.info, lub:
- w UM Otwocka, ul. armii Krajowej 5, budynek C, pokój 
4; - na stronie otwock.pl; - pod nr tel. (22) 779-20-01 wew. 
171; - pisząc na e-mail: srodowisko@otwock.pl

Jak rozgonić smog
POWIAT Ostrzeżenie! alarm smogowy w Otwocku i okolicach - ta informacja 
ostatnio pojawia się regularnie we wszystkich mediach. Żyjemy jak wewnątrz komina 
- tak zanieczyszczone jest powietrze, które wdychamy. Jednak czy naprawdę tak 
musi być? To zależy od nas wszystkich - każdy może pomóc rozgonić smog.
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CELEsTYnÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

BOmBER jest średniej wiel-
kości rezolutnym psiakiem. 
Pełen pozytywnej energii 
i sprytu, zawsze skory do za-
bawy. Jest mądry i  wesoły. 
Bardzo, bardzo kocha ludzi 
i tęskni za ich towarzystwem 
i  spacerami. Ma ok. 6 lat 
i równie długą, smutną schro-
niskową historię.

nr 348/15

EUREKA nadal czeka na 
adopcję. To młoda koteczka. 
Los jej nie oszczędzał, zna-
leziono ją w lesie, w wiklino-
wym koszyku z  kociakami. 
Jest cudowna, delikatna 
i spokojna. Dyskretnie doma-
ga się choć chwili uwagi i do-
tyku ludzkiej ręki. Pokornie 
czeka w schroniskowej klatce 
na prawdziwy dom, z którego 
już nikt jej nigdy nie wyrzuci.

nr 27/16

JInKs jeszcze nie znlazł 
domu! To 100% czarnego, 
cudownego młodego kociaka. 
Wyjątkowo źle znosi samot-
ność zamknięty w  schroni-
skowej klatce. Niecierpliwie 
wyczekuje człowieka, a wte-
dy jego opowieściom nie ma 
końca. Tęskni za domem, nikt 
go nie szuka, nie pyta. Smut-
ne życie na starcie. Jinks cze-
ka i wciąż nie traci  nadziei !

nr 48/16   

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

Radosna świta Trzech KróliOrszak królewski w Kołbieli

CELEsTYnÓW Siarczysty 
mróz nie stał się przeszko-
dą dla mieszkańców, którzy 
6 stycznia podążali z ra-
dością i śpiewem ulicami 
Celestynowa prowadzeni 
przez Trzech Króli. Szli 
z darami serca, silnymi 
postanowieniami i nadzie-
ją spełnienia intencji do 
nowonarodzonego Dzieciąt-
ka Jezus.

Już po raz piąty z  inicja-
tywy proboszcza ks. Mi-
rosława Wasiaka, orszak 

uformowany na parkingu 
przy kościele, w  którym za 
Trzema Królami na koniach, 
powozem z  dziećmi prowa-
dzonym przez Witka Laskusa, 
bryczką z  akordeonistą An-
drzejem Powałko i furmanką 

– ruszył kilkudziesieciooso-
bowy konwój mieszkańców, 
w którym wyróżniała się mło-
dzież w  królewskich i  aniel-
skich strojach. Proboszcz 
ksiądz Wasiak, niczym dobry 
duch, starał się być wszędzie 
i przy każdej osobie: zachęcał 
do śpiewania, wesołym sło-
wem rozśmieszył, pochwalił 
dziecko i rodziców za strój… 
Z głośników płynęły kolędy, 
które mieszkańcy wzmacniali 
swoimi głosami tak, że w mi-
janych domach szyby drżały, 
a ci, co iść nie mogli, pozdra-
wiali orszak zza nich. Po go-
dzinnym marszu, tłum dotarł 
do stajenki w kościele, gdzie 
została odmówiona koronka 
do Bożego Miłosierdzia.

AnKa

kołBieL Po raz pierwszy 
w gminie, z inicjatywy wójta 
Adama Budyty i probosz-
cza parafii Świętej Trójcy ks. 
Krzysztofa Abramowskiego, 
w święto Trzech Króli odbył się 
przemarsz z gwiazdą, którą 
ubrany w sukmanę kołbielską 
przepasaną kolorowym pasem 
trzymał wójt Adam Budyta.

Za nim, wokół Ryn-
ku, śpiewając kolędy 
i pieśni kościelne, szli 

mieszkańcy Kołbieli i oko-
licznych miejscowości. 
Wśród idących było wiele 
dzieci, a niektóre przebrane 
za króli. Po przemarszu na 
wszystkich czekała gorąca 
herbata i grochówka z kuch-

ni polowej, przygotowana 
przez druhów jednostki 
OSP Kołbiel.

Wiele osób stwierdziło, 
że tego rodzaju czczenie 
święta Trzech Króli, trzeba 
kontynuować w  latach na-
stępnych.

 AnKa

spotkanie na Politechnice Warszawskiej
POWIAT 10 stycznia br., na 
Wydziale Inżynierii Materia-
łowej Politechniki Warszaw-
skiej odbyło się spotkanie 
dotyczące współpracy na 
linii Powiat Otwocki - Poli-
technika Warszawska - firmy 
z terenu powiatu otwockie-
go. Celem spotkania było 
omówienie szerszej współ-
pracy Powiatu Otwockiego 
z Politechniką Warszawską. 

W  spotkaniu 
uczestniczył 
starosta otwo-
cki Mirosław 
Pszonka; czło-

nek Zarządu Powiatu Aneta 
Bartnicka; dr hab. inż. Jaro-
sław Mizera, prof. PW, dzie-
kan Wydziału Inżynierii Ma-
teriałowej; dr hab. inż. Jerzy 
Robert Sobiecki, prof. PW, 
prodziekan ds. nauki; dr hab. 
inż. Waldemar Kaszuwara, 
prof. PW, prodziekan ds. stu-
denckich; dr inż. Andrzej Za-
górski, pełnomocnik dziekana 
ds. współpracy z przemysłem; 
dr hab. inż. Joanna Ryszkow-
ska, prof. PW. Grupę przed-
siębiorców reprezentowali: 
ASMA Polska Sp. z o.o., Ma-
rek Perłowski i Leszek Stem-
pel; BAKS, Tomasz Żukow-
ski, STOK DEVELOPER Sp. 
z o.o., Barbara Stocka, F.H.U. 
„BRUK-BUD” Piotr Skoczek.

Inicjatorem spotkania był 
absolwent Wydziału Inży-
nierii Materiałowej Poli-
techniki Warszawskiej mgr 
inż. Łukasz Płaczek, który 
od 5 lat prowadzi „spotka-
nia z nauką” w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kul-
tury w  Otwocku propagu-
jąc nauczanie techniczne. 
Podczas spotkania omó-
wiono zakres współpracy 
pomiędzy poszczególnymi 
firmami, a  uczelnią. Po-
ruszono wiele problemów 
technologicznych związa-
nych z branżą. Łukasz Pła-
czek zaprezentował swój 
projekt organizacji konfe-

rencji dotyczącej innowa-
cyjności. Pomysł spotkał się 
z dużym zainteresowaniem 
środowiska naukowego. 
Starosta otwocki Mirosław 
Pszonka pozytywnie odniósł 
się do organizacji konferen-
cji w  powiecie otwockim. 
Jednocześnie wyraził chęć 
umożliwienia nawiązania 
nowych kontaktów i  sze-
rokiej współpracy środo-
wiska naukowego ze śro-
dowiskiem biznesu. Wielu 
absolwentów poszczegól-
nych wydziałów Politechni-
ki Warszawskiej związanych 
jest z powiatem otwockim. 
Rozwój firm umożliwia 

podjęcie pracy wykształco-
nym inżynierom na terenie 
powiatu otwockiego czyli 
w ich miejscach zamieszka-
nia. Dzięki temu region roz-
wija się gospodarczo, a do-
brze wykształceni pozostają 
– mówił Mirosław Pszonka.

Wśród pomysłów współ-
działania z  Wydziałem In-
żynierii Materiałowej Po-
litechniki Warszawskiej, 
planowany jest I Powiatowy 
Konkurs Wiedzy Technicz-
nej. Jest to autorski projekt 
Łukasz Płaczka, kierownika 
sekcji ds. kultury PMDK.

Miłym akcentem na zakoń-
czenie wizyty były medale 

z  okazji 25-lecia Wydziału 
Inżynierii Materiałowej 
PW wręczane na pamiątkę 
uczestnikom spotkania.

Jak zapewnił Łukasz Pła-
czek to dopiero początek no-
wej współpracy Politechniki 
Warszawskiej z  lokalnymi 
przedsiębiorcami. 2017 rok 
jest dobrym momentem na 
rozwój powiatu otwockiego, 
a przede wszystkim na się-
ganie po środki europejskie 
przeznaczone na innowa-
cyjność.

Wydział Organizacyjny i Spraw 
Społecznych Starostwa  

Powiatowego w Otwocku
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Zaproszenie na debatę o edukacji 

Rusza Miss Ziemi 
Otwockiej 2017

Wycinka lasu w dąbrówce
POWIAT Reforma oświaty, 
proponowana przez obecny 
rząd, budzi słuszny sprze-
ciw pośród znacznej części 
środowiska nauczycieli, 
rodziców i uczniów. Nie ule-
ga wątpliwości, że rozwój 
powinien być nierozerwal-
nie związany z edukacją.

Jednakże zmiany w syste-
mie oświaty powinny być 
przeprowadzone w spo-

sób skoordynowany, mery-
toryczny, a  nade wszystko 
odpowiedzialny. Zdając sobie 
z tego sprawę, gorąco zapra-
szamy do udziału w debacie: 
„Jakiej edukacji potrzebuje-
my?”.

Spotkanie odbędzie się 
w czwartek 26 stycznia 2017 
roku w  Kawiarni Klubowej 
(dawny Proton) przy ul. Po-
niatowskiego 1 w  Otwocku 
(początek o  godz. 18). Bę-
dzie miało charakter dys-
kusji panelowej z  udziałem 
prelegentów i  publiczności. 

Razem spróbujemy zdefi-
niować oczekiwania wobec 
systemu oświaty oraz władz 
publicznych, które ten sy-
stem kształtują, nadając mu 
ramy organizacyjno-prawne. 
Wśród znamienitych eks-
pertów, którzy potwierdzili 
udział w  dyskusji, znaleźli 
się: Sławomir Broniarz – pre-
zes ZNP, prof. Jan Hartman 
– nauczyciel akademicki, fi-
lozof i bioetyk oraz Wiesław 
Włodarski – przewodniczący 
Stowarzyszenia Dyrektorów 
Szkół Średnich, dyrektor L 
LO im. Ruy Barbossy w War-
szawie. Partnerem i patronem 
medialnym Klubu Trybuny 
w  Otwocku jest Dziennik 
Trybuna – codzienna gazeta 
o zasięgu ogólnopolskim.

Zobacz także: 
otwocki.sld.org.pl.

Lucyna Rutkowska 
Przewodnicząca Rady Powiatowej-

Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
w Otwocku

POWIAT Nowy rok to 
kolejny konkurs Miss Ziemi 
Otwockiej. Za nami pierwsze 
spotkanie, na którym przed-
stawiono wstępne informa-
cje o tegorocznej edycji. 

Spotkanie odbyło się w LO 
im. Gałczyńskiego 18 
stycznia. Prowadził je Łu-

kasz Płaczek, organizator tego 
przedsięwzięcia. Na miejscu 
pojawili się także współorgani-
zatorzy, laureatki i uczestniczki 
zeszłych edycji Miss Ziemi Ot-
wockiej, a także lokalne media. 

Jak co roku, patronami wy-
borów otwockiej Miss będą 
Powiat Otwocki, Miasto Ot-
wock, a w tym roku partne-
rem będzie M3 Fitness. 

Do wyborów MZO mogą 
zgłaszać się dziewczyny 
i  kobiety w  wieku 18-26 lat. 
Kandydatka musi spełniać 
określone warunki, jak bez-
dzietność oraz niekaralność. 
Dodatkowo nie może ona 
posiadać widocznych tatuaży. 
W lutym ruszają castingi, które 
mają się odbywać w budynku 
LO im. Gałczyńskiego w Ot-
wocku.  Pierwszy - 5 lutego 
o godz. 15.00, potem: 8 lutego 
o godz. 18.00 i 11 lutego o godz. 
15.00. Na casting należy wziąć 
ze sobą dowód tożsamości.  

W jury zasiądą przede wszyst-
kim finalistki poprzednich edy-
cji, organizator oraz przedsta-
wiciele siłowni M3 Fitness. 
Łukasz Płaczek zapewnił 
także, że wszystkie szczegóły 
będą na bieżąco przekazywa-
ne do informacji publicznej za 
pośrednictwem m.in. naszego 
medium, ale także za pomocą 

portali społecznościowych. 
Kampania promocyjna rusza 
już w tym tygodniu.

Sam konkurs to przede 
wszystkim szansa dla mło-
dych, pięknych dziewcząt 
z naszego regionu, które chcą 
sprawdzić się w  roli mode-
lek. Uczestniczki obecne na 
spotkaniu podkreślały, że jest 
to niezwykłe doświadczenie 
i  bardzo ciekawa przygoda. 
Warto podkreślić, że niektóre 
z  laureatek i  finalistek MZO 
brały później udział w innych 
konkursach, jak chociażby 
Miss Polonia. Idąc za po-
przednimi edycjami, finalist-
ki będą obecne na różnego 
rodzaju wydarzeniach, ale 
także będą wspierały inicjaty-
wy społeczne i kulturalne. Or-
ganizator podkreślił, że Miss 
Ziemi Otwockiej cieszy się 
dużą popularnością nie tylko 
w naszym powiecie, ale także 
przyciąga kandydatki z  war-
szawskiej dzielnicy Wawer, 
ale również z takich miast jak 
Siedlce czy Białystok. W tym 
roku miał wystartować wybór 
na Mistera Ziemi Otwockiej, 
ale ze względu na małe zain-
teresowanie, organizator od-
szedł od tego pomysłu. 

Polki to najpiękniejsze ko-
biety na świecie, a te z naszego 
powiatu w szczególności. Dla-
tego organizator, a także my, 
zachęcamy wszystkie dziew-
częta do wzięcia udziału w wy-
borach Miss Ziemi Otwockiej 
2017. Informacje dotyczące 
konkursu będziemy państwu 
przekazywać na bieżąco.

Jan Szczyrek

CELEsTYnÓW Od przy-
szłego tygodnia rozpocznie 
się wycinka lasu przy dro-
dze powiatowej w Dąbrów-
ce w obrębie ulic Myśliwska 
– Cicha.

las jest wtedy piękny, gdy 
zdrowy. I o  to od wieków 
dbają leśnicy, ponieważ są 

jakby lekarzami. Co jakiś czas 
przeprowadzają badania kon-
trolne i kiedy odkryją, że któreś 
drzewo jest zainfekowane cho-
robą, natychmiast leczą, a gdy 
schorzenie jest nieuleczalne, 
wycinają, by kolejne nie ule-
gły zakażeniu. Niestety, ten las 
choroba - tzw. huba korzeniowa 
- zaatakowała masowo, więc nie 
pozostaje nic innego, jak doko-
nać odnowienia drzewostanu, 
co znaczy, że las zostanie wycię-
ty, teren uprzątnięty, zaorany, 
by wiosną przyszłego roku po-
sadzić na nim młode drzewka 
– wyjaśnia nadleśniczy Nad-
leśnictwa Celestynów mgr Ar-
tur Dawidziuk. – Ponadto ten 

konkretny drzewostan jest już 
znacznie przerośnięty, bo liczy 
150 lat i nie nadaje się komplet-
nie do wykorzystania na tarcicę 
czy cokolwiek innego. Jedynie 
może służyć na opał i jako taki 
będziemy go sprzedawać miesz-
kańcom. Inny jeszcze ważny po-
wód zmuszający nas do wycin-
ki, to bezpieczeństwo ludzi i ich 
domów. Huba korzeniowa cha-
rakteryzuje się tym, że wyżera 
środek drzewa, które wówczas 
staje się mało odporne na wiatr 
czy śnieg i łamie się niczym za-
pałka, choć z zewnątrz wygląda 
zdrowo i masywnie – podkreśla 
nadleśniczy Dawidziuk i dodaje, 
że las będzie wycinany mecha-
nicznie przy użyciu hervesterów 
– maszyn, które ścinają, czyszczą 
z gałęzi i układają na stosie.

Jednocześnie nadleśniczy 
uprzedza i gorąco przeprasza za 
chwilowe wstrzymywanie ruchu 
kołowego i pieszego na odcinku 
ulic: Cichej i Myśliwskiej.

AnKa  

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Niniejszym, na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 
z  późn. zm.) - dalej jako Kpa, informuję, że w dniu 13 stycznia 2017 r., 
na wniosek inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,  03-734 Warszawa,
ul. Targowa 74, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Mariusza Her-
manowskiego, zostało wydane postanowienie nr 10/III/2017 z dnia 13 sty-
cznia 2017 r. nadające decyzji nr 446/III/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 
o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę dla inwestycji pn.: „Budowa, przebu-
dowa  i rozbudowa (modernizacja)  linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschod-
nia Osobowa – Dorohusk,  na odcinku Otwock - Lublin, odcinek Otwock -
Pilawa  od km 26,050 do km 55,600” w ramach projektu: „Modernizacja
linii kolejowej nr 7 odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk,na
odcinku Otwock – Lublin – prace przygotowawcze  (Dokumentacja pro-
jektowa  i materiały przygotowawcze) – odcinek Otwock – Pilawa w km
26,050 – 55,600” rygor natychmiastowej wykonalności.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego, 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, pokój 600.
Od przedmiotowego postanowienia przysługuje stronom zażalenie do
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośred-
nictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni, od dnia jego
doręczenia.

WI-III.7840.7.173.2015.MD

Rok 2016 w ochotniczej straży 
pożarnej otwock-Jabłonna
OTWOCK Kilkanaście dni temu pożegnaliśmy stary 2016 rok. Rok wyjątkowy 
i obfitujący w ciekawe wydarzenia, które przeszły do historii naszej OSp. W 2016 
roku wyjeżdżaliśmy 35 razy do pożarów oraz 89 razy do miejscowych zagrożeń. 

15 alarmów, do 
których się 
udaliśmy oka-
zało się fałszy-

wych. 38 razy byliśmy posta-
wieni w stan gotowości przy 
zabezpieczeniu powiatu. Bra-
liśmy również udział w dwóch 
dużych ćwiczeniach (zorga-
nizowane przez naszą OSP 
warsztaty z gaszenia pożarów 
wewnętrznych „Mieszka-
niówka – Otwock 2016” oraz 
zorganizowane przez KP PSP 
Otwock powiatowe ćwiczenia 
„Kolej 2016” które odbyły się 
w Celestynowie). Co miesiąc 
odbywały się również mniej-
sze wewnętrzne szkolenia 
i ćwiczenia dla naszych stra-
żaków, które pozwalają nam 
utrzymywać wysoki poziom 
wyszkolenia wśród strażaków.

Dodatkowo z polecenia urzę-
du miasta Otwock wyjeżdżali-
śmy 22 razy, miedzy innymi do 

zabezpieczenia imprez maso-
wych, pompowania wody, fla-
gowania miasta itp. 9-krotnie 
uczestniczyliśmy też w różnego 
rodzaju świętach państwo-
wych oraz kościelnych.

Rok 2016 to również rok, 
w którym udało nam się pozy-

skać nowy samochód ratowni-
czo-gaśniczy oraz wyremonto-
wać naszą remizę. Przy obydwu 
projektach nasi strażacy prze-
pracowali setki godzin w czy-
nie społecznym co w rezultacie 
przekłada się na poprawę bez-
pieczeństwa w naszym mieście.

Co dalej? W  2017 roku 
nasza jednostka obchodzić 
będzie 90-lecie istnienia, 
a co za tym idzie będzie to 
kolejny rok pełen wyzwań.

Tekst  
Michał Przybysz 
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Zobacz więcej zdjęć
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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

szaleństwo „słowaka”

Sobotni wieczór 14 
stycznia 2017 r. na 
pewno zapamię-
tają na całe życie 
maturzyści z LO 

nr III im. J. Słowackiego... 
a wszystko za sprawą szam-
pańskiej zabawy studniów-
kowej. Podniosła atmosfera, 
piękne stroje, rozemocjono-
wani rodzice, uśmiechnięci 
nauczyciele oraz goście, bły-
ski fleszy fotograficznych – 
tak w skrócie można opisać 
to, co działo się w sali ban-
kietowej przed oficjalnym 
rozpoczęciem tej niezwykle 
ważnej imprezy – nie tylko 
dla maturzystów, ale rów-
nież dla obecnych rodziców. 
Punktualnie o 20.00 na-
stąpiło clou programu, czy-

li tradycyjny polonez. I tu 
niespodzianka. Jedna grupa 
uczniów tańczyła w rytm 
poloneza z filmu „Czas hono-
ru” (autor muzyki – Bartosz 
Chojdecki). „Słowak” powoli 
przyzwyczaja nas, że ta szkol-
na rodzina lubi wszelkie no-
winki. Brawurowo wykonane 
figury nagrodzone zostały 
owacjami – brawa i okrzyki 
wydawały się nie kończyć. 

Szczęśliwi bohaterowie 
wieczoru mogli spokojnie 
wysłuchać przemówień licz-
nych gości, a „mówiło wielu 
i pięknie”. Swoją obecnością 
studniówkę zaszczycili  bo-
wiem włodarze powiatu oraz 
miasta: wicestarosta Paweł 
Rupniewski, wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Barbara 

Markowska, wiceprezydent 
Otwocka Agnieszka Wilczek, 
wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Magdalena Nowak. 
Ze strony młodzieży nie za-
brakło podziękowań skiero-
wanych do nauczycieli, wy-
chowawców, rodziców za trud 
włożony w ich wychowanie i 
przygotowanie do jednego z 
najważniejszych egzaminów 
życiowych. Dyrektor usłyszał 
m.in. takie przyrzeczenie: 
„Przyrzekamy rozwiązywać 
Twe zadanie, jak uczciwie 
i mądrze żyć”. Wychowaw-
com prowadząca wyśpiewała 
(zaznaczyła, że to jej debiut 
piosenkarski) obietnicę: 
„Mój wychowawco, byłeś mi 
naprawdę bliski! Mój wycho-
wawco, byłeś mi jak brat! Da-
łeś mi wiarę, dałeś mi spokój, 
że zdam maturę już tego roku, 
więc nie zawiodę Ciebie, nie!”. 
Wszystkim zaś nauczycielom 
dedykowano te słowa: „Wiel-
ki, kto rozumem ponad tłumy 
się wznosi. Wielki, kto szczyt-
nym słowem światu prawdę 

głosi. Lecz czy nie więk-
szy, kto w ciszy i skupieniu, 
wierny na zawsze powołaniu 
swemu, niesie światło nauki 
bez sławy, rozgłosu, dając go 
z cierpliwością człowiekowi 
drugiemu”. I wreszcie nade-
szła chwila, na którą wszyscy 
czekali z niecierpliwością 
- dyr. Robert Pielak doko-
nał oficjalnego rozpoczęcia 
21. już studniówki w histo-
rii liceum. „I każde dzieło 
ma swój czas pod niebem. 
Jest czas śmiechu (…) i czas 
tańca”. Nadszedł więc czas 
zabawy, radości, szaleństwa 
na parkiecie i pyszności na 
stole. Jak zdążyłem zauwa-
żyć, wielkim zainteresowa-
niem cieszyła się foto-budka 
- gdzie można było zrobić 
sobie zdjęcie ze śmiesznymi 
gadżetami - oraz kamerki, 
którymi sami przyszli ma-
turzyści mogli rejestrować 
zabawę. Trzeba też przyznać, 
że brać uczniowska jest zżyta 
z kadrą pedagogiczną, co było 
widać przy robieniu wspól-

nych zdjęć oraz na parkiecie 
podczas wspólnej zabawy. 
Nauczycielom dedykowano 
nawet specjalne żartobliwe 
piosenki. Wszystko to, co 
działo się w sali, uwiecznia-
li kamerzyści i fotografowie, 
więc uczniowie swoje harce 

będą mogli oglądać także po 
studniówce w domowym za-
ciszu. I ja tam byłem, a com 
widział – opisałem. A trwało 
to aż do białego rana. Matura 
przecież dopiero za sto dni.

Wakul

OTWOCK „bo coś w szaleństwach 
jest młodości, / Wśród lotu wichru, 
skrzydeł szumu, / Co jest mądrzejsze 
od mądrości i rozumniejsze od 
rozumu.” (l. Staff)

Zobacz więcej zdjęć

ReKlaMa
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Co się dzieJe w Mok  
(Józefów, uL. wyszyńskiego 1)

zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

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.

rozMowa 
o architekcie
Zakończenie wystawy „Mi-

krokosmos - architektura 
Leszka Kołacza”. Ta przekro-
jowa prezentacja została przy-
gotowana z okazji jubileuszu 
90-tych urodzin architekta. 
Koncepcję wystawy opracowa-
ła mieszkanka Józefowa Kata-
rzyna Uchowicz. Wstęp wolny.

23 stycznia (ponie-
działek), godz. 18.00; 
Galeria RAMA 

recykling 
poD sufiteM
Spotkanie Klubu Kobiet 

Miejskich będzie dotyczyło 
żyrandoli… ale nie takich zwy-
kłych, będą to własnoręcznie 
wykonane i to w wersji recy-
klingowej. Jako budulec po-
służą zbędne gazety, papier, 
sznurki, puszki, a nawet siatki. 
Wstęp wolny. Obowiązują za-
pisy: agnieszka.jung@mokjo-
zefow.pl, tel. 22 789 22 84

24 stycznia (wtorek), 
godz. 20.00; Dom Nauki 
i Sztuki  

luDzki wyMiar
„Akademia filmu doku-

mentalnego” to cykl spotkań, 
podczas których zaprezento-
wane zostaną najlepsze filmy 
dokumentalne ostatnich lat. 
Wśród poruszonych tema-
tów znajdą się m.in. relacje 
między człowiekiem a naturą 
czy wpływ postępu cywiliza-
cyjnego na poziom szczęścia. 
Będzie m.in. o  pszczołach, 
miłości, o lasach tropikalnych 
i o pamięci. Wstęp wolny.

27 stycznia (piątek), 
godz. 18.00

szkolni sarMaci
W  imieniu aktorów teatru 

„Yorick” (działającego przy 
GiL im. Św. Tomasza z Akwi-
nu) zapraszamy na spektakl 
pt. „Błogosławiona wina”. 
Jest to adaptacja powieści Z. 
Kossak-Szczuckiej opowiada-
jąca niebywałą historię z 1631 
r. kradzieży i zwrotu cennego 
dzieła. Czekają Was piękne 
staropolskie kostiumy, polonez, 
mazurek... Bilety - 4 zł dzieci i 8 
zł dorośli – do nabycia w dniu 
wydarzenia od godz. 17.00.

29 stycznia (niedziela), 
godz. 18.00

Uczczą powstańców lepszy niż wata cukrowa
KARCZEW 23 
stycznia w  Ot-
wocku Wiel-
kim odbędą 
się obchody ku 
czci 154. rocz-
nicy Powstania 
Styczniowego. 
O  godz. 12.00 
odbędzie się msza św. w in-
tencji Powstańców w Kościele 
Parafialnym p.w. Matki Bożej 
Ostrobramskiej, a po mszy – 
złożenie kwiatów przy Mo-
gile Powstańców w Osinach. 
Organizatorzy zapewniają 
uczestnikom obchodów 
transport autokarem, który 

podstawiony zostanie o  go-
dzinie 11.30 przy Rynku Zyg-
munta Starego w Karczewie. 
Wstęp wolny.

23 stycznia (poniedzia-
łek), godz. 11.30
Zbiórka na Rynku Zyg-
munta Starego w Kar-
czewie

wiĄzowna Gminny Ośro-
dek Kultury zaprasza na wy-
jątkowe spotkanie z  iluzją. 
Będziecie mogli podziwiać 
Konrada Modzelewskiego – 
iluzjonistę, komika i żonglera 
w  jednym. Jego pokaz jest 
podobno lepszy od waty cu-
krowej! Familijne show Kon-
rada Modzelewskiego to oczy 
wytrzeszczone ze zdziwienia 
i brzuchy obolałe od śmiechu! 
Znikające chusty, wyswobo-
dzenie się z kajdanek, lewitu-
jąca kula czy wyczarowanie 
gaci z kieszeni widza to tylko 
część tego, co Was czeka. Bi-
lety w  cenie 5 zł do nabycia 

w GOK-u (ul. Kościelna 41) lub 
bibliotekach gminy Wiązowna.

31 stycznia (wtorek), 
godz. 18.00, DK „Nad 
Świdrem”, Wola Kar-
czewska, ul. Doliny 
Świdra 8

Fot. www.joemonster.org

Fo
t. 

w
w

w.
ch

at
ka

m
ar

ze
n.

pl

bal papierowych panien 

pasjonaci zagrali dla żołnierzy

JÓZEFÓW Iskrzące zimne 
ognie i rzewna, a miejscami 
rwąca muzyka skrzypiec 
sprawiły, że papierowe pan-
ny ożyły i ruszyły w tan. Ich 
wir podświetlony iskrami 
rzucił się cieniem po ścia-
nach, na których drzemały 
do tej pory konie w ramach, 
więc i one ruszyły.

Początkowo stępem, 
by po chwili przejść 
w kłusa i cwał. Pląs pa-

pierowych panien i koni stał 
się tak szalony, że myśli go-
ści przybyłych na bal zaczęły 
się gubić, plątać, supłać aż 
wreszcie gnać za końmi i pan-
nami. Tylko koty, jak to one, 
nie dołączyły do roztańczonej 
gromady. Patrzyły swoimi zie-
lonymi oczami na szaleńczy 
bal i  z  cicha pomiaukiwały, 
jakby dopominając się mle-
ka, a  nie wina czy chrupią-
cych przekąsek.

Kiedy muzyka ucichła i ostat-
nie iskry spadły na parkiet, 
cienie panien i  koni zastygły 
w  bezruchu. Gospodyni balu 
w  galerii „Rama”, dyrektor 
józefowskiego MOK Danuta 
Wojciechowska, przywitała go-
ści i przedstawiła autorkę tego 
melanżu istnień  papierowych 
panien, koni, ludzi i  łączą-
cych ich emocji - Aleksandrę 
Wiszniewską. Przedstawiła 
także skrzypaczkę Marcelinę 
Stawowy, która swą znako-
mitą grą wywołała w papiero-
wych pannach i  zwierzętach 
unieruchomionych w ramach 
istnienia, tak szaleńczy ich 
taniec. Oświadczyła też, że 
obrazy można kupować, jak 
też kreację artystki Oli, którą 
sama zaprojektowała i uszyła. 
Wywołało to zachwyt gości, 
szczególnie ich męskiej części, 
bo dały się słyszeć głosy tu i ów-
dzie: zdejmij ją, kupię. Jednak 
do transakcji nie doszło, chy-

ba że po wernisażu, czego już 
nie wiemy. Goście, niektórzy 
w  maskach i  strojach karna-
wałowych, gratulowali artystce 
obrazów wykonanych węglem 
i akwarelą, a wypełnionych po 
ramy emocjami, które ogarnia-
ją każdego, kto na nie patrzy.

Bal istnienia, a raczej współ-
istnienia ludzi, zwierząt w ra-
mach i papierowych panien, 

trwał długo tego mroźnego 
sobotniego wieczoru 7 stycz-
nia w  gościnnym Miejskim 
Domu Kultury, bo każdy 
z licznie przybyłych gości miał 
świadomość, że uczestniczy 
w  nadzwyczajnej instalacji, 
którą stworzyła Ola Wisz-
niewska. I chwała jej za to.

Andrzej Kamiński  

KARCZEW Pasjonaci 
Muzyki Trzy Czwarte pod 
batutą Pawła Ramy wystąpi-
li z koncertem kolęd dla 
żołnierzy i ich gości w Klu-
bie Dowództwa Garnizo-
nu Warszawa.

W Koncercie Ko-
lęd i Pastorałek, 
który odbył się 
10 grudnia 
2016 r, w Klu-

bie Dowództwa Garnizonu 
Warszawa zespół Pasjonaci 
Muzyki Trzy Czwarte wystąpił 
razem z Chórem Fletnia Pana 
z  Grójca pod dyrekcją Pauli 
Pietrzak i  Studiem Piosenki 
z  Klubu DGW pod kierow-
nictwem Małgorzaty Lipki 
i Sylwii Sałacińskiej.

Artyści powitali zebraną 
publiczność świątecznym 
utworem Jest taki dzień z re-
pertuaru Czerwonych Gitar. 
Święta Bożego Narodzenia 
to święta z Panem Jezusem 

w  roli głównej – tak więc 
pierwszą kolędą, jaką zagrali 
i zaśpiewali- była kolęda Gdy 
się Chrystus rodzi.

W wykonaniu orkiestry Pa-
sjonaci Muzyki Trzy Czwarte, 
chóru i solistów publiczność 
usłyszała jeszcze między in-
nymi: Hej w dzień narodze-

nia, White Christmas, Cicha 
noc, Dzisiaj w Betlejem, Hap-
py Winter Holiday oraz utwór 
Uciekali ze spektaklu Metro.

Koncert był niezwykle bar-
wnym i magicznym wydarze-
niem dzięki pasji do muzyki 
i zaangażowaniu wszystkich 
osób, które go tworzyły.

Stowarzyszenie Pasjonaci 
Muzyki Trzy Czwarte skła-
da podziękowania Klubo-
wi Dowództwa Garnizonu 
Warszawa za zaproszenie, 
a Burmistrzowi Karczewa za 
okazane wsparcie.

Bogumił Młot
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DoM na granicy
Spektakl Sławomira Mroż-

ka (w  adaptacji Krzysztofa 
Czekajewskiego).  Jest to za-
proszenie do groteskowego, 
ukazanego w krzywym zwier-
ciadle świata, w którym, jak 
to u Mrożka, bywa śmieszno 
i straszno. Bilety - 10/15 zł.

28 stycznia, godz. 19.00

Mały strażak
Spektakl w reżyserii Tade-

usza Hankiewicza - zabaw-
na, wierszowana historia 
o chłopcu, który zostaje stra-
żakiem. Wszystkie trudności 
i perypetie, jakie musi przejść 

w  drodze do celu, ujęte są 
w lekkiej, przyjaznej konwen-
cji m.in. z częstym udziałem 
widzów. Spektakl dla widzów 
4-10 lat. Bilety - 10/15 zł.

29 stycznia, godz. 16.00
   
para nie Do pary
Spektakl w reż. Krzysztofa 

Czekajewskiego - komedia 
opowiadająca historię pew-
nego castingu dla aktorów. 
Reżyser prowadzący przesłu-
chanie liczy na odkrycie pary 
aktorskiej, która spełniłaby 
jego artystyczne oczekiwania. 
Aktorzy starają się za wszelką 
cenę sprostać wyzwaniu, ale 

- jak to bywa na castingach 
- nie wszystko idzie po ich 
myśli… Bilety - 10/15 zł.

4 lutego, godz. 19.00

straszna zbroDnia 
w pensjonacie 
zacisze
Komedia kryminalna Anto-

niny Anny Pałasińskiej osa-
dzona w realiach przedwojen-
nego Otwocka. Wykonanie: 
wielopokoleniowy zespół 
amatorskiego Teatru Stajnia, 
który w  tym roku obchodzi 
swoje dziesięciolecie. Zapro-
szenia do odbioru od 23.01.

5 lutego, godz. 20.00

„JARACZ” ZAPRAsZA
OTWOCK, UL. ARmII KRAJOWEJ 4, TEATR mIEJsKI W OTWOCKU

kLuB sMok zapRaszauL. waRszawska 11/13, teL. 779 26 61

koncert zespołu 
„therMit”
Zespół powstał na przeło-

mie 2009 i 2010 roku z ini-
cjatywy Jendrasa, Młodego 
i Przydepa. Zespół ruszył na 
poważnie rok później, kie-
dy za bas chwycił Fabian. 
Tak ukształtowała się ekipa 
przyjaciół, która pod nazwą 
ThermiT nagrała EP „En-

cephalopathy”. Po ograniu 
setek scen i zwycięstwach na 
wielu festiwalach muzycz-
nych zespół wydał w  2016 
roku debiutanckiego long-
playa „Saints”, który otwiera 
kolejny rozdział w  historii 
ThermiTa. Bilety - 20 zł do 
nabycia przed imprezą. 

27 stycznia (piątek), 
godz. 19.00

wernisaż fotografii 
Macieja rosłońca
Fotografią zajmuję się od 

wielu lat. Realizuję się w pasji 

fotograficznej, wybierając na 
tematy miejskie życie, street, 
detal architektoniczny, ludzi 
oraz krajobraz. Współpracuję 
m.in. z sympatykami otwockiej 
architektury Świdermajer – 
mówi autor zdjęć. Wstęp wolny.

28 stycznia (sobota), 
godz. 19.00

spotkanie 
kolekcjonerskie 
„Wymień książki, płyty i fil-

my”. Wstęp wolny.
29 stycznia (niedziela), 
godz. 15.00

PRACA 
Firma handlowa poszukuje 
osoby do pracy w biurze 
obsługi w pełnym wymiarze 
pracy. Zakres obowiązków: 
• wystawianie dokumentów 
sprzedaży; • obsługa klien-
tów detalicznych; • kontakt 
telefoniczny z kontrahen-
tami; • obsługa zamówień, 
rozliczenia sprzedaży 
wymagania: znajomości 
programu Comarch XL. 
Osoby zainteresowane 
prosimy o kierowanie CV ze 
zdjęciem na adres mailowy 
info@cerkom.pl.

Kierowniczkę do sklepu 
spożywczego w Otwocku 
zatrudnię. tel 505164899

Handlowiec. Miejsce pra-
cy: Warszawa, mazowie-
ckie. Cerkom - Importer 
win i dystrybutor piwa. 
Naszym głównym celem 
jest sprzedaż wysokiej 
jakości oferowanych 
produktów i zadowolenie 
klienta. Więcej informacji: 
www.cerkom.pl. Poszu-
kujemy przedsiębiorczej 
osoby o dużej sile prze-
bicia, z długoletnim do-
świadczeniem w branży 
alkoholowej. Wymagania: 
Obok doskonałej znajo-
mości rynku nasi przyszli 
pracownicy powinni 
odznaczać się talentem 
organizacyjnym, strate-
gicznym myśleniem, kon-

sekwencją w dążeniu do 
celu i ukierunkowaniem 
na sprzedaż, oraz posia-
dać prawo jazdy kategorii 
B. Oferujemy: • umowę 
o pracę, • zapewniamy 
narzędzia niezbędne do 
wykonywania pracy na 
oferowanym stanowisku 
(samochód służbowy, te-
lefon), • możliwości roz-
woju zawodowego oraz 
awansu, • miłą atmosferę 
pracy, • wynagrodzenie 
uzależnione od realizacji 
wyznaczonych planów 
(podstawa + prowizja). 
Osoby zainteresowane 
prosimy o kierowanie 
CV ze zdjęciem na adres 
mailowy info@cerkom.pl
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LEKKOATLETYKA Pod 
tym hasłem kryje się grupa 
młodzieży, których połączyła 
wspólna miłość do biegania. 
Trenują oni w klubie OKS 
Otwock pod okiem utalen-
towanej instruktorki lekkiej 
atletyki Pauliny Kalinow-
skiej. Przepis na sukces? 
Systematyczny trening i ra-
dość z tego, co się robi, a w 
przypadku podopiecznych 
Pauliny sprawdza się to w 
100%. Zawodnicy trenują 
i zdobywają doświadczenie 
na różnych zawodach – nie-
dawno gościli w Łodzi, gdzie 
sprawdzili swoją formę pod-
czas I Halowego Mityngu 
ŁOZLA i RKS Łódź... Jak 
mawia klasyk – jest dobrze, 
a będzie jeszcze lepiej!

Wakul

SpORT

Świąteczny turniej 
w Kołbieli

Serce z paletką

piłka NOŻNA 18 grudnia 
minionego roku, z inicjaty-
wy Michała Parola i Marcina 
Rokickiego, na hali gimna-
zjum w Kołbieli odbył się 
Świąteczny Turniej Piłki 
Nożnej im. Rafała Wilczka, 
tragicznie zmarłego w 2014 
roku zawodnika Soko-
ła Kołbiel.

W  turnieju wzięło 
udział 10 drużyn po-
dzielonych na dwie 

grupy. Po emocjonujących 
zmaganiach zwyciężył zespół 
ZIP Skład, który w finale po-
konał Dragons. Trzecie miej-
sce zajęła drużyna Żaglówki, 
wygrywając z  Sokół Kołbiel 
Old Boys. Zawodnicy dwóch 

najlepszych zespołów podzie-
lili między siebie także kom-
plet nagród indywidualnych 
i tak królem strzelców został 
Kamil Wicik (Dragons), naj-
lepszym bramkarzem Daniel 
Gryc (ZIP Skład), a statuetkę 
dla najlepszego zawodnika 
turnieju otrzymał Marcin 
Rosłaniec (ZIP Skład)

Organizatorzy dzięku-
ją wszystkim za wsparcie 
przy organizacji turnieju, 
a  w  szczególności Wójtowi 
Gminy Kołbiel, firmie Ela 
- wyrób folii i opakowań sp. 
z o.o., piekarni Oskroba sp. 
z  o.o., Hub-Met - obróbka 
metali, mAZki.pl - reklamy.

AnKa

tenis stołowy Zawod-
nicy oraz sympatycy klubu 
GKTS Wiązowna pokazali, że 
mają wielkie serce. 18 ping-
pongistów rozegrało charyta-
tywny turniej, z którego cały 

dochód zasilił orkiestrę Jurka 
Owsiaka, która w tym roku 
zagrała po raz 25. Zawodnicy 
zebrali 430 zł.

opr. Wakul

Rodzinnie 
w Zakręcie
piłka NOŻNA Sportowa 
brać z Zakrętu ma za sobą 
pierwszy w swojej historii 
halowy rodzinny turniej 
piłki nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Wiązowna.

nie zaskoczy Was rów-
nież fakt, że rywaliza-
cja sportowa nie była 

tu najważniejsza – górowała 
świetna zabawa. Nie mniej 
jednak młodzi sportowcy 
walczyli jak lwy o każdy metr 
boiska. W  turnieju wzięło 

udział pięć drużyn po 5 osób 
- rozegrano 10 meczy. Puchar 
za zdobycie III miejsca zdo-
były „Diabełki Wiązowna”, 
ex aequo II miejsce „KS Za-
kręciaki” i „Advit Wiązowna” 
oraz dwa I miejsca „Mocarz 
Zakręt” i  „Orły Wiązowna”. 
W  imieniu organizatorów 
dziękujemy panu Jackowi 
Skwarze oraz Dyrekcji ZSG 
Zakręt i  pani Hannie Wiś-
niewskiej.

Wakul

Fot. GKTS Wiązowna

Dziewczęta: 1.Tomalak Magda, 2.długosz Wiktoria, 3.barci-
cka natalia, 4.Gołąb Ola, 5.Smolak Julia, 6.Sobota Monika.

Chłopcy: 1.pląsek adam, 2.Kublik bartek, 3.Skrocki alan, 
4.barcicki Krzysztof, 5-6.baran dawid, dmowski Kamil. 

Open: 1.Stawikowski Mateusz, 2.Kępa adam, 3.Truszewski 
bartek, 4.Obidziński Jacek, 5.Kietliński artur, 6. Kublik artur.
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Tropem 
Wilczym

BIEgAnIE Mamy świetną 
informację dla wszystkich 
miłośników biegania – ru-
szyły już zapisy na V edycję 
ogólnopolskiego biegu pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. 
Zapisy potrwają do 24 lutego.

„Tropem Wilczym” odbędzie 
się 26 lutego – start o godzi-
nie 12.00 na terenie Muze-
um Ziemi Otwockiej. Udział 
w  tym biegu na dystansie 
1963 m jest bezpłatny, a każ-
dy uczestnik otrzyma pamiąt-
kową koszulkę i medal. Poza 
sportowymi zmaganiami 
odbędzie się również Piknik 
Historyczny, inscenizacja 
wojenna, a  także animacje 
dla dzieci. Po biegu wszyscy 
zaproszeni są na  bigos, kieł-
baski i ciepłą herbatę. 

Zapisać się można drogą 
mailową: sport@otwock.pl  
z  dopiskiem: Tropem Wil-
czym. „Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych” lub osobiście 
w Urzędzie Miasta Otwocka 
- Otwock ul. Armii Krajowej 
5, bud A  pok. 12, do godz. 
15.30. Wszelkie informacje 
dostępne są pod numerem 
tel.22 788 37 18. ( liczba pa-
kietów startowych 500 szt.,  
decyduje kolejność zgłoszeń). 
Koszulkę startową można 
odebrać w Wydziale Kultury 
i  Promocji od 13.02.2017 r. 
(Otwock, ul. Armii Krajowej 
5, bud A pok. 12) . Zawodnik 
zobowiązuje się do uczestni-
ctwa w biegu w koszulce star-
towej.

Wakul

Czwartkowy medalista

lekkoatleci z Otwocka

LEKKOATLETYKA W hali 
Centralnego Ośrodka Przy-
gotowań Olimpijskich w Spa-
le odbył się II Ogólnopolski 
Halowy Mityng Lekkoatle-
tyczny. W rywalizacji wzięli 
udział najlepsi zawodnicy 
czwartków lekkoatletycznych 
z całej Polski – w sumie 
około 600. Wśród nich zna-
leźli się młodzi lekkoatleci 
z Regionalnych Czwartków 
w Gliniance, którymi opieko-
wał się trener UKS „Smoki” 
Zenon Kwiatkowski.

dzieci startowały w pię-
ciu konkurencjach 
i w dwóch kategoriach 

wiekowych (rocznik 2004 
i 2005 dziewcząt i chłopców). 
Ogromny sukces odniósł Ja-
kub Zieliński z  UKS „Smo-
ki” Glinianka, który w skoku 
wzwyż wywalczył srebrny 
medal. Wychowanek Krzysz-
tofa Ślusarczyka uzyskał wy-
nik 140 cm, bijąc tym samym 
swój rekord życiowy o 10 cm 
(w hali). Karol Rędziński był 

ósmy w biegu na 60 m z cza-
sem lepszym od rekordu ży-
ciowego (8,67 s), a Filip Mo-
uketou w skoku w dal uzyskał 
odległość 427 cm (8 miejsce). 
Zawody przebiegły w niezwy-
kle przyjacielskiej atmosferze 
w duchu zdrowej rywalizacji. 
Młodzi zawodnicy poznali 
areny treningowe najlepszych 
polskich i zagranicznych lekko-
atletów w Centralnym Ośrod-

ku Olimpijskim i historię spor-
tu polskiego w  Alei Gwiazd. 
Ten dzień był wyjątkowy jesz-
cze z jednego powodu –młodzi 
sportowcy z Glinianki spotkali 
jednego z wybitnych lekkoatle-
tów - Mistrza Świata w rzucie 
dyskiem -  Piotra Małachow-
skiego. Tego na pewno długo 
nie zapomną...

opr. Wakul
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60 m – Redziński Karol  – 9.21s
60 m młodzików – Ferenc Jakub  – 8.16 s
200 m – Ferenc Jakub  – 27.09 s
600 m – Celiński Tomasz  – 1:45.59 s
600 m – Szczypiński Franciszek  – 2:07.15 s
600 m młodzików – Celiński Kacper  – 1:4757 s
60 m – Gajowniczek Katarzyna  – 8.49 s
200 m – Domżał Barbara  – 30.90 s
200 m - Kociszewska Wiktoria  – 31.59 s
200 m – Gajowniczek Katarzyna  – 28.94 s


