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OTWOCK Budżet 2017 powstał w ostatniej chwili, na dzień przed końcem roku - bez współpracy radni-prezydent i pracy 
w komisjach. W rezultacie jest niespójny i niedoszacowany, niektóre inwestycje się dublują, a inne zniknęły w ogóle. S. 3 

Budżet pisany „na kolanie”?
dwutygodnik Bezpłatny • nakład 12 000 • nr 1 (36) • poniedziaŁek 9 – 22.01.2017

POWIAT  S. 4, 6, 7

ippo 
pomaga 
rodzinom 
w potrzebie

Koniec roku wiąże się z planowaniem 
i ustalenim budżetu w gminach. 
Wiemy, czego mogą się spodziewać mieszkańcy 
gmin Celestynów, karczew, kołbiel
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kogo i  jak wybra-
li przedsiębiorcy 
jako potrzebują-
cych wsparcia? 
- Zwróciliśmy się 

do Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie (PCPR), 
która przekazała nam in-
formacje o sytuacji najbied-
niejszych rodzin na terenie 
powiatu. - wyjaśnia członek 
zarządu IPPO, Artur Bro-
dowski. Na spotkaniu zarzą-
du Izby, po naradzie wybra-
liśmy dwie rodziny, którym 
postanowiliśmy przed świę-
tami ofiarować paczki z po-
trzebnymi im produktami.

Pierwszą rodzinę stanowią 
pani Iwona, z synem i siostrą. 
Pani Iwona, to młoda kobieta, 
której rodzice od dawna nie 
żyją, samotnie wychowująca 
3-letniego Michałka i  swoją 
15-letnią siostrę Adę. Opie-

kunka dwójki małoletnich nie 
pracuje, ale uczy się w szkole 
policealnej. Wszyscy miesz-
kają w skromnie urządzonym 
domu wielorodzinnym w So-
bieniach Kiełczewskich.

Druga rodzina z  Pogorzeli 
została doświadczona przez 
chorobę dziecka. Filipek ma 3 
lata, w maju br. wykryto u nie-
go ostrą białaczkę limfobla-
styczną. Chłopczyk większość 
czasu przebywa w  szpitalu, 
gdzie przyjmuje wyniszczają-
cą organizm chemię. Rodzice 
robią wszystko co w ich mocy, 
aby mu zapewnić „normalne” 
dzieciństwo. Mama Filipka 
musiała zrezygnować z pracy, 
aby być przy synku. Tata jest 
jedynym żywicielem rodziny 
i z jednej niedużej pensji led-
wo wiążą koniec z końcem. 

Paczki od IPPO o wartości 
po 500 złotych, zrealizowane 

zostały ze środków pochodzą-
cych ze składek członków 
Izby oraz dodatkowych spe-
cjalnych darów tychże. Po-
darki  rodzinom przekazali 
osobiście członkowie zarządu 
IPPO. W rolę Mikołaja dla ro-
dziny pani Iwony wcielili się 
oprócz Artura Brodowskiego, 
Wojciech Krawczyk i Mariusz 
Kowalczyk. Zgodnie ze wska-
zówkami PCPR zawieźli oni 
do domu w Sobieniach zestaw 
artykułów spożywczych oraz 
papierniczych i chemicznych 
niezbędnych do prowadze-
nia gospodarstwa domowe-
go, a dla rozrywki telewizor. 
Ponadto rodzina otrzymała 
torbę wędlin od firmy Mi-
sior, a sokowirówkę od firmy 
Top Market.

Drugiej rodzinie paczkę od 
IPPO, na którą składały się 
głównie produkty medyczne, 

jak leki, środki opatrunkowe, 
itp., przekazał Michał Gi-
ziński, członek zarządu Izby 
Przędsiębiorców. Otrzymali 
oni także torbę wędlin od 
firmy Misior oraz wypieków 
od piekarni Staropolska.

Historia Filipka i jego rodzi-
ców bardzo poruszyła okolicz-
ną społeczność Pogorzeli, do 
której należy p. Giziński. Toteż 
w pomoc tej rodzinie mocno 
zaangażował on swoją firmę 
PM Digital. Wiadomość, że 
zamierzają wesprzeć ją pacz-
ką na święta rozeszła się też 
wśród jego rodziny, sąsiadów, 
zaprzyjaźnionych biznesów. 
W  rezultacie z  datków przy-
gotowali jeszcze drugą pacz-
kę - o wartości ponad 1 tys. zł 
- głównie z ubraniami i zabaw-
kami dla chłopca.  Wszystkie 
podarki Michał Giziński wraz 
z żoną Magdaleną przekazali 

tacie Filipa, który w tym mo-
mencie przebywa w  szpitalu 
i raczej tam spędzi święta. 

Ważna w  tym wszystkim 
jest wspólna radość - dar-

czyńców i obdarowywanych. 
I w tym tkwi prawdziwa ma-
gia świąt.

ZetKa

akTualnośCi

piórem kronikarza:

Nieomal wszyscy prag-
niemy posiadać więcej 
pieniędzy, by móc ku-

pować i  żyć dostatnio, a  na-
wet ponad stan. Narzekamy 
więc, że zarabiamy marnie, 
choć wypruwamy z siebie żyły. 
Każde towarzyskie spotkanie 
zaczyna się od utyskiwania, 
że jest źle. Na pytanie: Cześć, 
co słychać? nieodmiennie od 
każdego słyszymy, że kiepsko, 
że mało zarabiamy, że ciężko 
związać koniec z  końcem… 
Gryziemy się więc swoimi 

i cudzymi kłopotami, martwi-
my i chodzimy z posępną, na-
dąsaną miną. Inaczej sprawa 
się ma w krajach zachodnich. 
Tam na pytanie grzecznoś-
ciowe, na przykład we Fran-
cji czy krajach francuskoję-
zycznych: Bonjour, ca va? 
słyszymy zawsze odpowiedź: 
Merci bien, ca va! Podobnie 
jest w  krajach anglojęzycz-
nych. Na powitanie: Hi, how 
are you doing? każdy z uśmie-
chem odpowiada: Thank you, 
I’m fine, and you? Nikt zatem, 

jak u nas, nie karmi napotka-
nego przyjaciela czy znajome-
go swoimi problemami. Nie 
słyszy się na „dzień dobry” 
narzekania i labiedzenia. Lu-
dzie są uśmiechnięci i  choć 
mają przeróżne problemy, 
nie dają tego po sobie poznać.

Polacy, choć uwielbiają się 
przechwalać i  szpanować, 
nie cierpią wynosić się po-
nad poziom innych, by nie 
być za fraki ściągniętym 
i zdeptanym. Krzysztof Teo-
dor Teplitz w jednym ze swo-

ich felietonów publikowa-
nych w tygodniku „Kultura”, 
przedstawiając obraz Pola-
ków, porównał ich do grupy 
osób znajdujących się w kotle 
z wrzącą smołą. Każda z tych 
osób narzekała, wiła się z cier-
pienia i bólu, ale gdy któraś 
z nich próbowała wspiąć się, 
by z gara wyjść, natychmiast 
przez innych była z powrotem 
do niego wciągana.

Znajoma lekarka z drugim 
stopniem specjalizacji narze-
ka na zbyt małe zarobki. Jest 

oburzona na system zdro-
wia, co daje często odczuć 
pacjentom, ale nie skarży 
się do pracodawcy, bo nie 
chce się wychylić. Podobnie 
jest z wieloma innymi zawo-
dami. Narzekamy, ale tak 
naprawdę nie robimy nic, 
by swój i  innych los odmie-
nić. A zacząć można od tego, 
by na co dzień się do siebie 
uśmiechać i  na powitanie: 
Cześć, co słychać? Odpo-
wiadać: Staram się, by było 
dobrze. Schowajmy głęboko 

swoje problemy, których i tak 
przygodnie spotkany kolega 
na ulicy nie rozwiąże i  no-
śmy zadowolenie na swoich 
twarzach. W przeciwnym bo-
wiem razie zgnuśniejemy na 
własne życzenie.

Pozdrawiam więc Was, moi 
drodzy Czytelnicy, w tym No-
wym Roku 2017 i  dawnym, 
jakże polskim zawołaniem 
życzę – Szczęść Wam Boże.

Andrzej Kamiński

kasa nie najważniejsza

paczki od ippo dla 
rodzin w potrzebie 

pisanie budżetu mia-
sta „na kolanie” nie 
odbyło się bez kil-
ku „baboli”. Radni 
wprowadzili do bu-

dżetu budowę drugiej ul. Ma-
tejki z kostki betonowej (bo 
jedną asfaltową już mamy), 
budowę linii oświetlenio-
wych w miejscach gdzie taka 
już jest a na niektóre zadania 
pieniądze zostały przezna-
czone dwukrotnie. Najważ-
niejsza jednak zmiana to 
rezygnacja z  budowy ronda 
przy skrzyżowaniu Batorego 
i  Matejki, to zadanie miało 
być w  połowie finansowane 
ze środków powiatu. Jeżeli 
Otwock odrzuci taką propo-
zycję to powiat wyda swoje 
środki gdzie indziej, niestety 
niekoniecznie w Otwocku!

Zasady ustalania budżetu 
miasta na kolejny rok określa 
procedura rady miasta. Zgod-
nie z nią, wnioski do budżetu 
zbiera się do końca września. 
Na podstawie tych wnio-
sków powstają zestawienia 
i projekt budżetu który jest 
modyfikowany dzięki wnio-
skom radnych po to, by do 17 
grudnia ustalić jego ostatecz-
ną formę. Niestety, tradycją 
stało się w  Otwocku, że na 
chwilę przed samym uchwa-
laniem posiadający większość 
radni koalicyjni wprowadza-
ją kilkaset poprawek. W tym 
roku było ich około 450.

Nie wiedzieli nad 
czym głosują
Ponieważ radni koalicji 

zaprezentowali około 450 
poprawek na chwilę przed 
głosowaniem pozostali rad-
ni nie mieli najmniejszych 
szans dowiedzieć się nad 
czym mają za chwilę gło-
sować. Wprowadzone po-
prawki nie były wcześniej 
omawiane na zwołanych 
w  tym celu komisjach. Nie 
były również przedstawiane 
prezydentowi, żeby mógłby 
się w jakikolwiek sposób do 
nich odnieść. Oczywiście, ze 
względu na większość w ra-
dzie koalicyjni radni przyjęli 
wszystkie swoje poprawki.

Rezultat pisania budże-
tu miasta „na kolanie”, na 
dzień przed zakończeniem 
roku jest taki, że do zamknię-
cia naszego numeru nie był 
opublikowany ostateczny 
kształt budżetu. Nie znali go 
również urzędnicy, którzy 
przecież od 1 stycznia powin-
ni zająć się jego realizacją.

Przypadkowe 
wykreślenia
Na zwołanej na dzień 4 

stycznia konferencji praso-
wej prezydent miasta wraz 
z pracownikami odnieśli się 
do przedstawionych na se-
sji poprawek:

Z ustalonej wcześniej z rad-
nymi wersji budżetu została 
usunięta budowa ronda na 
skrzyżowaniu Matejki i  Ba-
torego oraz wykonanie na-
kładki asfaltowej w ul. Armii 
Krajowej. Te dwa zadania 
miasto Otwock miało realizo-
wać wspólnie z powiatem, a je-
żeli zrezygnuje z ich realizacji 
to powiat nie będzie ich robił 
sam i  swój wkład w  postaci 
950 tys. przeznaczy na inne 
inwestycje, niekoniecznie zlo-
kalizowane na terenie Otwo-
cka – skomentował prezydent.

Wykreślenia w stosunku do 
wcześniej uzgodnionej wersji 
objęły również m. in. remont 
budynków będących włas-
nością gminy Otwock, wy-
konanie całorocznych badań 
odorowych wokół RIPOKów, 
budowy ulic i  chodników. 
Obcięcie środków na para-
grafach sprawiło, że niektó-
re zadania takie jak: budowa 
przystanków dla nowej linii 
autobusowej prowadzącej 
z Mlądza przez Świdry Wiel-
kie do Centrum miasta i uru-
chomienie nowej linii L nie 
będą możliwe do realizacji.

Wydatki na oświatę miej-
ską zostały zmniejszone 
o  ponad 1,5 mln. Wydatki 
na Otwockie Centrum Kul-
tury zmniejszono o 700 tys., 

co prawdopodobnie będzie 
wiązało się z  odwołaniem 
większych imprez. Dla OCK 
zostały również obniżone wy-
datki na eksploatację teatru 
o 30%, co spowoduje, że nie 
będzie on tak dostępny dla 
mieszkańców jak początko-
wo planowano.

O 770 tys. łącznie zmniej-
szono wydatki na oświetlenie 
ulic, placów i dróg na terenie 
miasta, na utrzymanie czy-
stości i  porządku, utrzyma-
nie zieleni co zdecydowanie 
odbije się na jego wizerunku.

Radni zmniejszyli również 
wynagrodzenia pracowników 
urzędu miasta w tym pracow-
ników straży miejskiej, co za-
pewne wiązało się będzie ze 
zwolnieniami, lecz nie wiado-
mo jeszcze w jakim zakresie. 
Prawie w całości wykreślono 
również środki pozwalające 
na opracowanie ekspertyz 
i  wniosków aplikacyjnych 
o środki unijne.

Wszystkie te zmniejszenia 
miały służyć przekazaniu 
środków na inwestycje, cel 
więc jak najbardziej słuszny. 
Niestety te zmniejszenia nie 
były poparte konsultacjami.

Przypadkowe 
i niekonsekwentne 
wpisy
Wśród dopisanych na 

ostatnią chwilę inwestycji 
jest wiele błędów, gdybyśmy 
dostali te poprawki np. 2 dni 
wcześniej to na pewno pomo-
glibyśmy te błędy zweryfiko-
wać, niestety tak się nie stało 
– komentuje prezydent.

Jedną z  dopisanych za-
dań stanowi sygnalizacja 
świetlna dla skrzyżowania 
Smorządowej z ul. Reymon-
ta. Kilka miesięcy temu na 
wniosek radnych dla tego 
skrzyżowania przygotowali-
śmy projekt ronda, kosztował 
on ponad 50 tys., teraz na 
wniosek radnych będziemy 
dla tego skrzyżowania przy-

gotowywać projekt oświetle-
nia. Przygotowany przez nas 
projekt ronda jest spójny 
z przygotowanym przez po-
wiat projektem przebudowy 
ul. Czaplickiego i  Samorzą-
dowej. Niezbędna będzie 
więc będzie również zmiana 
projektu przebudowy ulic, 
która również wygeneruje 
koszty. Wszystkie te koszty 
wynikają z niekonsekwencji 
koalicyjnych radnych – ko-
mentuje prezydent.

Największe zdziwienie wy-
wołało wpisanie w zmianach 
do budżetu zadania pn.: 
Projekt i budowa ul. Matejki 
wraz z chodnikiem za 185 tys. 
– ulica Matejki posiada prze-
cież już jezdnię asfaltową, 
chodnik i ścieżkę rowerową.

W  zmianach do budżetu 
znalazły się również zadania 
inwestycyjne, które zostały 
już wykonane w  latach po-
przednich np. projekt i  bu-
dowa oświetlenia w  ul. Mi-
ckiewicza na odcinku od ul. 
Kołłątaja do ul. Turystycznej 
czy projekt ulicy Laksowej.

Dużo kontrowersji wzbu-
dziło również wpisanie za-
dania „budowa ul. Wileńskiej 
z kostki betonowej wraz z od-
wodnieniem oraz progami 
zwalniającymi na odcinku 
od ul. Łukasińskiego do ul. 
Wiejskiej” – W  2016 urząd 
zgodnie z wnioskiem radnych 
urząd przygotował projekt 
ul. Wileńskiej z  płyt beto-
nowych. W tym roku będzie 
musiał przygotować kolejny 
projekt, który wygeneruje 
kolejne koszty. Podobnie nie-
zrozumiały jest zapis „Projekt 
i budowa ulicy Wrocławskiej”, 
dla której projekt został już 
również wykonany, ale moż-
liwe, że będzie wykonywany 
kolejny ze względu na zmia-
nę zadania radnych co do za-
stosowanej technologii.

Do budżetu zostały za to 
wpisane ul. Lisia i  Zajęcza, 
a  dla nich urząd nie posia-

da ważnych projektów więc 
powinny w  tym przypadku 
zostać przeznaczone środki 
również na projekt.

Niespodziewanie została 
również dopisana budowa 
mini boiska przy ul. Kru-
czej. Wskazana lokalizacja 
znajduje się na gruntach 
należących do OSM oraz 
do osób prywatnych. Wpi-
sywanie takiej inwestycji na 
chwilę przed głosowaniem 
nie gwarantuje możliwości 
jej realizacji. Najpierw należy 
upewnić się, czy właściciele 
gruntu na taką inwestycję 
się zgodzą.

Inwestycje tradycyjnie 
niedoszacowane
Podobnie jak w  zeszłych 

latach w  budżecie znalazło 
się wiele niedoszacowanych 
inwestycji. Tylko dla 14 z in-
westycji, dla których są wy-
konane projekty budowlane 
niedoszacowanie wynosi 
ponad 2 mln złotych. Są to 
ulice: Otwocka, Żabia, Czer-
ska, Mała, Wąska, Ziołowa, 
Grzybowa, Lisia, Zajęcza, 
Łukasińskiego, Sputników, 
Sobieskiego, Żurawia, i rondo 
na skrzyżowaniu Andriollego 
i Pułaskiego.

Dla innych zadań, które 
zostały wpisane, niedoszaco-
wanie najprawdopodobniej 
jest równie znaczne, lecz nie 
może być przez nas na dzień 
dzisiejszy precyzyjnie określo-
ne, bo urząd nie posiada dla 
nich projektów budowlanych.

Zabrali wszystkim, 
a dołożyli tylko 
u siebie
Ze zwiększeń uchwalonych 

przez koalicje w  budżecie 
„na kolanie” najwięcej bo 
aż 10 zostało dopisanych 
w okręgu przewodniczącego 
Jarosława Margielskiego. Ko-
lejnym „szczęśliwcem” okazał 
się partyjny kolega Jakub Ko-
siński, w jego okręgu zostało 

dopisanych 9 inwestycji. Po 7 
inwestycji dopisano do okrę-
gów Moniki Kwiek, Jarosła-
wa Łakomskiego.

Nie mają szczęścia miesz-
kańcy, którzy nie są sąsiada-
mi koalicyjnych radnych. Dla 
nich koalicja pożałowała in-
westycji. I tak do okręgu rad-
nej Małgorzaty Rock została 
dopisana tylko jedna inwesty-
cja. Natomiast do okręgu rad-
nego Kamińskiego nie została 
dopisana żadna. Oboje radni 
startowali do rady miasta 
z bezpartyjnych komitetów.

Redakcja

450 poprawek w ostatniej chwili

POWIAT Jak to już niejednokrotnie bywało, także i przed świętami Bożego 
narodzenia, lokalni biznesmeni aktywnie włączyli się w znamienny dla powiatu 
otwockiego nurt pomagania. Członkowie izby przedsiębiorców powiatu 
otwockiego (ippo) postanowili zrobić mikołajowy prezent dwóm rodzinom 
z terenu powiatu będącym w trudnej sytuacji.  Magda Gizińska z PM-Digital przekazuje paczki tacie Filipka

Od lewej: Wojciech Krawczyk, Mariusz Kowalczyk, Ada, 
p. Iwona z Michałem i Artur Brodowski

OTWOCK aż 450 
poprawek radni 
wprowadzili do 
budżetu na dzień 
przed końcem 
roku! nie będzie 
ronda w centrum, 
będzie za to 
sporo inwestycji 
w okręgach 
koalicyjnych 
radnych. 

Komentarz radnej 
Małgorzaty Rock z 14 
okręgu wyborczego, Świ-
der wschodni.
radny kłósek zarzucił 
radnym spoza koalicji, że 
nic nie robią, a chcą żeby 
ich projekty były realizowa-
ne. zwróciłam uwagę, że 
moje wnioski były wypra-
cowane i konsultowane 
na spotkaniach z moimi 
wyborcami. zostały złożone 
do 20.09.2016. nie umiem 
więc powiedzieć, dlaczego 
nie znalazły się w obecnym 
budżecie, a te, które się 
znalazły [w projekcie bu-
dżetu prezydenta – przyp. 
red.] zostały wykreślone 
przez radnych koalicji. 
Mniemam, że jest to kara 
za moje wystąpienie z koa-
licji. Wygląda na to, że nie 
radni i mieszkańcy decydu-
ją o potrzebach w swoich 
okręgach, a grupa poli-
tyczna koalicji. Czy tak ma 
wyglądać zrównoważony 
rozwój naszego miasta?
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Podobne rondo miało powstać na skrzyżowaniu Batorego i Matejki, ale zostało wykreślone.
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Starsza kobieta pod kołami autobusu

OTWOCK 18 listopada 
2016 roku, po wielu miesią-
cach starań i ciężkiej pracy, 
strażacy z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej Otwock-Jabłon-
na odebrali i uroczyście 
powitali nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy. Nowe 
Iveco, bo o nim mowa, 
zbudowała firma Szczęś-
niak Pojazdy Specjalne Sp. 
z o.o. z Bielska Białej. 

Fabrycznie nowy sa-
mochód wyposażo-
ny został w zbiornik 
wody o pojemności 
3500 l i  autopom-

pę o wydajności 2700 l/min 
zabudowaną w nowocześnie 
zaprojektowanej zabudowie. 

Samochód posiada stały na-
pęd na cztery koła co będzie 
czyniło go szczególnie przy-
datnym w okresie wiosenno-
-letnich pożarów traw i lasów. 
Ułatwi też znacznie dojazd 
do posesji i domów z dojaz-
dem drogami gruntowymi.

Całość inwestycji w  zakup 
nowego samochodu wyniosła 
prawie 759.894,00 zł, z czego 
Miasto Otwock przekazało 
strażakom 299.894,00 zł, 
a reszta środków pozyskana 
została przez samych straża-
ków (dzięki ich ogromnemu 
zaangażowaniu pozyskano 
między innymi z  Samorzą-
du Województwa Mazo-
wieckiego 100.000,00 zł, 
WFOŚiGW – 189.973,00 zł, 

Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Warszawie - 150.000,00 zł, 
środki własne OSP Otwock-
-Jabłonna – 20.027,00 zł). 
Nowy samochód zastąpił 
wysłużonego Mercedesa 
(rocznik 1969), który do tej 
pory służył jako drugi pojazd 
wyjazdowy, bo swoje lata 
świetności ma już dawno za 
sobą. Teraz, jak mówią sami 
strażacy, pozostaje dobrze 
doposażyć nowy pojazd tak, 
aby mógł jak najlepiej speł-
niać swoją rolę, oraz służyć 
jak najdłużej i  jak najlepiej 
wszystkim mieszkańcom 
powiatu otwockiego.

Naczelnik OSP Otwock Jabłonna 
Paweł Żelazko

akTualnośCiakTualnośCi

Finał WOŚP
Na karczewski 25 Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy organizatorzy 
zapraszają 15 stycznia 2017 
r. do hali sportowej MOSiR 
w Karczewie. Impreza odbę-
dzie się w godz. 15.00 – 21.00. 
W  programie przewidzia-
ne są pokazy: • gimnastyki 
akrobatycznej w  wykonaniu 
Delfiny Przeszłowskiej i Bar-
tłomieja Byjosia, zwycięzców 
V edycji programu „ Mam 
Talent”; • Łukasz Świrk – 
„Człowiek Flaga”; • gimna-
styki artystycznej KS Legion 
Warszawa; • iluzji - Szymon 
Krzysztoszek;  • tańca  ludo-
wego – Zespół Pieśni i Tańca 
Politechniki Warszawskiej; • 

tańca nowoczesnego – UKS 
Duet Formacje Tańca Reliese; 
• łucznicze – Mistrzowie Pol-
ski z KS Drukarz Warszawa; 
• karate kyokushin – zawod-
nicy UKS BUSHI Józefów; • 
jazdy na rolkach – UKS Wilki 
Otwock; • fitness – WellGym; 
• zespół Gębule. Gość specjal-
ny Zygmunt Chajzer – prowa-
dzenie licytacji.

BezPłatne 
Badanie WzrOku 
Urząd Miejski zaprasza na 

bezpłatne komputerowe ba-
danie wzroku zarówno tych, 
którzy regularnie kontrolują 
wzrok u specjalisty, jak i tych, 
którzy w  natłoku codzien-
nych zajęć zapomnieli o tym, 
jaką ważną rolę oczy pełnią 
w ich życiu.

Badanie odbędzie się 17 
stycznia 2017 r. w godz. 16.00 
- 17.00 w Urzędzie Miejskim 
w  Karczewie. Przed przyj-
ściem należy zapisać się na 
wizytę telefonicznie  pod nr: 
501 096 124.

kOnkurs
WalBach Biznesu
Burmistrz Karczewa zapra-

sza do udziału w  konkursie 
o Nagrodę Gospodarczą “Wal-
bach Biznesu”. Nagrody będą 
przyznawane w czterech kate-
goriach: - Mikro/Małe Przed-
siębiorstwo – dla najlepszej 
małej firmy roku, której dzia-
łalność wpływa pozytywnie na 
wizerunek Gminy Karczew;

- Produkt/ Usługa Roku 
– dla najlepszego lokalnego 
produktu lub usługi;

- Pracodawca Roku – dla 
przedsiębiorcy działającego 
na rzecz przeciwdziałania 
bezrobociu na terenie Gmi-
ny Karczew;

- Mecenas Kultury/Mece-
nas Sportu – dla przedsię-
biorcy, przedsiębiorstwa, 
które wspiera lokalną kultu-
rę/sport.

Zgłoszenia kandydatur do 
31 stycznia 2017 r.  

Szczegóły na stronie 
www.karczew.pl.

KARCZEW ZAPRASZA

plan rewitalizacji

KARCZEW ma już opra-
cowany Gminny Program 
Rewitalizacji na lata 
2016-2026. W jego ramach 
jako pierwszy realizowany 
będzie program „Dajemy 
Szanse” dotyczący integra-
cji społecznej mieszkańców 
gminy. Kolejne zmiany będą 
dotyczyć m.in. terenów 
rekreacyjnych, rynku miej-
skiego czy targu.

dnia 28.12.2016 (środa) 
w  Urzędzie Miejskim 
w  Karczewie odbyła 

się konferencja podsumo-
wująca opracowanie Progra-
mu Rewitalizacji dla Gminy 
Karczew na lata 2016-2026. 
Na spotkaniu pokrótce został 
przedstawiony proces przy-
gotowania przedsięwzięcia. 

Ten ważny dokument dla 
gminy, jak i jej mieszkańców 
opracowywany był od końca 
czerwca do połowy grud-
nia, kiedy to nastąpiło jego 
przyjęcie. Samorządowcy 
w  pierwszej kolejności za-

prosili wszystkich chętnych 
do współpracy w  ramach 
Zespołu ds. rewitalizacji. 
Następnie przeprowadzono 
ankiety w  celu wskazania 
przez mieszkańców terenów 
najbardziej zdegradowanych 
oraz ich najważniejszych 
problemów w  sferze spo-
łecznej, gospodarczej, tech-
nicznej,  przestrzenno-funk-
cjonalnej i  środowiskowej. 
Na bazie tych badań można 
było przystąpić do prac me-
rytorycznych  - m.in. Okre-
ślony został dokładny zasięg 
przestrzenny programu, 
wyznaczono konkretne cele 
i  oczywiście przygotowano 
dokładne projekty rewita-
lizacyjne. Na opracowanie 
programu rewitalizacyjnego 
Gmina Karczew otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 
90% ze środków Unii Euro-
pejskiej. Wartość umowy 
to ponad 45,5 tys., a  kwota 
otrzymana z funduszy euro-
pejskich to prawie 41 tys. 

Gminny Program Rewita-

lizacji przygotowany został 
na okres 10 lat (2016-2026). 
Jak na razie opracowane 
projekty są krótkookresowe, 
najpóźniejszy ma się zakoń-
czyć w 2020 roku. GPR ma 
być na bieżąco aktualizowany 
i oczywiście znajdą się w nim 
kolejne projekty, także te na 
pozostałe lata. 

Jako pierwszym wdrażany 
będzie program „Dajemy 
Szanse” – integracja spo-
łeczna mieszkańców gminy 
Karczew. Pozostałe to m.in.: 
stworzenie nowych miejsc 
rekreacji, zagospodarowanie 
terenów wokół jeziora Mo-
czydło, nowy rynek miejski, 
utworzenie Muzeum Ziemi 
Karczewskiej czy zagospoda-
rowanie terenu przy ul. Stare 
Miasto w  Karczewie w  celu 
stworzenia przestrzeni tar-
gowej. Całe przedsięwzięcie 
będzie monitorowane i oce-
niane przez Urząd Marszał-
kowski.

Jan Szczyrek

ostatnia sesja Rady 
Miejskiej w Kar-
czewie w 2016 r. za 

nami. Budżet zakładający 
dochody w wysokości nie-
malże 61 mln zł, a wydatki 
na poziomie ponad 62,5 
mln zł został uchwalony. 
Wykonanych zostanie kilka 
ciekawych i potrzebnych 
inwestycji, jak budowa boi-
ska szkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Glinkach, 
kontynuacja budowy syste-
mu wodno-kanalizacyjnego 
na terenach wiejskich czy 
też przebudowa dróg na 
os. Częstochowska oraz 
Warszawska. Tylko dlacze-
go niektóre rejony naszej 
gminy znów są pomijane? 
Budżet inwestycyjny to 
niemalże 7 mln zł. Zrozu-
miałym jest, że w planie 
rocznym nie da się ująć 
wszystkich. Ale choćby os. 
Ługi, które mam zaszczyt 
reprezentować w Radzie 
Miejskiej, pomijane jest 
w inwestycjach sukcesywnie 
od lat. Jest budżet partycy-
pacyjny, który obowiązuje 
na terenie całego miasta, 
a poza tym… plaża, prawie 
nic się nie dzieje. Przed 
wyborami powstała ścieżka 
zdrowia przy współudziale 
środków z woj. mazo-
wieckiego, wybudowana 
pomiędzy os. Ługi a ul. 
Piłsudskiego. I tyle. Tro-
chę mało jak na osiedle 
z populacją przekraczającą 
4000 osób, na ok. 16 000 
os. w całej gminie.
Ile w tym roku „uszczknęły” 
Ługi ze wspomnianych 7 
mln zł, przy braku inwesty-
cji w latach ubiegłych? Całe 
13 tys. zł. To nie żart!
Nie chodzi oczywiście 
o „wyrywanie” pieniędzy na 
siłę, kosztem pozostałych 
rejonów gminy. Doskonale 
zdaję sobie sprawę, że wiele 
lokalizacji wymaga inwe-
stycji – dróg, oświetlenia, 
infrastruktury sportowej. 
Ale zachowajmy jakieś 
proporcje. Obszar zamiesz-
kały przez jakąś ¼ ludności 
gminy, w tym roku na inwe-
stycje (poza budżetem par-
tycypacyjnym) otrzyma 13 
tys. zł. Wystarczy spojrzeć 
na inwestycje po otwockiej 
stronie, żeby dostrzec, że 
coś jest nie tak:
- Budowa ulicy Generalskiej 
i Danuty - 1 400 000 zł
- Projekt i budowa jezdni 
w ul. Ługi na odc. od ul. 
Danuty do ul. Okrzei - 700 
000 zł
- Projekt i budowa miejsc 
parkingowych przy Kościele 
Miłosierdzia Bożego - 145 
000 zł
- Projekt i budowa dodat-
kowych miejsc postojowych 
w ul. Lecha - 74 200 zł

- Projekt i budowa kom-
pleksu boisk sportowych 
przy osiedlu Ługi - 350 
000 zł.
A warto zaznaczyć, że po 
otwockiej stronie os. Ługi 
mieszka mniej ludzi, niż 
po karczewskiej.
No dobrze, co zatem zosta-
nie zrobione na karczew-
skiej części Ługów? Wraz 
z radnymi z osiedla zabie-
galiśmy o szereg inwestycji. 
Jedyną, którą udało nam 
się wywalczyć jest budowa 
miejsc postojowych z płyt 
ażurowych, pomiędzy ul. 
Berlinga a Przedszkolem 
nr 3 „Ługuś”. Na komisji 
rozwoju zarezerwowaliśmy 
na ten cel 40.000 zł, licząc 
na współpracę z Otwocką 
Spółdzielnią Mieszkaniową. 
Pomyśleliśmy – dobre i to. 
Jednak i ta kwota okazała 
się nie do zaakceptowania 
przez część radnych i bur-
mistrza, którzy postanowili 
zmniejszyć ją do przywo-
łanych już 13.000 zł. Jak 
to argumentowano? Do 
gry wkroczyła OSM, której 
przedstawiciel w rozmowie 
z radnym Rudzkim stwier-
dził, że Spółdzielnia nie 
wyraża zgody na budowę 
stałego parkingu w tej loka-
lizacji, z uwagi na jej poten-
cjalne plany inwestycyjne. 
Okazuje się, że w przypadku 
odebrania gruntów pod 
budowę bloków OSM 
przez Otwock, Spółdzielnia 
rozważa ich realizację… 
na środku naszego osied-
la! Jeśli te informacje się 
potwierdzą (mam nadzieję, 
że to tylko niefortunna wy-
powiedź, z której Otwocka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
zaraz się wycofa), oznacza 
to, że sytuacja z budową 
bloku na os. Kmicica w Ot-
wocku niczego nie nauczyła 
naszych spółdzielców. Prze-
cież Ługi od lat zmagają się 
z problemem braku miejsc 
postojowych. Nowe bloki 
trzeba budować, to jasne. 
Ale nie kosztem zieleni 
czy przestrzeni pomiędzy 
zabudowaniami, które 
w pierwszej kolejności nale-
ży przeznaczyć na rozwiąza-
nie kwestii parkingowej na 
naszym osiedlu.
Tymczasem nie dość, że 
OSM sama robi niewiele 
w tym zakresie, to jeszcze 
uniemożliwia prowadzenie 
prac gminie. Oczywiście nie 
usprawiedliwia to zmniej-
szenia środków na budowę 
parkingów na Ługach przez 
burmistrza i radnych z jego 
ugrupowania. Bo nawet 
jeśli teren pomiędzy ul. 
Berlinga a przedszkolem 
zostanie jedynie wyrównany 
i wysypany tłuczniem, tak 
jak zakłada nowa koncepcja 

skonsultowana z OSM (nie 
zgodzono się na płyty ażu-
rowe), to miejsc na Ługach 
do zagospodarowania nie 
brakuje. Pilne jest choćby 
wykończenie parkingu 
wzdłuż wału na ul. Bema, 
w kierunku ul. Grota-Rowe-
ckiego. Pieniędzy jednak na 
ten cel nie ma. Burmistrz 
poinformował mnie, że 
realizacja wspomnianego 
parkingu nastąpi praw-
dopodobnie w 2018 r. Ale 
dodał również, że sugeruje 
ujęcie go w budżecie party-
cypacyjnym, co jest już dla 
mnie kompletnie niejasne. 
Budżetem tym zarządzają 
przecież mieszkańcy i to 
od nich zależy jaki projekt 
zgłoszą i poprą w głosowa-
niu. Nie ode mnie.
Zasadnym wydaje się 
być także wniosek rad-
nego Rudzkiego, poparty 
doświadczeniem Otwocka, 
aby uniemożliwić budowę 
nowych bloków w środku 
i tak ciasnego już osied-
la, poprzez np. cofnięcie 
użytkowania wieczystego. 
Należy zrobić wszystko, aby 
tego typu pomysły OSM 
godzące w interes ludzi, nie 
miały racji bytu.
A gdy mówimy o pilnych in-
westycjach na Ługach, na-
leży naturalnie wspomnieć 
o wymianie nawierzchni 
dróg osiedlowych. Ich stan 
jest krytyczny, na niektó-
rych fragmentach jest już 
więcej dziur niż asfaltu. 
Gmina zasłania się porozu-
mieniem, które przewiduje, 
że pomimo iż są to drogi 
gminne, jeszcze przez rok 
ich utrzymanie leżeć będzie 
w gestii OSM. Tyle, że zmu-
szanie mieszkańców Ługów, 
aby opłacali remonty dróg 
gminnych w czynszach uisz-
czanych Spółdzielni, jest 
delikatnie mówiąc nieetycz-
ne. Wystarczy, że pobudo-
wali już te drogi z własnych 
pieniędzy. Czas, aby za ich 
gruntowny remont wzięła 
się w końcu gmina. Podatki 
wszyscy płacą te same. Jak 
widać, nie wszyscy są jed-
nak równo traktowani.
 

Piotr Kwiatkowski 
Radny Rady Miejskiej w Karczewie

KARCZEW OKIEm RAdNEgO KWIATKOWSKIEgO

resztki z pańskiego stołu

reklaMa

reklaMa

dnia 29 grudnia (czwar-
tek) około godziny 
16.00 doszło do groź-

nego wypadku na ul. Prze-
woskiej w Otwocku. Starsza 
kobieta (70 l.), wysiadając 
z autobusu, zahaczyła toreb-
ką o  zamykające się drzwi. 
Kierowca, nie zauważywszy 
tego, ruszył i przez kilkana-
ście metrów ciągnął pasażer-
kę za sobą. Co gorsza, kobie-
ta wylądowała pod tylnymi 
kołami autobusu. Dopiero 
reakcja innych pasażerów 
zmusiła prowadzącego do 
zatrzymania się. Na miejsce 
natychmiast została wezwa-
na karetka. Starsza kobieta 
trafiła do szpitala z połama-
nymi nogami oraz licznymi 
obrażeniami, na skutek któ-
rych najprawdopodobniej 
zmarła. Sekcja zwłok wykaże 
dokładną przyczynę śmierci. 
Policja prowadzi wstępne do-
chodzenie i bada okoliczności 
wypadku. Przesłuchiwani są 
pasażerowie tego feralnego 
kursu oraz jego prowadzący. 
Kierowca autobusu nie za-
uważył wychodzącej kobie-
ty, przytrzasnął jej torebkę, 
a następnie ruszył. Badanie 
alkomatem wykazało, że był 
trzeźwy. Do sprawy przyłą-
czyła się także prokuratura 
rejonowa w Otwocku, która 
zbada dokładną przyczynę 
zgonu. Postawi także zarzut 

kierowcy o  spowodowanie 
wypadku ze skutkiem śmier-
telnym, za co może mu grozić 
nawet do 8 lat pozbawienia 
wolności. Prowadzącym po-
jazd tego feralnego dnia był 
62-letni Krzysztof B. 

Tragiczne zdarzenie z koń-
ca ubiegłego roku wywołało 
sporą reakcję internautów, 
którzy na gorąco komento-
wali ten wypadek. Większość 
z nich nie pozostawiła suchej 
nitki na firmie przewoźni-
czej z Karczewa. Wielu z nich 
przedstawiało swoje niemiłe 
historie z autobusów. Anoni-
mowa pasażerka opisuje sytu-
ację, w której musiała „wska-
kiwać” do pojazdu, podobno 
kierowca w  tym przypadku 
nie zatrzymał się, a  jedynie 
zwolnił przy przystanku. 
Jeszcze inni opowiadają o nie-
bezpieczeństwach takich jak: 
rzekome rozmowy telefonicz-
ne kierowców, wydawanie bi-
letów w trakcie jazdy czy tzw. 
jazda-walka z czasem. Firma 

niewątpliwie powinna zwery-
fikować te negatywne sygnały, 
zwłaszcza po takiej tragedii. 

Jan Szczyrek

nowy wóz dla osp 
otwock-Jabłonna

PROŚBA O KONTAKT 
ADRESOWANY DO RODZINY 
TRAGICZNIE ZMARŁEJ PANI 
JOLANTY LEWKOWICZ.
Właściciele firmy Mini BuS 
karczew, zwracają się z proś-
bą o kontakt członków rodziny, 
z propozycją udzielenia wspar-
cia w tych trudnych chwilach. 
Tel. 0 22 780-99-33
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CELESTYNÓW Schroni-
sko dla Bezdomnych Zwie-
rząt zachęca do adopcji jego 
podopiecznych. 

SENIOR to dostojny, doj-
rzały pies w typie owczarka 
niemieckiego. Zadziwiające, 
że ktoś mógł wyrzucić tak 
wspaniałego psa. Nie narzu-
ca się, ale jest łakomczuchem 
i nie stroni od przytulanek i 
miziania. Możesz odmienić 
jego los i podarować mu 
dom, za którym Senior bar-
dzo tęskni.

nr.229/16

NuCIA to urodzona op-
tymistka. Jest jedną z naj-
sympatyczniejszych suczek 
w schronisku. Kocha ludzi. 
Trudno jej nie zauważyć 
i przejść obok obojętnie. 
Spójrz w jej oczy pełne na-
dziei na miłość i swój własny 
już do końca życia dom. Po-
móż Nuci znaleźć dom!

nr. 210/16

W schronisku przebywa 
obecnie kilkanaście szczeniąt 
w różnym wieku, od 5-ciu 
tyg. do 4 m-cy. Wszystkie 
będą małe lub średniej wiel-
kości. Przed adopcją zostaną 
zaszczepione oraz zaczipowa-
ne. Nie pozwólcie by dorosły 
w schronisku!  

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

ambitnie i do przodu!

Hala sportowa już otwarta

uroczystość roz-
poczęła się mszą 
świętą, którą 
koncelebrował 
proboszcz celes-

tynowskiej parafii pw. Wnie-
bowzięcia NMP ks. Mirosław 
Wasiak wraz z rezydentem ks. 
Eugeniuszem Jankowskim 
i  proboszczem parafii pw. 
świętego Stanisława Biskupa 
i Męczennika ks. Hubertem 
Walczyk z Ostrowa.

Po mszy ksiądz Mirosław 
Wasiak poświęcił halę spor-
tową i  krzyże, które w  niej 
mają zawisnąć. Następnie 
młodzież na halę wprowadzi-
ła flagi: olimpijską, narodową 
i gminną, a za nimi wkroczyły 
reprezentacje wszystkich pla-
cówek oświatowych z terenu 
naszej gminy. Po odśpiewa-
niu hymnu, wójt przywitał 
wszystkich przybyłych gości. 
Następnie głos zabrali goście 
min.: przedstawiciel Marszał-
ka, starosta, przewodniczący 
rady powiatu, burmistrz Pila-

wy, prof. Sylwester Porowski, 
którzy gratulowali pięknego 
obiektu i  życzyli mieszkań-
com, aby dobrze im służył. 
Ostatnie zdanie wygłosił wójt 
Witold Kwiatkowski, który 
na ręce dyrektora Mirosława 
Krusiewicza złożył podzięko-
wanie Urzędowi Marszałkow-
skiemu za znaczące finanso-
we wsparcie budowy hali, 
podziękował radnym tej i po-
przedniej kadencji, a też swo-
jemu poprzednikowi Stefano-
wi Traczykowi. W szczególny 
sposób podziękował Dyrekcji 
Zespołu Szkół i  nauczycie-
lom z  tej placówki, którzy 
byli inicjatorami wybudo-
wania tej hali i przekonali do 
tego poprzednią radę gminy 
i byłego wójta. Podziękował 
także pracownikom urzędu 
gminy, instytucjom odbioru 
technicznego i  firmom bu-
dowlanym, dzięki którym 
wybudowano i oddano obiekt. 
Po przemówieniach, Witold 
Kwiatkowski w towarzystwie 

gości przeciął symbolicznie 
wstęgę, dokonując w ten spo-
sób otwarcia hali.

- Budowa hali rozpoczę-
ła się w  2013 roku i  dziś, 
w  niespełna trzy lata, świę-
tujemy jej otwarcie, wraz 
z  łącznikiem, który nie był 
początkowo w  planie i  dro-
gą dojazdową z  miejscami 
parkingowymi – mówił wójt 
Witold Kwiatkowski. - Rad-
ni jednogłośnie zgodzili się 
z moją propozycją i postano-
wili nazwać tę ulicę w sercu 
Celestynowa imieniem prof. 
Hilarego Koprowskiego, 
chcąc w ten sposób uhonoro-
wać jego osobę, jako dawnego 
właściciela terenu, na którym 
stanęła hala, a  od dawna 
funkcjonuje szkoła podsta-
wowa i Zespół Szkół. Osobę, 
której wynalazek szczepion-
ki przeciw Heinego-Medina 
uratował zdrowie i życie mi-
lionom dzieci na całym świe-
cie, a którego setne urodziny 
obchodzono w Celestynowie 

5 grudnia 2016 r., a w 2007 
roku celestynowski samorząd 
nadał mu tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy. Teraz 
symbolicznie odsłonimy 
tablicę z nazwą ulicy. Zapra-
szam Honorowych Obywateli 
Gminy: panią dr Annę Za-
jączkowską i prof. Sylwestra 
Porowskiego, a też laureatów 
konkursu szkolnego z wiedzy 
o życiu i pracy naukowej prof. 
Koprowskiego – zapropono-
wał wójt. Po tym nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie tabli-
cy z nazwą „ul. prof. Hilare-
go Koprowskiego”.

Po części oficjalnej przy-
szła kolej na część sporto-
wą. Zawodnicy ONICO AZS 
Politechniki Warszawskiej 
z  mistrzami świata Pawłem 
Zagumnym i Andrzejem Wro-
ną na czele dawali autografy 
i pozowali do zdjęć z młodzie-
żą, ponadto mistrzowie pod-
pisali swoje wizerunki wiszą-
ce nad trybunami. Następnie 
odbył się pokaz treningu, jaki 

przygotowali trenerzy i  za-
wodnicy klubu sportowego 
„Bór” Regut. Punktem kul-
minacyjnym był mecz piłki 
siatkowej pomiędzy junior-
ską drużyną ONIKO AZS 
Politechnika Warszawska, 
a  młodzieżą z  Gimnazjum 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. por. Józefa Czumy „Skry-
tego” w  Celestynowie. Mecz 
wygrali zawodnicy AZS, ale 
nie o  wynik, a  sportową za-
bawę, chodziło. W przerwie 
meczu publiczność zaba-
wiała grupa cheerleaderek 
z RKS „Bór”, co nagrodzono 
głośnymi brawami. Po me-
czu wójt zaprosił wszystkich 
do zwiedzenia obiektu i  na 
poczęstunek. Kilkaset osób 
które tego dnia uczestniczyły 
w otwarciu hali i ją zwiedzili 
na pewno zapamiętają to wy-
darzenie na długo. Z wieloma 
z nich rozmawiałem i byli pod 
wielkim wrażeniem obiektu.

Andrzej Kamiński

CELESTYNÓW Koniec 
grudnia, to czas świątecz-
no-noworoczny, ale również 
okres wytężonej pracy 
samorządu. 21 grudnia br. 
po raz pierwszy sesja rady 
gminy odbyła się w budyn-
ku nowo wybudowanej Hali 
Sportowej w Celestynowie 
przy ul. prof. Hilarego Ko-
prowskiego. Na sesji przyję-
to kilka istotnych uchwał.

Najbardziej obszerną 
uchwałą, jaką radni 
przyjęli, był budżet 

gminy na rok 2017. Wójt 
Witold Kwiatkowski przy-
gotował projekt budżetu już 
w listopadzie, radni na kilku 
posiedzeniach komisji anali-
zowali szczegółowo jego za-
pisy. Przedstawiona propozy-
cja odzwierciedlała przyjęte 
założenia i  inwestycje, jakie 
ustalono do realizacji na po-
czątku kadencji, uzupełniona 
o wnioski sołectw i mieszkań-
ców. Jest to budżet bardzo 
ambitny, poprzeczka co roku 

idzie w górę, o czym świadczy 
choćby to, że do realizacji 
przewidziano 47 zadań in-
westycyjnych. Oprócz tego, 
wzorem lat poprzednich, 
w  ramach remontów dróg 
przeznaczono na nie 500 tys. 
zł, więc kolejne kilkanaście 
dróg będzie zmodernizowa-
nych. Ogólne założenia bu-
dżetu wyglądają następująco:

Dochody budżetu: 
ponad 40 mln zł;
Wydatki budżetu: 
niemal 43,5 mln zł
Wydatki na inwestycje:
 ponad 8,5 mln zł
Budżet gminy po raz pierw-

szy w historii przekroczył 40 
mln zł, choć duża część wzro-
stu w stosunku do roku 2016 
to wydatki na tzw. „500+”. 
Jest to ponad 7,3 mln zł, 
które ma na bieżąco wpły-
wać i  być wydatkowane dla 
rodzin. W zakresie środków 
na inwestycje ustalono ponad 
8,5 mln zł z czego rekordowe 
w  historii naszej gminy 6,2 
mln zł środków własnych. 

Zgodnie z  przyjętymi zało-
żeniami, realizowane mają 
być inwestycje począwszy od 
priorytetowych, najbardziej 
wyczekiwanych od mieszkań-
ców z uwzględnieniem ich re-
alizacji w każdym sołectwie 
tak, aby zachować zrówno-
ważony rozwój całej gminy.

Te kryteria zaproponował 
wójt Kwiatkowski na początku 
kadencji prezentując plan roz-
woju gminy na najbliższe 5 lat. 
Radni je zaakceptowali i kon-
sekwentnie, w zgodzie są one 
realizowane, co ma swoje od-
zwierciedlenie w przyśpiesze-

niu rozwoju gminy Celestynów, 
jakie obserwujemy w ostatnich 
2 latach. Stara maksyma „zgo-
da buduje” ma w Celestynowie 
namacalne przykłady.

Budżet 2017 pokazuje, że 
kontynuowana jest dobra 
współpraca z  powiatem. 
W  roku 2017 przewidzia-
no wiele wspólnych zadań, 
częściowo z udziałem finan-
sowym naszej gminy.

Wiele zadań w  przyszłym 
roku ma być realizowane 
w oparciu o środki zarówno 
unijne, jak i krajowe. Konty-
nuowana ma być inwestycja 

w  kulturę fizyczną dzieci, 
młodzieży, jak i dorosłych –  
to kolejne nowe boiska, si-
łownie zewnętrzne w niemal 
każdej miejscowości i nowe 
zajęcia jakie po przekształ-
ceniu Gminnego Ośrodka 
Kultury na Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu będą reali-
zowane.

Po przyjęciu budżetu i pozo-
stałych uchwał, jak co roku 
samorządowcy i publiczność 
złożyli sobie życzenia świą-
teczno – noworoczne.

AnKa

CELESTYNÓW 19 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie 
Hali Sportowej przy ul. prof. Hilarego Koprowskiego. Na zapro-
szenie wójta gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego przy-
byli m.in.: starosta Powiatu Otwockiego Mirosław Pszonka, 
wicestarosta Paweł Rupniewski, przewodniczący rady powiatu 
Dariusz Grajda, wiceprzewodnicząca Barbara Markowska i 
członkowie zarządu powiatu, prezydent Otwocka Zbigniew 
Szczepaniak, burmistrz Pilawy Albina Łubian, z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego dyrektor Miro-
sław Krusiewicz, z Zarządu Dróg Powiatowych dyrektor Marek 
Płaczek, nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Artur Dawi-
dziuk, Honorowi Obywatele Gminy dr Anna Zajączkowska i 
prof. Sylwester Porowski, radni, sołtysi, dyrektorzy, przybył też 
wykonawca budowy hali Kazimierz Perłowski z firmy „Peka-
bud” oraz oczywiście młodzież szkolna i liczni mieszkańcy.

reklaMa

powitaliśmy rok 2017

prace na drogach 
krajowych

CELESTYNÓW Po raz 
pierwszy mieszkańcy 
gminy witali Nowy Rok 
przed Urzędem Gminy, nie 
w Sylwestra, a 1 stycznia. 
I to okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Przyszli 
bowiem liczniej i - co 
najważniejsze - z dziećmi, 
które obdarowane przez 
panie z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu balonami 
i piszczałkami radowały się, 
skakały, tańczyły – witając 
w ten sposób ledwie co 
rozpoczęty nowy rok.

Wszystkich przywitał 
wójt Witold Kwiat-
kowski, przewodni-

czący rady gminy Romuald 
Ziętala i przewodniczący rady 
powiatu Dariusz Grajda, a to-
warzyszyli im: wicewójt Piotr 

Rosłoniec, wiceprzewodniczą-
ca rady powiatu Barbara Mar-
kowska, radny gminy Wiktor 
Piasecki i  radny Wiesław 
Jagiełło. Wójt Kwiatkowski, 
składając życzenia wszelkiej 
pomyślności, zdrowia i spełnie-
nia marzeń, obiecał, że wraz 
z  radnymi i  pracownikami 
urzędu dołożą wszelkich sta-
rań, by mieszkańcom żyło się 
w gminie coraz bardziej kom-
fortowo, a to za sprawą wielu 
różnych inwestycji, które są 
w planie na ten i następne lata.

Witanie Nowego Roku 
nie obyło się naturalnie bez 
sztucznych ogni, które kolo-
rowo rozbłysły nad Celesty-
nowem przez kilkanaście mi-
nut i muzyki, którą serwował 
zespół Cover.

AnKa

POWIAT Już w styczniu 
najpewniej rozpoczną się 
prace przy budowie części 
Południowej Obwodnicy 
Warszawy - a dokładniej 
przy wzmocnieniu metra na 
Ursynowie, pod którym ma 
przebiegać tunel drogi S2. 
Kierowcy muszą więc liczyć 
się już wkrótce ze zmianą or-
ganizacji ruchu w tym rejonie 
stolicy. Także na początek 
2017 r. przewidziane jest pod-
pisanie umowy na zaprojek-
towanie obwodnicy Kołbieli.

Jak poinformował 28 
grudnia 2016 GDDKiA, 
wojewoda mazowiecki 

wydał pierwszą decyzję ze-
zwalającą na rozpoczęcie 
robót w  rejonie przyszłej 
Południowej Obwodnicy 
Warszawy (POW). Roboty 
będą wykonywane w  rejo-
nie skrzyżowania ulic Pła-
skowickiej i  KEN. Mają się 
rozpocząć w styczniu 2017 r., 
o ile pozwolą na to warunki 

atmosferyczne. Przed przy-
stąpieniem do robót, wyko-
nawca ma uzgodnić projekt 
czasowej organizacji ruchu, 
informacje będą podawane 
na bieżąco

GDDKiA jest w trakcie przy-
gotowań do budowy obwodni-
cy Kołbieli. Prawdopodobnie 
na początku 2017 r. zostanie 
podpisana umowa z  jednym 
z 8 zgłoszonych wykonawców 
na opracowanie Studium 
Techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowego dla zadania 
„Budowa obwodnicy Kołbieli 
w ciągu drogi krajowej nr 50”.

Obwodnica Kołbieli o  dłu-
gości ok. 11,6 km zaprojekto-
wana zostanie w ciągu DK50 
na parametrach drogi klasy 
GP (ruchu głównego przyspie-
szonego). Swój początek roz-
pocznie w rejonie m. Człeków-
ka, a  zakończy w  rejonie m. 
Rudzienko. Będzie posiadała 
2 jezdnie po 2 pasy ruchu.

ZetKa

Bezpieczny budżet

Jesienne inwestycje drogowe

kołBieL Tak ocenił pro-
jekt budżetu na 2017 rok 
wójt gminy Kołbiel Adam 
Budyta prezentując go rad-
nym na sesji 29 grudnia.

Mimo że od pięciu lat 
nie podnosimy po-
datków, to potrzeby 

mieszkańców dotyczące in-
westycji są zaspokajane w co-
raz większym zakresie. Wpły-
wa na to nie tylko większa 
ściągalność podatków i  po-
zyskiwanie środków finanso-
wych ze źródeł zewnętrznych, 
ale też z każdym rokiem na 
terenie naszej gminy przyby-
wa firm, które zasilają budżet 
swoimi podatkami, co naj-
bardziej cieszy. W tym roku 
zaplanowaliśmy zrealizować 
31 zadań inwestycyjnych, 
zgodnych z planem rozwoju 
lokalnego naszej gminy, na 
kwotę przeszło pięć milio-
nów, a  na wydatki bieżące 

zabezpieczyliśmy 27,3 mi-
liona. Dochody gminy nato-
miast, to kwota 32,8 miliona 
złotych. Tak więc, jak widać, 
tegoroczny budżet jest real-
ny i bezpieczny. Proszę o jego 
przyjęcie – zwrócił się do rad-
nych wójt Budyta.

Podczas dyskusji, którą za-
proponował przewodniczący 
rady Waldemar Kloch, o głos 
poprosił wiceprzewodniczący 
Kazimierz Urbaniak z miej-
scowości Gadka. – Wysoka 
rado, panie wójcie, cieszy 
mnie, że wydatki majątko-
we (inwestycje) przekroczą 
w nadchodzącym roku 20% 
wydatki bieżące. Jednak mar-
twi mnie, że Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazo-
wieckiego, dzieląc pieniądze 
na zadania poszczególnych 
powiatów i gmin, nie dostrze-
ga problemu skanalizowania 
naszej gminy. Czy im tam 
w  Warszawie nie śmierdzą 

nasze szamba? W  budżecie 
wójt zapisał 800 tys. na bu-
dowę kanalizacji w  Rudnie 
i Rudzienku, które to pienią-
dze urząd gminie przyznał. To 
dobrze, ale gmina ma jednak 
dużo więcej miejscowości, 
oczekujących na skanalizo-
wanie. Kiedy one doczekają 
się? Za kilkadziesiąt lat? – 
mówił z wyrzutem radny Ur-
baniak. Z kolei radny Anatol 
Tkacz odniósł się ogólnie do 
projektu budżetu mówiąc, że 

prognoza finansowa poka-
zuje na dynamiczny rozwój 
gminy. – Budżet jest dobrze 
skonstruowany i, co ważne, 
daje nadzieję, że zadania 
inwestycyjne nie zapisane, 
mają też szansę na realizację 
– podkreślił radny Tkacz.

Projekt budżetu został 
przyjęty większością głosów, 
gdyż radny Kazimierz Urba-
niak zagłosował przeciw.

AnKa

Trzeba przyznać, że 
na wiązowskich 
drogach lokalnych 
dużo się dzieje pod 
względem poprawy 

infrastruktury. Jest to na 
pewno ważne dla wszyst-
kich okolicznych mieszkań-
ców, szczególnie w  obliczu 
nieuchronnie zbliżających 
się problemów na krajowych 
ciągach komunikacyjnych 
(budowy S17 i A2). Prace pro-
wadził zarówno otwocki Za-
rząd Dróg Powiatowych, jak 
i Gmina Wiązowna (częścio-
wo we współpracy). Co więc 
ostatnio zostało zrobione?

Nowe nawierzchnie 
na drogach
Na drodze powiatowej 

2701W w Izabeli i Majdanie 
położone zostało łącznie 800 
m asfaltu (450 m w Majdanie 
i  350 m w  Izabeli). Chociaż 
droga nie jest jeszcze skończo-
na - brakuje kilkuset metrów 
asfaltowej nawierzchni na 
granicy Majdanu i Izabeli - już 
teraz ciąg Widoczna-Szkolna 
to dobry skrót od DK17 do 
DK2. Przez lato i jesień pra-
ce w  tym miejscu prowadził 
ZDP za fundusze powiatowe 
i gminne wspólnie. UG Wią-
zowna poinformował, że na 
przyszły rok też w  budżecie 
są zarezerwowane pieniądze 
(300 tys. zł) na budowę kolej-
nych odcinków tej drogi.

Z  kolei na terenie miej-
scowości Malcanów i Kopki 
przebudowane zostało po-

nad 600 m ulicy Jeździeckiej. 
Droga od ul. Trakt Napole-
oński w Kopkach do ul. Ma-
zowieckiej w Malcanowie ma 
już całościowo nową jezdnię 
asfaltową. Przy okazji prze-
prowadzono też czyszczenie 
rowów odpływowych.  

Jeszcze w październiku za-
kończona została przebudo-
wa ul. Granicznej w Rzakcie 
i Czarnówce na 645-metro-
wym odcinku od drogi po-
wiatowej nr 2711W w  kie-
runku gminy Dębe Wielkie. 

Następnie dwie drogi - Sos-
nowa w Emowie i Górna w Za-
kręcie zyskały nawierzchnie 
z  płyt żelbetonowych. Tego 
rodzaju płyty MON stosuje 
się w  szybkiej budowie sta-
łych dróg dojazdowych lub 
dróg tymczasowych. 

Lepsze odwodnienie 
W  paru miejscach prowa-

dzono też prace poprawiające 
odprowadzanie wody z dróg. 
I  tak przebudowany został 
rów melioracyjny R-54 na 
terenie działek gminnych 
w Kopkach. Tutaj w miejsce 
odkrytego rowu zainstalo-
wano rurociąg do odprowa-
dzania wody. Teren jest przy-
gotowywany pod budowę 
planowanej świetlicy wiejskiej 
i placu zabaw w Kopkach. 

Natomiast w  Gliniance 
wzdłuż wybudowanego w tym 
roku ponad 100m odcinka 
chodnika na ul. Wrzosowej 
dla poprawy bezpieczeństwa 
łuku drogi zrobiono tzw. dre-

naż francuski. Jest to techni-
ka stosowana w  miejscach, 
gdzie odkryte rowy mogą 
stanowić zagrożenie dla ru-
chu na drodze. W  wielkim 
skrócie polega on na tym, że 
do rowu wkłada się specjal-
ną rurę perforowaną, a potem 
przykrywa warstwą grun-
tu przepuszczalnego.

Dla pieszych 
i rowerzystów
W  ostatnich miesiącach 

w  dwóch miejscach trwa-
ły też prace przy budowie 
ciągów pieszo-rowerowych. 
Pierwsze - w  Malcanowie, 
na ponad 200 m wzdłuż ul. 
Mazowieckiej utwardzono 
2,5-metrowej szerokości pas 
z przeznaczeniem dla pieszych 
i rowerzystów. Wody opadowe 

z  jezdni oraz ciągu pieszo-
-rowerowego będą odprowa-
dzane ściekami podchodni-
kowymi do rury drenarskiej 
perforowanej umieszczonej 
pod nawierzchnią z  kostki 
brukowej. 

Drugie miejsce to powsta-
jący chodnik od ul. Bory-
szewskiej w Wiązownie do 
ul. Żurawiej w Stefanówce, 
częściowo przeznaczony na 
ruch rowerowy. Inwestorem 
tego ok. 2-km odcinka jest 
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w  Warsza-
wie. Gmina Wiązowna do-
łożyła się do tej inwestycji 
w formie pomocy rzeczowej 
przekazując materiały dro-
gowe, a  wcześniej przygo-
towała dokumentację pro-
jektową.

wiĄzowna W gminie Wiązowna mimo jesiennej chlapy trwały prace 
inwestycyjne na lokalnych drogach. W listopadzie i grudniu łącznie parę 
kilometrów dróg uzyskało nową nawierzchnię. dodatkowo wzdłuż dróg powstało 
kilkaset metrów rowów odwadniających oraz kolejne partie chodników.

Nowa, asfaltowa ulica Widoczna w Majdanie
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nagrOdy dla 
Pielęgniarek
POWIAT W środę, 28 grud-

nia 2016 r. Zarząd Powiatu 
w Otwocku w  imieniu Rady 
za szczególne osiągnięcia 
w  pracy zawodowej nagro-
dził dwie pielęgniarki. W tym 
roku nagrody otrzymały pani 
Ewa Cała i pani Joanna Kie-
lak, pracownice Powiatowego 
Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Wizyta z chin 
POWIAT W  dniach 13-

14 grudnia br. w  Starostwie 
Powiatowym w  Otwocku 
przedstawiciele władz powia-
tu otwockiego uczestniczyli 
w  spotkaniach z  przedstawi-
cielami prowincji Nujiang 
w  Chinach. Wizyta delegacji 
chińskiej była okazją do zapre-
zentowania potencjału gospo-
darczego, promocji powiatu 
otwockiego oraz wymiany do-
świadczeń m.in. w dziedzinie 
zarządzania kryzysowego, czy 
organizacji pomocy społecznej. 

uWaga - 
Ptasia gryPa!
JÓzeFÓw UM poinfor-

mował, że na terenie gminy 
zarejestrowano potwierdzo-
ny przypadek wystąpienia 
ptasiej grypy. Nad Jeziorem 

Łacha znaleziono martwego 
łabędzia, który był zarażony 
wirusem tej choroby.  Według 
informacji władz, nie ma za-
grożenia dla ludzi z powodu 
występowania ptasiej grypy 
podtyp H5N5, jednakże wirus 
jest bardzo niebezpieczny dla 
zwierząt. W Józefowie zaleca 
się zaniechanie spacerów i wy-
cieczek w rejon Jeziora Łacha 
i nad Wisłę oraz amatorskiego 
połowu ryb na tym terenie.

Wszyscy, którzy hodują drób 
lub inne ptaki (np. gołębie) 
są zobowiązani do niezwłocz-
nego zgłoszenia miejsc ich 
przebywania Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii w Ot-
wocku, ul. Andriollego 80, tel. 
22 779 25 26. Nie dotyczy to 
ptaków na stałe trzymanych 
w pomieszczeniach mieszkal-
nych. Więcej na iOtwock.info

Finał WOŚP
wiĄzowna Finał Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbędzie się w  Ze-
spole Szkolno-Gimnazjalnym 
w  Wiązownie. 15.01.2017, 
start godz. 13:00. Dla uczest-
ników przygotowano koncer-
ty, muzykę na żywo, pokazy 
tańca, warsztaty plastyczne, 
dużo dobrej zabawy. Godz. 
20:00 - światełko do nieba!

komisja Rozwoju 
Gospodarczego, 
bo o niej mowa, to 
jedna z  ważniej-
szych w radzie po-

wiatu. Jednocześnie posiada 
ona najwięcej członków ze 
wszystkich, bo aż piętnastu. 
Komisja zajmuje się m.in. 
inwestycjami, sprawami 
infrastrukturalnymi. Aby 
posiedzenie mogło dojść do 
skutku musi być kworum – 
w tym wypadku co najmniej 
8 obecnych. W roku 2016 od-
było się 13 posiedzeń, a mię-
dzy 24.05 a 24.08 nie zostało 
ono zwołane ani razu. Widać, 
że komisja obraduje rzadko. 
Niestety dla niektórych rad-
nych to i  tak za często i po-
zwalają sobie na niestawianie 
się lub spóźnienia. Taki stan 
rzeczy powoduje duże opóź-
nienia w pracy.

Z taką sytuacją nie chce się 
pogodzić jeden z  członków 
komisji, p. Piotr Kudlicki, 
który wystosował odpowied-
ni wniosek w  tej sprawie 
do przewodniczącego rady 
Dariusza Grajdy (również 
członka tej komisji). W piś-
mie czytamy m.in. o sytuacji 
z końca listopada i o propozy-
cji zmniejszenia składu komi-
sji. Według wnioskodawcy na 
podstawie wyliczeń frekwen-
cyjnych uda się wyróżnić 4-5 
radnych, którzy najczęściej 
uczęszczają na posiedzeniach.

P. Kudlicki mówi, że brak 
kworum zdarzał się w tej ka-

dencji kilkukrotnie. A spóź-
nienia to norma. Nie chce 
personalnie nikogo oskar-
żać, ani stawiać tego w  ka-
tegoriach oburzenia. Wy-
stosowanie takiego wniosku 
i próba „uszczuplenia” składu 
komisji jest, jak sam twierdzi, 
działaniem zdroworozsąd-
kowym – przede wszystkim 
chodzi o  to, żeby komisja 
mogła normalnie działać. 
Ułatwiłoby to także rzetelną 
pracę tym, którym rzeczy-
wiście na tym zależy. Radny 
zwraca także uwagę, że tak 
duża liczba członków może 
być spowodowana utrzyma-
niem większości politycznej 
tej komisji. Piotr Kudlicki 
przedstawił także frekwen-
cje poszczególnych członków 
za okres ostatniego roku. To 
one miałyby być podstawą 
do zmian w  składzie. Tak 
przedstawia się wspomniana 
frekwencja: 

Grzegorz Michalczyk – 
29%, Grażyna Olszewska 
– 43%, Jacek Czarnowski – 
57%, Dariusz Grajda – 57%, 
Paweł Rupniewski – 57%, 
Mateusz Rojek – 64%, Ro-
man Zdunik – 64%, Piotr 
Mateusz Kudlicki – 71%, 
Agnieszka Łątka – 71%, 
Krzysztof Boczarski – 79%, 
Dariusz Sokół – 79%, Miro-
sław Pszonka – 86%, Artur 
Brodowski – 93%, Barbara 
Markowska – 93%, Jarosław 
Wiązowski – 93%. Czterech 
z wyżej wymienionych (Mi-

chalczyk, Pszonka, Rup-
niewski, Zdunik) nie pobiera 
diety z powodu uczestnictwa 
w dwóch innych komisjach.

Formalnej odpowiedzi na 
wniosek p. Kudlickiego jesz-
cze nie ma, ale jest on rozpa-
trywany przez p. Grajdę. Na 
chwilę obecną jego działania 
sprowadziły się do prośby do 
Komisji Rozwoju Gospodar-
czego o zajęcie się tym oraz 
złożenia wniosku do Zarzą-
du Powiatu o przygotowanie 
projektu uchwały, która po-
wołała by Doraźną Komisję 
Statutową. Jej zadaniem 
byłaby zmiana statutu właś-
nie w  punkcie dotyczącym 
frekwencji na komisjach. 
W takiej ustawie możliwe by-
łoby ustalenie dwóch progów 
– mniejszy do obradowania, 
większy do głosowania. Jak 
zauważa przewodniczący 
taka sytuacja może być spo-
wodowana zbyt wysokim 
progiem frekwencyjnym 
będącym na poziomie 50%. 
Można odnieść wrażenie, 
że p. Dariusz Grajda bar-
dziej widzi problem w progu 
obecności na posiedzeniach, 
niż w absencji radnych. Co za 
tym idzie nie będzie wyciąga-
nia konsekwencji wobec rad-
nych o najniższej frekwencji.

Ale - aby zapobiec sytua-
cjom, że na komisji nie ma 
kworum, gdy ma być podej-
mowana uchwała - przewod-
niczący zadysponował, aby 
pracownice biura rady po-
wiatu telefonicznie ustalały 
przed sesją obecność człon-
ków komisji. 

Wydaje się jednak, że jest 
to niejako kosmetyczne za-
cieranie problemu, a nie jego 

rozwiązanie. Sam przewod-
niczący wykazuje średnie 
zaangażowanie, gdyż jego 
frekwencja to tylko 57% 
w ostatnim roku. Lepiej chyba 
dać komisje w ręce tym naj-
bardziej zaangażowanym niż 
zmniejszać liczbę wymaganej 
obecności. To drugie może na-
wet utrudnić pracę – bo jak 
przeprowadzana może być 
poważna dyskusja i ustalanie 
ważnych kwestii przy 5 czy 6 
członkach z  15? Oczywiście 
nie wymagamy, aby na każ-
dym posiedzeniu było 100% 
członków. Każdy ma swoje 
obowiązki, ale jeśli podejmu-
jemy się wyzwań, trzeba się 
z nich należycie wywiązywać. 
Dobrym przykładem jest sam 
Mirosław Pszonka, który peł-
ni funkcję starosty i nie prze-
szkadza mu to w utrzymaniu 
bardzo dobrej frekwencji na 
poziomie 86%.  

Problem trzeba rozwią-
zać i wydaje się, że redukcja 
członków jest lepszym pomy-
słem niż zmienianie statusu. 
Czysta matematyka weryfiku-
je, kogo powinno się pozosta-
wić, a kogo odsunąć na bok. 
Inną rzeczą jest to, że sami 
radni, jako osoby zaufania 
publicznego, powinni zacho-
wywać się honorowo i powie-
dzieć jasno – nie mam czasu, 
posiedzenia kolidują z moimi 
innymi obowiązkami, odcho-
dzę, bo nie chcę utrudniać 
kolegom i koleżankom pracy 
na rzecz mieszkańców. To 
ostatnie byłoby najlepszym 
lekarstwem na tę bolączkę, 
ale czy powiatowych radnych 
stać na taki gest?

Jan Szczyrek

niefrasobliwi radni powiatu
POWIAT Komisje rad miast, gmin czy powiatów to bardzo 
ważne organy pomagające w procesie ustawodawczym. 
Radni, którzy podjęli się uczestnictwa w nich, powinni wy-
kazywać pełne zaangażowanie. Niestety w jednej z komisji 
rady powiatu otwockiego tak nie jest.
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SPOTKANIA

użytkOWy recykling
JÓzeFÓw Inauguracja cy-
klu Klubu Kobiet Miejskich 
w 2017 odbędzie się pod ha-
słem „Eko-puf ”. Zobaczycie, 
jak sztuka użytkowa może 
wykorzystywać recykling. 
Każdy uczestnik spotkania 
wykona puf, czyli niski me-
bel służący do siedzenia. 
Trwały, a  jednocześnie bar-
dzo tani. Jeśli w domu zale-
gają plastikowe butelki lub 
wiaderka, np. po farbach, nie 
wyrzucajcie ich, ale przynie-
ście ze sobą. Warsztaty bez-
płatne. Obowiązują zapisy: 
agnieszka.jung@mokjozefow.
pl, tel:22 789 22 84. 

10 stycznia (wtorek), 
godz. 10.00, Dom Nauki 
i Sztuki, MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

„krOPka nad i”
JÓzeFÓw Spotkanie z cy-
klu „Sztuka dla dorosłych” 
w  MOK: „Kropka nad i”, 
czyli „Czarny kwadrat na 
białym tle”..., a  tak dokład-
nie i  konkretnie to chodzi 
o abstrakcje. Dowiecie się, co 
to takiego i po co. Wspólnie 
obejrzycie dzieła sztuki abs-
trakcyjnej, poznacie również 
odpowiedź na pytanie: co 
wspólnego z abstrakcją miały 
mikroskopy, a co - amerykań-
ska muzyka boogie-woogie. 
Będzie to spotkanie z Pollo-
ckiem, Malewiczem i  Mon-
drianem, wielkimi artystami 
XX-go wieku. Wstęp wolny. 

13 stycznia (piątek), 
godz. 18.00, Dom Nauki 
i Sztuki, MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

POdróż życia
JÓzeFÓw Nowy cykl spot-
kań w MOK pt. „Podróże na 
krańce świata”. Pierwsze war-
sztaty to mocne „otwarcie” – 
„The last frontier. Wyprawa 

życia na Alaskę”. Będzie to 
autorska prelekcja połączoną 
z pokazem slajdów Sebastia-
na R. Bielaka – doktora nauk 
technicznych, wykładowcy, 
fotografa, autora książek, 
filmów i  wystaw fotogra-
ficznych. Prelekcja trwa 90 
minut i  została podzielona 
tematycznie na dwie części: 
pierwsza prezentuje położony 
na południu Alaski Półwysep 

Kenai. Druga część prezen-
tacji poświęcona jest Dolinie 
Jukonu położonej w  głębi 
kontynentalnej Alaski. Pre-
lekcja to nie tylko kilkaset 
zdjęć z  Alaski, ale przede 
wszystkim źródło praktycznej 
wiedzy o tej pięknej krainie, 
zbiór ciekawostek na temat 
przyrody oraz osobiste rela-
cje z przygód, jakie spotkały 
autora w  trakcie wyprawy. 
Sebastian R. Bielak to dok-
tor nauk technicznych, wy-
kładowca, fotograf, autor 
książek, filmów, wystaw 
fotograficznych oraz ponad 
130 artykułów i  reportaży 
o tematyce przyrodniczej lub 
podróżniczej. Wstęp wolny

13 stycznia (piątek), 
godz. 18.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

ŚWiętO seniOróW
OTWOCK Muzeum Ziemi 
Otwockiej zaprasza na co-
roczną imprezę dla dzieci 
i ich dziadków. W programie: 
wykonywanie upominków 
dla babć i dziadków, rysowa-
nie drzew genealogicznych 
oraz pieczenie czekolado-
wych rogalików babuni. 
Wstęp wolny.

21 stycznia (sobota), 
godz. 16.00, MZO, ul. 
Narutowicza 2

zimOWy Plener
JÓzeFÓw Pamiętajcie, 
aparat fotograficzny to nie 
opony letnie, nie trzeba go 
chować wraz z  nadejściem 
zimy! Śnieg może sprawić, 
że nudny, bo fotografowany 
wiele razy, krajobraz zmieni 
się nie do poznania. Zima to 
czas, kiedy wybieramy się 
w  góry. Ale czy byliście na 
zimowym spacerze nad Świ-
drem albo w rezerwacie przy-
rody na Torfach w Otwocku? 
Jeśli nie, to na pewno zain-

teresuje was zimowy plener 
fotograficzny pt. „Okolice Jó-
zefowa zimą” organizowany 
przez Sekcję Fotograficzną 
Józefów. Wstęp wolny. Obo-
wiązują zapisy: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl, tel. 
22 789 22 84. 

21 stycznia (sobota), 
godz. 10.00, zbiórka 
przed UM Józefów, ul. 
Wyszyńskiego 1

Fot: eioba.pl

„idy marcOWe” 
ANIN Idy marcowe, czyli 

15 marca, to data szczegól-
na - właśnie podczas tego 
święta w roku 44 p.n.e. został 
zamordowany Juliusz Cezar. 
Jednym z jego katów był ten, 
do któ-
r e g o 
C e z a r 
krzyk-
nął pa-
miętne 
słowa: 
„Et tu, 
Brute, 
contra 
m e ? ” 
(I  ty, 

Brutusie, przeciwko mnie?). 
Jest rok 2010, trwa kam-
pania prezydencka w  USA. 
Młody wybitnie zdolny szef 
kampanii wyborczej jedne-
go z kandydatów otrzymuje 
tajną propozycję przejścia 
na stronę przeciwnika… Bi-
let - 5 zł.

9 stycznia (poniedzia-
łek), godz. 18:00
WCK (filia Anin), ul. V 
Poprzeczna 13

„Jadzia (1936)” 
ANIN Konflikt dwóch ro-

dzin, ale na wesoło. Dwie 
firmy produkujące sprzęt 
sportowy, przede wszystkim 

rakiety tenisowe, zabiegają 
o to, żeby ich sprzętu używa-
ła mistrzyni tenisa. Skrom-
ną firmę Malicz reprezen-
tuje śliczna Jadzia, bogatą 
firmę Oksza - przystojny 
Jan. Urocza komedia pomy-
łek, niestarzejąca się muzy-
ka Alfreda Schera i wielkie 
gwiazdy przedwojennego 
kina: Jadwiga Smosarska, 
Aleksander Żabczyński, 
Mieczysława Ćwiklińska 
i Stanisław Sielański. Bilet 
- 5 zł.

10 stycznia (wtorek), 
godz. 13.30, WCK (filia 
Anin), ul. V Poprzeczna 
13

„11 minut” 
A N I N 

Przekrój 
m i e s z -
k a ń c ó w 
wielkiego 
m i a s t a , 
k t ó r y c h 
życie i pa-
sje prze-
platają się 
ze sobą. 
Nieoczekiwany łańcuch zda-
rzeń przypieczętuje losy wielu 
z nich w ciągu zaledwie jedena-
stu minut. Bilet - 5 zł.

16 stycznia (poniedziałek), 
godz. 18.00, WCK (filia 
Anin), ul. V Poprzeczna 13

serOWy 
Wizerunek

JÓzeFÓw „Słupski Chłop-
czyk” to przedstawienie dla 
dzieci od lat 4 osnute wokół 
życiowych perypetii „słup-
skiego chłopczyka”, którego 
wizerunek pojawił się po 
raz pierwszy w 1925 roku na 
etykiecie produkowanego 
w Słupsku sera typu camem-
bert - najsłynniejszego pro-
duktu ówczesnej mleczarni. 
Po ponad 60 latach Słupski 
Chłopczyk ponownie rusza 
w drogę, tym razem w koloro-
wym, rozśpiewanym spekta-
klu w wykonaniu słupskiego 
teatru „Władca lalek”. Bilety 
w cenie: 10 zł/dziecko,15 zł/

opiekun. Przedsprzedaż do 
13.01 w kasie MOK, w dniu 
wydarzenia - od godz. 10:00. 

14 stycznia (sobota), 
godz. 11.00, Teatr Ot-
warty MOK, Józefów, ul. 
Wyszyńskiego 1

czegO 
nie Widać

JÓzeFÓw Sztuka Michae-
la Frayna w reżyserii Artura 
Niedziółki (wykonanie - ak-
torzy Wiązowskiego Teatru 
Muzycznego) to farsa, która 
pokazuje trudne rzemiosło 
aktorskie i  skomplikowane 
uczucia i  relacje pomiędzy 
pracownikami teatru. Spek-
takl składa się z trzech aktów. 

Bilety: 20 zł - przedsprze-
daż do 13.01 w kasie MOK, 
w dniu spektaklu - od godz. 
17:00.

14,15 stycznia (sobota, 
niedziela), godz. 18.00
Teatr Otwarty MOK, 
Józefów, ul. Wyszyń-
skiego 1

taneczna 
nOc
JÓzeFÓw Zespół wo-

kalno-instrumentalny Artes 
Ensemble (Ewa Banasiak 
– sopran, Janusz Stolarski 
– baryton, tenor, Emilia Da-
gil – skrzypce, Małgorzata 
Janaszek – wiolonczela, pro-
wadzenie, Andrzej Janaszek 
– fortepian, szef artystyczny 
zespołu) zaprasza na wspa-
niałe widowisko muzyczne 

pt.„Karnawałowa gala operet-
ki: przetańczyć całą noc”. To 
muzyczne wydarzenie na naj-
wyższym artystycznym pozio-
mie urzekające klasycznym, 
wysublimowanym smakiem, 
zachwycające różnorodnoś-
cią scenicznej akcji, skrzące 
feerią strojów, roztańczo-
nych solistów, gwarantujące 
niezapomniane wrażenia oraz 
szampańską, muzyczną za-
bawę i wyśmienitą rozrywkę 
w ten niesamowity, pełen ma-
gii i najlepszych życzeń czas 
karnawałowego szaleństwa. 
Bilety: 30 zł,  przedsprzedaż 
do 20.01.2017. 

21 stycznia (sobota), 
godz. 18.00, MOK Józe-
fów, ul. Wyszyńskiego 1

przygotował: Wakul

the Best 2016
Tego aktora i komika nie 

trzeba nikomu przedsta-
wiać. Wielu zna go jako 

Kilera, inni jako Cezarego 
Cezarego…, oczywiście mowa 
o Cezarym Pazurze. Już nie-
bawem, bo 28 stycznia, bę-
dzie można zobaczyć go na 
żywo w PMDK w Otwocku.

Zawodowo gra w  teatrach 
i filmach - debiutował w 1986 
roku w  filmie Waldemara 
Podgórskiego „Czarne Stopy”, 
ale prawdziwą popularność 
przyniósł mu „Kroll” Włady-
sława Pasikowskiego.

Następnie przyszły role w ta-
kich obrazach jak „Psy” i „Kiler”, 
po których Cezary Pazura został 
idolem nastolatek. Pazura to 
także drapieżna postać polskiej 
sceny satyrycznej. Jako komik 
dał się poznać w pierwszym pol-
skim sitcomie „13 posterunek”. 
Ceni sobie jednak żywy kontakt 
z publicznością, dlatego stwo-
rzył już cztery programy roz-
rywkowe, z którymi występuje 
w całej Polsce. Nie miesza się do 
polityki. Uprawia satyrę obycza-
jową. Hasłem przewodnim jego 
ostatniego programu jest „Precz 

ze smutkiem i  szarością”. Ma 
odciśniętą dłoń na Promena-
dzie Gwiazd w Międzyzdrojach 
i własną gwiazdę w Alei Gwiazd 
w  Łodzi. Bilety w  cenie 45 zł 
wkrótce do nabycia w PMDK. 
Rezerwacje telefoniczne - (22) 
779-33-57 wew. 40 lub adre-
sem e-mail: pmdk.otwock.
adm@gmail.com 

28 stycznia (sobota), 
godz. 20.30, PMDK 
Otwock, ul. Poniatow-
skiego 10

przygotował: Wakul

przystań muzyki

S t o w a r z y s z e n i e 
Kultury Mazow-
sza wraz z  Tea-
trem „Grot” za-
proponowało, by 

mieszkańcy Kołbieli, a na-
stępnie Józefowa 18 grudnia 
zatrzymali się w swojej co-
dziennej krzątaninie i posłu-
chali muzyki. I tak się stało. 
Artyści: Kinga Głogowska, 
Arkadiusz Głogowski, ucz-
niowie Zespołu Wokalne-
go Szkoły Muzycznej II 
stopnia im. W. Lutosław-

skiego z  Wołomina: Niko-
lina Gąsior, Ewelina Stań-
czyk i Maria Woźniak przy 
akompaniamencie Izabeli 
Taraszkiewicz na skrzyp-
cach i Pawła Rozbickiego na 
klawiszach zaśpiewali kilka 
przedświątecznych pieś-
ni: „Przekażmy sobie znak 
pokoju”, „Modlitwa” Bułata 
Okudżawy, „Gdzie jest nasze 
Betlejem”, „Psalm o Gwieź-
dzie”… Koncerty odbyły się 
najpierw w kościele w Koł-
bieli, a następnie w kościele 

parafii pw. MB Częstochow-
skiej w Józefowie.

Projekt „Przedświąteczna 
Przystań Muzyki” sfinan-
sowany został przez Powiat 
Otwocki, za co organizatorzy: 
Stowarzyszenie Kultury Ma-
zowsza i Teatr „Grot” z serca 
dziękują, a pewnie też wszy-
scy ci, którzy do „Przystani” 
przybyli 18 grudnia na ten 
wspaniały koncert przed-
świąteczny.

AnKa
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Mgok karczew zaprasza• karczew, uL. widok 2, teL. 22 780 65 17

OTWOCK 
KLubOWYKONKuRSY

reklaMa

reklaMa

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.

• nOWOrOczne 
insPiracJe 
– otwarte zajęcia plastyczne
12 stycznia godz. 16.30, 
sala plastyczna

• kOncert 
nOWOrOczny 
– „Zaczarowany świat 

operetki” – wystąpią arty-
ści Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej z Warszawy oraz 
Teatru Wielkiego z Poznania 
(Lidia Kitlińska, Dagmara 
Sokalska, Jakub Jarmuła, 
Jaromir Trafankowski, Ma-
miko Ueyama, w  roli kon-
feransjera – Marian Dach-

niewski). Zaproszenia do 
odbioru w MGOK-u, liczba 
miejsc ograniczona.

14 stycznia, godz. 16.00, 
sala konferencyjna UM 
Karczew

• laurki dla BaBci 
i dziadka  
– otwarte zajęcia plastyczne
19 stycznia, godz. 
16.30, sala plastyczna

• „idą, idą 
kOlędnicy...” 
– program artystyczny w wy-

konaniu Sekcji Teatralnej Klubu 
Seniora w reżyserii Laury Łącz

22 stycznia, 
godz. 16.00, 
sala widowiskowa

• OBchOdy 154. 
rOcznicy POWstania 
styczniOWegO 
W Osinach, OtWOck 
Wielki 
- msza św. w intencji po-

wstańców w Kościele Para-
fialnym p.w. Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Otwocku 
Wielkim. Po mszy – złoże-
nie kwiatów przy Mogile 
Powstańców w Osinach

23 stycznia, godz. 12.00, 
Otwock Wielki

Walbachowski Jarmark 
Bożonarodzeniowy

To nawiązanie do 
tradycji kupieckich 
Karczewa i  związa-
nego z  nim kupca 
Walbacha, który 

w XVI w. został właścicielem 
miasta. Kroniki wspominają 
Melchiora Walbacha jako 
człowieka bardzo zamożne-
go, który poprzez ożywioną 
działalność kredytową i  li-
chwiarską stał się posiada-
czem olbrzymiego majątku. 
Ze względu na prowadzo-
ne interesy czy może z racji 
posiadanej fortuny, bywał 
Walbach zapraszany na sa-
lony nie tylko szlacheckich 
domów, ale i  na dwór kró-
lewski, stając się z  czasem 
nadwornym marszandem 
króla Zygmunta Augusta, 
dla którego z Zachodu spro-
wadzał dzieła sztuki.

Będąc z  urodzenia miesz-
czaninem, nie mógł Wal-

bach według ówczesnego 
prawa stać się posiadaczem 
ziemskim. Kupił więc szla-
chectwo na dworze Habs-
burgów, co wówczas było 
dość powszechną praktyką 
i w ten sposób w 1569 r. mógł 
nabyć dobra ziemskie w po-
bliżu Warszawy. Kiedy jego 
syn Baltazar ożenił się z Do-
rotą Karczewską, umacniając 
w ten sposób świeże szlache-
ctwo swego ojca, Walbacho-
wie mogli rozwinąć w  Kar-
czewie działalność kupiecką 
na szeroką skalę. Tak się też 
stało… Bliskość Wisły sprzy-
jała prowadzeniu interesów, 
miasto szybko się rozwijało 
i zaczęło przyciągać kupców 
z całego świata.

Mają więc karczewianie co 
zawdzięczać Walbachowi, 
nic więc dziwnego, że mia-
sto, organizując od kilku lat 
jarmark jego imienia, próbu-

je nawiązać do tych kupie-
ckich tradycji i wykorzystać 
je w  celach promocyjnych. 
Tegoroczne zainteresowanie 
jarmarkiem ze strony kup-
ców, rzemieślnicy oraz twór-
ców ludowych było raczej 
umiarkowane, co nie zna-
czy, że nie należy pochwalić 
władz miasta za tę inicjatywę. 
W końcu nie od razu Kraków 
(a właściwie Karczew) zbudo-
wano. Do świątecznych bożo-
narodzeniowych jarmarków, 
które przyciągają rzesze tury-

stów w Niemczech czy w Au-
strii, Karczewowi co prawda 
jeszcze daleko, ale to dobrze 
że miasto próbuje animować 
tego rodzaju działania. Póki 
co - nie idzie to w parze z za-
interesowaniem wystawców, 
ale kto wie, może za kilka lat 
i Karczew doczeka się bożo-
narodzeniowego świąteczne-
go jarmarku z prawdziwego 
zdarzenia, czego Państwu 
i sobie życzę.

Andrzej Idziak

KARCZEW 17 grudnia br. na rynku 
zygmunta Starego w karczewie 
odbył się Walbachowski Jarmark 
Bożonarodzeniowy.

PRACA
kierowniczkę do sklepu 
spożywczego w otwocku 
zatrudnię. tel 505164899

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 kontrahentami; 
• obsługa zamówień, rozli-
czenia sprzedaży wymaga-
nia: znajomości programu 
Comarch XL. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kierowa-
nie CV ze zdjęciem na adres 
mailowy info@cerkom.pl.

Handlowiec. Miejsce pracy: 
Warszawa, mazowieckie. 
Cerkom - Importer win 
i dystrybutor piwa. Naszym 
głównym celem jest sprze-
daż wysokiej jakości ofe-
rowanych produktów i za-
dowolenie klienta. Więcej 
informacji: www.cerkom.
pl. Poszukujemy przedsię-
biorczej osoby o dużej sile 
przebicia, z długoletnim 
doświadczeniem w branży 
alkoholowej. Wymagania: 
Obok doskonałej znajo-
mości rynku nasi przyszli 
pracownicy powinni odzna-
czać się talentem organi-
zacyjnym, strategicznym 
myśleniem, konsekwencją 

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

kluB smOk zaPrasza
ul. Warszawska 11/13, 
tel. 779 26 61

• Seans na poduchach 
– projekcja filmu dla dzieci, 

wstęp wolny.
14 stycznia (sobota), 
godz. 11.00

• Twórcza posiadówka 
– warsztaty plastyczne dla 

dorosłych, wstęp 10 zł, obo-
wiązują zapisy.

20 stycznia (piątek), 
godz. 18.00

kluB mlądz 
zaPrasza
ul. Majowa 202 
tel. 788 45 71

• Twórcza posiadówka 
- warsztaty twórcze dla do-

rosłych i młodzieży, zapisy. 
15 stycznia (niedziela), 
godz. 15.00

• Bajkowy poranek 
– projekcja filmów dla dzie-

ci, wstęp wolny.
21 stycznia (sobota), 
godz. 10.00

• Serduszka na dzień babci 
i dziadka 

– warsztaty dla dzieci, zapisy.
21 stycznia (sobota), 
godz. 12.00

zaŚPieWaJą 
kOlędy

OTWOCK Przed nami ko-
lejna, bo już 14. edycja Po-
wiatowego Konkursu Ko-
lęd i  Pastorałek, do udziału 
w którym zapraszamy dzieci 
i młodzież w wieku 7-19 lat. 
Konkurs przeznaczony jest 
zarówno dla reprezentacji 
szkół, placówek kulturalnych, 
jak i uczestników indywidu-
alnych zamieszkałych lub 
uczących się na terenie po-
wiatu otwockiego. Tegorocz-
ne przesłuchania konkurso-
we odbędą się w  sobotę 21 
stycznia, a koncert laureatów 
tydzień później – 28 stycznia. 
Wstęp wolny.

21 stycznia (sobota), 
godz. 9.00, PMDK 
Otwock, ul. Poniatow-
skiego 10

kOrOWód kOlędOWy 
2017

KARCZEW Stowarzyszenie 
LGD Natura i Kultura zapra-
sza na VI edycję Konkursu 
na Korowód Kolędowy dla 
grup kolędniczych. Konkurs 
odbędzie się w 3 kategoriach: 
• najlepsza grupa, • najlepszy 
aktor, • najlepszy scenariusz. 
Aby wziąć udział należy wy-
pełnić kartę uczestnictwa 
i dostarczyć do 13.01.2017 r. 
na adres: Biuro LGD Natu-
ra i Kultura, ul. Warszawska 
28, 05-480 Karczew lub do 
15.01.2017 r. pocztą elektro-
niczną - biuro@naturaikul-
tura.pl

Szczegóły na stronie www.
naturaikultura.pl.

20 stycznia 2017 r. (pią-
tek), MGOK, Karczew, 
ul. Widok 2
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POWIAT Czy wiecie, że 
następny rok 2017 został 
ogłoszony Rokiem Rzeki 
Wisły? Mądre głowy już od 
dłuższego czasu debatują 
o możliwościach wykorzy-
stania Wisły w celach tury-
stycznych, gospodarczych, 
kulturalnych... I jeszcze jak 
to wszystko zrobić, żeby nie 
zaburzyć naturalnego śro-
dowiska. A tymczasem na 
brzegach naszej królowej 
rzek, nieopodal Warszawy, 
już dawno żyli ludzie, którzy 
świetnie potrafili dostoso-
wać się do przyrody i umie-
jętnie czerpać z zasobów 
rzeki dla swojego dobra 
- modre Łurzycoki.

Skąd się 
wzięli Urzeczanie?
Łurzycoki to nazwa gwa-

rowa. Inaczej nazywa się 
ich Urzeczanami. Jak twier-
dzą historycy, od początku 
XVII wieku na południowo-
-wschodnim Mazowszu wy-
odrębnił się mikroregion et-
nograficzny zamieszkiwany 
przez dość homogeniczną 
zbiorowość. Do Urzecza za-
liczały się tereny na obydwu 
brzegach Wisły, pomiędzy 
dawnymi ujściami Pilicy 
i Wilgi a mokotowskimi Sie-

kierkami i  prawobrzeżną 
Saską Kępą. Prawie całkiem 
zapomniana w  XX wieku 
kultura Urzecza od niedawna 
jest znów odkrywana. Wiel-
kie zasługi ma tu antropolog 
dr Łukasz Maurycy Stana-
szek, pochodzący z Otwocka 
kierownik Pracowni Antro-
pologicznej w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym 
w  Warszawie. Ten badacz 
i  pierwszy monografista 
Urzecza*, chętnie opowiada 
o tajemnicach i kulturowym 
znaczeniu nadwiślańskiego 
mikroregionu. Jednej z tych 
opowieści można posłuchać 
na nagraniu stacji RDC 
(www.rdc.pl - Łosiowisko 
-Urzeczeni „Urzeczem” ).

Dr Stanaszek przedstawia 
w niej ludność Urzecza jako 
wzór koegzystencji człowie-
ka i przyrody. Jak opowiada, 
kulturę tę stworzyły zasad-
niczo trzy grupy ludności 
- od wieków żyjący tu Ma-
zowszanie oraz napływowi 
przybysze, których jedną 
grupę stanowili olędrzy - 
potomkowie osadników 
z zachodniej Europy (którzy 
napłynęli w  dwóch dużych 
falach - w  XVII w. oraz na 
przełomie XVIII i XIX w.), 
a  drugą oryle, jak tu nazy-
wano flisaków. 

Najważniejsza 
Wisła
Urzeczanie, w przeciwień-

stwie do zamieszkałej na 
mazowieckich piaskach 
ludności, charakteryzowali 
się tym, że byli całkowicie 
zwróceniu ku Wiśle. Rzeka 
była dla nich najważniejsza. 
Korzystali z  niej na kilka 

sposobów. Przede wszyst-
kim jako rolnicy, uprawia-
jący różnorodne warzywa, 
owoce - wszelkie wymagają-
ce dobrej ziemi. A urodzajną 
glebę zapewniała właśnie 
Wisła - przez swoje wylewy 
nanosiła żyzny muł. Miesz-
kańcy Urzecza nie stawiali 
wałów przeciw powodziom, 
ale potrafili się przeciw nim 
odpowiednio zabezpieczyć, 
budując np. domy na sztucz-
nych pagórkach, sadząc 
wzdłuż pól wierzby, aby je 
chroniły przed napływającą 
krą lodową. 

Po drugie dla Urzeczan 
Wisła była „autostradą” do 
Warszawy. Bliskość stolicy 
stanowiła swoisty przywi-
lej Urzecza, dając chłonny 
rynek zbytu. Do Warszawy 
na barkach szerokim stru-
mieniem płynęły płody zie-
mi nadwiślańskiej. Z innych 

części Mazowsza ludzie czę-
sto mieli problem by z powo-
du kiepskich - piaszczystych, 
błotnistych - dróg dowieźć 
swoje płody na targi miej-
skie. 

Po trzecie, była jeszcze na 
Urzeczu grupa rybaków, któ-
ra korzystała z obfitości ryb 
w Wiśle. Była też grupa wi-
kliniarzy - wyroby z wikliny 
były szeroko używane i przez 
rolników, i rybaków. 

Ogólnie Urzeczanie, dzięki 
swojej pracowitości, pomy-
słowości i  przystosowaniu 
do warunków, byli całkiem 
zamożni. No może nie bar-
dzo bogaci, bo jak przyta-
czane przez dr Stanaszka ich 
przysłowie mówi: „Gdyby na 
Łurzycu woda nie topiła, to 
by Łurzycanka we złocie cho-
dziła” - woda nieraz zabierała 
sporo dobytku. Ale i  hojnie 
obdarowywała, więc tutejsi 

mieszkańcy uważali, że „Le-
piej na Łurzycu na wirzbie, 
niż na Polesiu w izbie”.

Przywracanie 
tradycji
Wiele jeszcze innych cieka-

wostek o pochodzeniu i kultu-
rze Urzecza zdradził podczas 
wspomnianej radiowej roz-
mowy dr Stanaszek. Historia 
idealna do posłuchania na 
smętne zimowe wieczory. Po-
zytywny przykład z dawnych 
lat o dobrych relacjach ludzi 
z  przyrodą. Ale oczywiście 
nie tylko, bo - jak się okazu-
je - mieszkańcy dzisiejszych 
okolic Karczewa, Sobień 
czy Góry Kalwarii - ogrod-
nicy, sadownicy od pokoleń 
mają powody do dumy nie 
tylko z powodu zamożności, 
ale także przemyślności czy 
barwnej tradycji objawia-
jącej się m.in. w  ubiorach 

(z  ulubionym kolorem mo-
drym), piosenkach, zwycza-
jach i przysłowiach.

Nadchodzący rok 2017 ma 
być bogaty na Mazowszu 
w  różne wydarzenia tury-
styczne związane z Wisłą. Na 
szlakach, czy to w  Gassach, 
Czersku, na Nadbrzeżu i  in-
nych miejscowościach podwar-
szawskich, pewnie zetkniecie 
się z  ludźmi, którzy przywra-
cają tradycje Urzecza i  bez 
wątpienia będą to intrygujące 
spotkania.  

ZetKa

*) Ł. M. Stanaszek: na Łuży-
cu. W zapomnianym regionie 
etnograficznym nad Wisłą. 
Towarzystwo opieki nad 
zabytkami oddział w Czer-
sku, państwowe Muzeum ar-
cheologiczne w Warszawie, 
Warszawa-Czersk 2012

poWiaT reklaMa

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

ZDROWA WODA 
DLA CIEBIE!

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

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

NAWET DO 48 RAT 0%

WYKONANIE 1 METRA PRZYŁĄCZA 
TYLKO 50 PLN   

NETTO

OFERTA LIMITOWANA

reklaMa

Jak łurzycoki umiejętnie korzystali z wisły

Piękne stroje Łurzycoków Fot. dariusz Falana, ośrodek kultury w Górze kalwarii

Strój ludowy wilanowski - 
przykład kultury Urzecza 
mazowieckiego
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rowerowy 
otwock

ROWERY Otwock kocha 
dwa kółka, a dwa kółka 
kochają Otwock – można 
już się do tego otwarcie 
przyznać. Wyścigi rowero-
wych zapaleńców (tak, tak, 
to komplement) leśnymi 
drogami naszego miasta, 
zwanego kiedyś uzdro-
wiskiem, nikogo już nie 
dziwią. I wiecie co? W Syl-
westra też się ścigali!

Sylwestrowy Poland Bike 
był pierwszą i zarazem 
historyczną imprezą 

tego typu zorganizowaną 
w ostatnim dniu roku 2016. 
Do Otwocka przybyło 150 
amatorów jazdy na rowerach, 
co świadczyło, że pomysł 
Grzegorza Wajsa okazał się 
strzałem w dziesiątkę, a ko-
larze udowodnili, że miłość 
nie patrzy na kalendarz.

Kolarskie Miasteczko ze 
startem i  metą zawodów 
znajdowało się na stadionie 
OKS Start Otwock. Najpierw 
swoje wyścigi Mini Cross, jak 
na LOTTO Poland Bike Ma-
rathon, miały przedszkolaki, 
czyli dzieci w wieku 2-4 i 5-6 
lat. Potem na trasie rundy 
liczącej 2,5 km rywalizowa-
li miłośnicy dwóch kółek 
w  wielu kategoriach wieko-
wych. Najdłuższy dystans 
MAX (15 km – sześć rund) 
pokonali zawodnicy i  za-
wodniczki w czterech roczni-
kach: 1998-2001, 1987-1997, 
1977-1986 oraz 1976 i starsi. 
Wśród mężczyzn zwyciężył 
Patryk Białek (Rowerowa 
Team) przed Norbertem 
Gałązką (Stram Bike Fitting 
Serwis) i  Grzegorzem Mar-
cinkiewiczem (Nasz Bike 
Team). Rywalizację kobiet 
wygrała Justyna Tarnowska 
(Wiązowna), wyprzedzając 
Monikę Sawę (Wydolność.
pl) i  Aleksandrę Wójcik 
(WGR Team).

Swoje „sylwestrowe” ści-
ganie miała też oczywiście 
młodzież. Dystans FAN (5 
km – dwie rundy) należał do 
zawodników i  zawodniczek 
z  roczników 2002-2009, 
startujących w czterech gru-
pach wiekowych. Najszybszy 
w  gronie chłopców okazał 

się Patryk Rzepecki, który 
finiszował przed Janem Ow-
czarkiem (obaj z  Warszaw-
skiego Klubu Kolarskie-
go) i  Krystianem Górskim 
(UKK Huragan Wołomin). 
Wśród dziewcząt zwyciężyła 
Milena Oszkiel (Warszawski 
Klub Kolarski) przed Do-
miniką Wiśniewską (UKK 
Huragan Wołomin) i  Julią 
Gajewską (UKS Victoria Ra-
dzymin). Zawody pod hasłem 
„Sylwestrowy Poland Bike” 
zostały zorganizowane przy 
współpracy z Urzędem Mia-
sta Otwocka i  klubem OKS 
Start Otwock, a najlepszych 
w  klubowej hali sportowej 
dekorował prezydent Otwo-
cka Zbigniew Szczepaniak.

Garść nowości
- Szykujemy już nowy se-

zon pełen atrakcji i nowości 
- mówił organizator imprez 
Poland Bike Grzegorz Wajs. 
- Miłośników jazdy na rowe-
rach zapraszam na Warszaw-
ski Triathlon Zimowy, który 
28 stycznia tradycyjnie odbę-
dzie się na Stegnach. A zaraz 
potem na Zimowy Poland 
Bike Marathon – dodaje. 
Ten nowy cykl to trzy etapy 
w  podwarszawskich miej-
scowościach. Wystartuje 12 
lutego w Markach, 19 lutego 
odwiedzi Nieporęt, a zakoń-
czy się 5 marca w  Kobyłce. 
Sezon letni z LOTTO Poland 
Bike Marathon rozpocznie 
się 26 marca w Otwocku i bę-
dzie składał się z 18 etapów. 
Wystartować może każdy. 
Wystarczy mieć rower i kask.

opr. Wakul
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świąteczna piłka

piłka noŻna Za nami 
Świąteczny Turniej Piłki 
Nożnej, w którym udział 
wzięły drużyny z Otwo-
cka, Otwocka Wielkiego, 
Karczewa, Józefowa, 
Pilawy, Sobień Jezior 
oraz Miętnego. Organi-
zatorem zawodów był 
OKS Otwock.

Sportowa wiara w mło-
dzież nie zginęła, bo-
wiem walka o każdy 

metr boiska była niezwykle 
zacięta, ale w duchu fair play, 
a zawodnicy OKS-u (gospo-
darze) w każdej kategorii 
wiekowej zajmowali miejsce 
na podium. Rywalizacja od-
bywała się w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-
-Gastronomicznych w Otwo-

cku, a w rolę prowadzącego 
turniej wcielił się Artur Ba-
sek. Zawodnicy grali w trzech 
kategoriach wiekowych: 
rocznik 2009, 2007/2008 
oraz 2005/2006 w systemie 
„każdy z każdym”. W roczniku 
2009 zwyciężyła drużyna Sa-
bio Miętne, w roczniku 2007-
2008 - drużyna OKS1, zaś w 
najstarszej grupie wiekowej 
- 2005/2006 - drużyna OKS 

Start 2005A. Ponadto w każ-
dej kategorii wiekowej zostały 
przyznane nagrody indywi-
dualne – dla króla strzelców 
oraz najlepszego bramkarza. 
Nagrody zwycięzcom wrę-
czał prezes OKS Otwock Ja-
nusz Goliński oraz naczelnik 
Wydziału Kultury i Promocji 
Andrzej Wysoczański.

opr. Wakul

Rocznik 2009
1. Sabio Miętne B
2. okS
3. Sabio Miętne a
Król strzelców
8 bramek – Jan Misiak – Sabio Miętne B
Najlepszy bramkarz
antek Baran – Sabio Miętne B

Rocznik 2007/2008
1. okS 1
2. Mazur 1
3. Józefovia
Król strzelców
7 bramek - Franek Janiak – okS 1
Najlepszy bramkarz
kuba kłos - Mazur

Rocznik 2005/2006
1. okS Start 2005 a
2. Sobienie Jeziory a
3. okS Start 2006
Król strzelców
6 bramek - dawid kąkol – okS 2006 a
Najlepszy bramkarz
Franek Żelazo – Sobienie Jeziory a

szachowy finisz

Bardzo duży w tym 
udział miał „oj-
ciec” tej szacho-
wo – pingpongo-
wej rodziny, czyli 

Andrzej Dobrowolski, który 
wraz z  synem (znakomity 
dwuboista stołowy) dba, by 

zainteresowanie tą dyscy-
pliną sportową (zwłaszcza 
wśród młodzieży) nie osła-

bło. Koniec 2016 r. to dwie 
wspaniałe imprezy -  Wigi-
lijny Turniej Open o Puchar 
Burmistrza Karczewa oraz 
Rodzinny Turniej Sylwe-
strowy o Puchar Burmistrza 
Karczewa. W  „wigilijnych” 
zmaganiach najlepszy oka-
zał się 18-krotny finalista 
mistrzostw Polski, arcy-
mistrz Mirosław Grabar-
czyk, drugie miejsce zajął 
wielokrotny reprezentant 
Polski Jan Adamski. Spot-
kanie z  tak utalentowany-
mi zawodnikami było dla 
„miejscowych” niezwykłym 
doświadczeniem. Zgadnij-
cie, kto okazał się najlepszy 
z  naszego powiatu? Brawo, 
był to wspomniany wcześniej 
Marcin Dobrowolski z UKS 
MDK Otwock, który zajął 
VI miejsce.

Zwycięstwo w Turnieju Syl-
westrowym, w którym wzię-
ło udział 72 zawodników, 
padło łupem Piotra Wilczka 
z Rybnika (przed Zdzisławem 
Orzechowskim z  Łowicza). 
Puchary dla triumfatorów 
zawodów, najlepszych ro-
dzin oraz wyróżnienia dla 
kobiet, juniorów, młodzi-
ków – w imieniu Burmistrza 
Karczewa – wręczyli orga-
nizatorzy imprezy: MOSiR 
Karczew i  UKS MDK Ot-
wock. Mam nadzieję, że rok 
2017 będzie jeszcze bardziej 
„pracowity” dla ekipy UKS 
MDK Otwock, bo gra w sza-
chy i ping ponga to ich spo-
sób na życie. Widać to i czuć 
podczas każdego turnieju. 
Brawo dla Was!

Wakul

SZACHY Zawodnicy UKS 
MDK Otwock mają za 
sobą emocjonujący rok, 
który obfitował w wiele 
turniejów, niezliczoną 
liczbę godzin spędzonych 
na szlifowaniu talentu oraz 
pokaźną dawkę dobrej 
zabawy. 

Turniej Wigilijny

Kategoria OPEN 
1. Mirosław Grabarczyk
2. Jan adamski
3. Mariusz Bąk
IV kategoria
1. Wiesław Szymczak
2. rozalia Seń
3. przemysław Markowski
V i IV kategoria
1. Jakub Więcławik
2. Witold Ładziński
3.Błażej Gromek

Turniej Sylwestrowy
1. Wilczek piotr
2. orzechowski zdzisław 
3. Gałązka krzysztof

Kobiety
1. kudlak Julia
2. pancewicz Joanna
3. Łaszczuk zuzanna
Młodzik, rocznik 2001
1. pancewicz Mateusz
2. deryło kamil
3. Łaszczuk zuzanna
Dzieci, rocznik 2004
1. Ćwiek ryszard 
2. Syrkiewicz Michał 
3. rak Jacek 
Rodziny
1. Joanna, Mateusz, Szy-
mon pancewicz
2. adam, Szymon, Bartosz 
kozłowski
3. Julia, Mariusz, Matusz 
kudlak
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