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OTWOCK Spór o pieniądze na wynagrodzenia dla urzędników otwockiego magistratu zaszedł tak daleko, że musi się 
wreszcie zakończyć. Tylko jak? Będą zwolnienia grupowe, czy radni jednak przekażą dla pracowników środki? - s. 3
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rEKLaMa

PióRem KROniKaRza

Samotny taniec robotów
nowa restauracja KFC 

Zagrożenie wścieklizną w czterech gminach

Dzieje się tak, że coraz 
bardziej popadamy 
w  samotność. Skorupa 

oddzielająca nas od otocze-
nia twardnieje, a  my - ukryci 
wewnątrz niej-  wynajdujemy 
sobie zajęcia absorbujące czas 
i potargane myśli.

Godziny spędzane w  pracy 
czy szkole wypełnione są bez 
reszty wykonywaniem zleco-
nych zadań oraz morderczym 
dla zdrowia wyścigiem o palmę 
pierwszeństwa w byciu najlep-
szym.

Będąc jednak stworzeniem 
stadnym, nie możemy wyrzec 
się całkowicie komunikowania 
się z innymi ludźmi. Nie mając 
możliwości robienia tego bez-
pośrednio, czyli twarzą w twarz, 
wykorzystujemy do tego wszel-
kie dostępne środki techniczne. 
Gdy dawniej były to: tam tamy, 
trąby, listy słane przez umyśl-
nych, telegrafy, to obecnie za-
przęgliśmy do porozumiewania 
się między sobą Internet, komu-
nikator GG, video-łącza i telefo-
nię komórkową. Siedząc w do-
mowym zaciszu, rozmawiamy 

z przyjaciółmi, dokonujemy za-
kupów, wysyłamy pisma, opła-
camy rachunki, ślemy życzenia 
świąteczne, a nawet pracujemy 
zarobkowo. Jesteśmy jak Robin-
son Cruzoe na bezludnej wyspie, 
z tą jednak różnicą, że uzbrojeni 
w technikę mamy wokół siebie 
i na swój użytek cały świat.

Mój szesnastoletni syn i wielu 
mu podobnych długie godziny 
spędzają przy komputerze ga-
dąjąc, podróżując po Internecie, 
grając, choć nie widzą się, nie 
znają i nigdy nie doświadczą jak 
to jest, gdy wspólnie zasiądzie 
się za stołem i zagra w chińczyka, 
domino czy remibrydża.

Potrzebę bycia wespół, czy 
raczej wraz, zaspokajają nato-
miast na dyskotekach, gdzie 
króluje muzyka techno. Ta-
niec, nigdy parami, nigdy jak 
drzewiej bywało „w kółeczku”, 
lecz zawsze osobno. Dyskoteka 
techno nie daje nawet pozoru 
bycia razem. Techno stwarza 
ekstremalną atmosferę odrea-
gowywania stresu przez trans 
i w ten sposób restauruje bar-
barzyńską, zdaniem krytyków 

muzycznych, rytualność. Jedno 
jest pewne: ten rodzaj zabawy 
najlepiej przyjmuje się w poko-
leniu, które jest uzależnione od 
komputerów i multimediów.

Otępienie, osamotnienie, 
tumiwisizm i szaleńczy pęd za 
samozadowoleniem i kreatyw-
nością, to jedyne, co kojarzy 
się z pokoleniem wstępującym, 
nakręconym przez niską pulsa-
cję basów walącą z głośników, 
lampy uv, stroboskopy i skanery.

Cóż, przyszło nam żyć w czasie, 
gdy wszechwładnie panuje tech-
nika, automaty, a kwarc - siedząc 
na wysokim tronie - niepodziel-
nie rządzi, pomagając nam ba-
wić się w piaskownicy samot-
ności, ale zapełnionej po brzegi 
zabawkami, dającymi złudne 
wrażenie bycia razem w tłumie, 
zgiełku i tańca. Jest fajnie, choć 
mnie, trzęsącemu się, ale nie 
od walenia techno starcowi, łza 
się w oku kręci za towarzyskimi 
spotkaniami, kolacjami w gronie 
przyjaciół i dancingiem z przy-
klejoną do siebie kobietą.    

Andrzej Kamiński

JózEfóW U zbiegu ulic 
Piłsudskiego i Jarosławskiej 
(przy rondzie Piłsudskie-
go) w Józefowie zosta-
nie wybudowana nowa 
restauracja KFC. Inwestycję 
prowadzi „AmRest”, holding 
zarządzający marką KFC 
w Polsce. 

Starostwo Powia-
towe w  Otwocku 
przekazało re-
dakcji „iOtwock.
info” informację 

publiczną o  wydaniu decy-
zji zatwierdzającej projekt 
budowlany i  udzielającej 
pozwolenia na budowę bu-
dynku restauracyjnego w Jó-
zefowie (patrz foto w galerii). 

Nie wiemy jeszcze jak będzie 
wyglądała nowa restauracja 
i  kiedy rozpoczną się prace 
budowlane. Na obecnym eta-
pie inwestycji biuro prasowe 
AmRest nie podaje żadnych 
szczegółów.  

Marka KFC prosperuje 
w naszym kraju od ponad 20 
lat (na świecie od 1930 r.). 
Sieć stale się rozwija, a jej re-
stauracje pojawiają się w co-
raz to nowych lokalizacjach. 
Obecnie w  Polsce działają 
224 restauracje działające 
pod szyldem KFC. Prezydent 
marki KFC na Europę, Ol-
gierd Danielewicz, planuje 
dalszą ekspansję na budujące 
się centra handlowe najwięk-
szych miast, ale też instalacje 

w  miastach liczących 50-60 
tys. mieszkańców. Chce wyko-
rzystać sytuację, że coraz wię-
cej Polaków jada na mieście.

Jak podaje Adrian Wnęk - 
koordynator ds. PR - AmRest 
Holdings SE jest największą 
publicznie notowaną spół-
ką restauracyjną w  Europie 
Środkowo-Wschodniej. Do 
zarządzanych przez nią marek 
należą: KFC, Pizza Hut, Star-
bucks i Burger King. AmRest 
jest także właścicielem wyjąt-
kowej marki La Tagliatella 
oraz dwóch chińskich kon-
ceptów: Blue Frog i  KABB. 
Obecnie Spółka zarządza 
liczbą ponad 1400 restauracji.

Sławomir WąsowskiPOwiaT Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Otwocku 
wydał rozporządzenie 
w sprawie występowania 
zagrożenia wścieklizną na 
terenie gmin: Otwock, Cele-
stynów, Karczew i w części 
Wiązowna. Na zagrożonym 
obszarze obowiązuje nakaz 
trzymania psów na uwięzi, 
a kotów w zamknięciu!

Pamiętajcie, aby na te-
renach zalesionych nie 
puszczać psów wolno 

do biegania - nakazany jest 
sanitarny odstrzał lisów, więc 
łatwo o nieszczęście.

Obszar zagrożony ograni-
czony jest miejscowościami:
1) od strony północnej- Radió-
wek, Żanęcin;
2) od strony północno-
-wschodniej - miejscowością 
Kopki, Dziechciniec;

3) od strony wschodniej - 
Wola Ducka;
4) od strony południowo-
-wschodniej -  Dąbrówka;
5) od strony południowej - 
miastem Karczew i gminą 
Celestynów w Mazowieckim 
Parku Krajobrazowym, duk-
tem leśnym od miejscowości 
Dąbrówka na południe od 
Bunkrów Dąbrowiecka Góra 
do Kamienia Leśnika i dalej 
na wschód duktem Torfy do 
ulicy Czerwona Droga;
6) od południowego zachodu - 
miastem Karczew wzdłuż ulic: 
Czerwona Droga i Adama Mi-
ckiewicza;
7) od zachodu - rzeką Wisła 
i rzeką Świder;
8) od północnego-zachodu - 
rzeką Świder;
9) położonymi na obszarze: 
Pogorzel Warszawska, Glina, 
Stara Wieś.

Na wyżej określonym obsza-
rze obowiązuje zakaz:
1) organizowania targów, wy-
staw, pokazów lub konkursów 
z udziałem psów, kotów oraz 
innych zwierząt wrażliwych 
na wściekliznę w charakterze 
zwierząt towarzyszących;
2) przemieszczania psów 
i kotów oraz innych zwierząt 
wrażliwych na wściekliznę 
w charakterze zwierząt towa-
rzyszących z terenu i na obszar 
zagrożony bez zezwolenia 
Powiatowego Lekarza Wetery-
narii w Otwocku.

Całość rozporządzenia Nr 
2/2017 Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w  Otwocku 
w sprawie określenia obsza-
ru zagrożonego wścieklizną 
zwierząt, sposobu jego ozna-
kowania oraz nakazów i zaka-
zów obowiązujących na tym 
terenie - na iOtwock.info.
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OTWOCK W mieście toczy 
się spór o pieniądze na wy-
nagrodzenia dla urzędników 
magistratu. Od paździer-
nika zabraknie na ten cel 
pieniędzy w budżecie. Na 
początku sierpnia prezydent 
próbował zwiększyć pulę 
środków na wynagrodzenia, 
ale radni nie wyrazili zgody, 
więc kolejnym krokiem było 
zaskarżenie uchwały do 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Rozprawa przed Ko-
legium nie dała jednak jed-
noznacznego rozwiązania 
problemu. Czy w urzędzie 
będą zwolnienia grupowe?

Temat pensji w magi-
stracie jest tematem 
wrażliwym, zwa-
żywszy, że nie doty-
czy polityków tylko 

pracowników urzędu. Łatwo 
tu zagrać na emocjach. W Pol-
sce poziom wynagrodzeń jest 
bardzo zróżnicowany, więc 
mieszkańcy, słysząc o  milio-
nowych kwotach przezna-
czonych na ten cel, oburzają 
się, że urzędnik państwowy 
miałby tyle zarabiać. Ale te 
ogromne pieniądze stają się 
znacznie niższe, jeśli podzieli-
my je na poszczególne miesią-
ce, wszystkich pracowników, 
wliczymy dodatki stażowe, 
nagrody jubileuszowe, czy 
uwzględnimy odprawy eme-
rytalne. Ponadto utrata pracy 
to stres, często nawet dramat, 
jeśli mamy na utrzymaniu ro-
dzinę albo zaciągnięty kredyt. 

Projekt budżetu - 
pierwszy rozdźwięk
Z  powodu tych skrajności 

dochodzi do starć na linii pre-
zydent – rada miasta. Konflikt 

dotyczący pensji ma swój po-
czątek od momentu tworzenia 
budżetu na 2017 rok, czyli 
od grudnia ubiegłego roku. 
W  projekcie budżetu przed-
łożonym przez prezydenta 
kwota na wynagrodzenia była 
wyższa i została zmniejszona 
przez radę miasta do pułapu 
sprzed dwóch lat. Skarbnicz-
ka miasta oraz wiceprezydent 
Piotr Stefański ostrzegali, że 
prezydent może zaskarżyć 
taką uchwałę budżetową, 
ponieważ nie będzie miał 
pieniędzy na wynagrodzenia. 
Mimo to została ona podjęta 
w kształcie zaproponowanym 
przez radę, pomniejszona 
o  wartość nagród i  premii. 
Dlaczego od początku wło-
darze miasta wiedzieli, że 
prawdopodobna jest opcja 
zaskarżenia uchwały?  Ponie-
waż rada konstruując budżet 
na wypłaty dla urzędników 
nie uwzględniła w nim kilku 
poważnych wydatków wyni-
kających z  prawa pracy, jak: 
odprawy emerytalne (wyższe 
w  tym roku niż w 2015 o 48 
tys. zł*), nagrody jubileuszo-
we za 20, 30-lecie pracy (tu 
brak jest 252 290 zł), nie za-
bezpieczyła też pieniędzy dla 
strażników miejskich na cały 
rok (były projekty, aby straż 
zlikwidować, ale nie zostało to 
zrealizowane - tu brakuje 224 
339 zł). W roku 2017 premie 
w UM otrzymali tylko pracow-
nicy, których umowa o pracę je 
przewidywała, tj. zatrudnieni 
na stanowiskach: dozorcy, 
konserwatora, pracownika 
administracyjnego, robotni-
ka gospodarczego, sekretarki 
i sprzątaczek. Jednakże na wy-
nagrodzenia dla pracowników 
brakuje 325 000 zł. 

Próba przesunięcia 
środków w budżecie
Na początku sierpnia pre-

zydent próbował wygospo-
darować w  budżecie środki 
na wynagrodzenia. Radni 
nie wyrazili na to zgody, 
ponieważ przekroczono by 
kwotę, która została okre-
ślona w uchwale budżetowej. 
Chodziło o  sumę 832 tys. zł 
dla pracowników urzędu oraz 
127 tys. zł dla straży miejskiej. 
Według radnych prezydent 
powinien dostosować struk-
turę zatrudnienia do kwot 
podanych w budżecie. Ozna-
czałoby to obcięcie pensji 
pracownikom o  27 procent 
w ramach porozumień zmie-
niających umowę o pracę. Aby 
takie rozwiązanie było możli-
we, zgodę musieliby wyrazić  
wszyscy pracownicy, co - jak 
deklarował prezydent - jest 
mało prawdopodobne. Tym 
bardziej, że średnia pensja 
w UM jest niższa od średniej 
krajowej (a  także od śred-
niej w urzędach Mazowsza), 
a w stosunku do 2015 r. wzro-
sła raptem o 16,44 zł brutto. 

Kolejne wyjście to zwolnie-
nia grupowe, ale patrząc na 
kwotę – nie byłoby to kilka 

osób. Jak poinformował UM 
od początku br. w magistracie 
już  zostało zredukowanych 
osiem stanowisk pracy (były 
przyjęcia, ale  tylko na natu-
ralnie wakujące stanowiska). 
Jeżeli rada po raz czwarty nie 
zgodzi się na przesunięcie 
środków na wynagrodzenia, 
konieczne będą kolejne re-
dukcje. Koszt wynagrodzenia 
pracowników gminy w przeli-
czeniu na jednego mieszkań-
ca jest naprawdę niski (patrz 
tabela), a urzędnicy w porów-
naniu z gminami ościennymi 
mają więcej zadań do zrealizo-
wania. Od strony praktycznej 
pozostaje więc problem reali-
zacji zadań urzędu, bo czy bę-
dzie on sprawnie funkcjono-
wał, jeśli dojdzie do zwolnień?

Cichy protest
W połowie sierpnia pojawi-

ło się pismo od pracowników 
magistratu adresowane do 
rady, w którym proszą o spot-
kanie w sprawie wynagrodzeń. 
Chcieli, aby było ono zamknię-
te, czyli bez mediów i  bez 
mieszkańców. Mimo to spot-
kanie zostało zorganizowane 
na otwartym posiedzeniu ko-
misji, transmitowane dodat-

kowo na portalu społecznoś-
ciowym (co nie jest regularną 
praktyką), gdyż - jak argumen-
towała część radnych - sprawa 
dotyczyła publicznych pienię-
dzy. Pracownicy,nie chcąc by 
temat ich wynagrodzeń, a te-
raz także coraz bardziej realne 
ryzyko utraty pracy, stały się 
medialną sensacją, nie poja-
wili się na komisji i wysłali ko-
lejne pismo, gdzie uzasadnili 
swoją nieobecność. Podpisało 
je 88 osób pracujących w ma-
gistracie.

Co orzekło RIO?
Prezydent pod koniec ubie-

głego miesiąca zaskarżył 
uchwałę z  2 sierpnia do Re-
gionalnej Izby Obrachunko-
wej w Warszawie. Na stronie 
Urzędu Miasta w Otwocku, 6 
września, czyli dzień po po-
siedzeniu RIO, pojawiła się 
informacja, że Izba stwierdzi-
ła wewnętrzną niespójność 
i niezgodność zapisów w pod-
jętej uchwale z obowiązującym 
prawem. Poza tym rada mia-
sta miała dokonać przesunięć 
środków finansowych bez kon-
sultacji z organem wykonaw-
czym. Na stronie otwockiego 
magistratu czytamy także, że 

według Składu Orzekającego 
Kolegium RIO, rada miasta 
powinna współpracować z pre-
zydentem przy uchwalaniu bu-
dżetu oraz zobowiązała Radę 
Miasta Otwocka do naprawy 
popełnionych błędów – do 
dnia 5 października br. Jeśli 
do tego dnia Radni nie podej-
mą uchwały, zostanie wydane 
rozstrzygnięcie nadzorcze. Co 
ciekawe na portalu społecz-
nościowym, gdzie rada miasta 
zamieszcza swoje komunikaty 
i transmisje z obrad, pojawił się 
kompletnie inny przekaz od-
nośnie orzeczenia. Wywołało 
to spore poruszenie wśród 
mieszkańców. 

Radni oraz prezydent czeka-
ją na pisemne uzasadnienia 
orzeczenia Kolegium RIO, by 
móc podjąć konkretne działa-
nia. Mieszkańcom natomiast 
powstały zamęt powinien dać 
wiele do myślenia, szczegól-
nie przed przyszłoroczny-
mi wyborami.

Edyta Grykałowska 
Kazimiera Zalewska

* Dane dotyczące braków na 
wynagrodzenia otrzymaliśmy 
z UM otwock.

aKTUaLności
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Spór o pensje dla pracowników magistratu
Koszt wynagrodzenia pracowników gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
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im gorzej - tym lepiej, czyli dlaczego 
się nie buduje Galeria Kupiecka
OTWOCK Kiedy raz na cztery 
lata stajemy przed urną wyborczą, 
by oddać swój głos w wyborach 
samorządowych, mamy nadzieję, że 
tym razem miasto zyska naprawdę 
dobrego gospodarza. nasze 
oczekiwania zwykle są duże, często 
tak duże jak późniejsze rozczarowanie. 
Wtedy przychodzi refleksja, jakie 
byłoby nasze miasto, gdyby nim 
naprawdę dobrze zarządzano… 

Bo dobry gospodarz 
to taki, który nie 
tylko rozumie po-
trzeby mieszkań-
ców i wychodzi im 

naprzeciw, ale który także 
potrafi racjonalnie gospoda-
rować posiadanymi zasobami 
i  który ma perspektywiczną 
wizję rozwoju miasta, jego 
funkcji społecznych, kultu-
ralnych i  gospodarczych. Je-
żeli więc w  samym centrum 
miasta jest doskonały teren 
na inwestycje, to nie przeka-
zuje go inwestorowi, który 
postawi tam „blaszak” lub 
wykopie głęboką dziurę, lecz 
temu, który wybuduje w tym 
miejscu dużą galerię handlo-
wą doskonale wpisującą się 
w  estetykę okolicy. Galerię, 
która będzie służyła ludziom, 
dzięki której miasto zyska 
nowe miejsca pracy i  gdzie 
będą mogły się odbywać róż-
nego rodzaju eventy: koncerty, 
pokazy mody czy inne wyda-
rzenia społeczno-kulturalne.

Pół roku bez decyzji
Budowa otwockiej „Gale-

rii Kupieckiej” miała ruszyć 
w marcu tego roku, a jej za-
kończenie przewidziano na 

czwarty kwartał 2018. Mamy 
wrzesień, a rozpoczęcia budo-
wy nie widać… Powód - brak 
decyzji ze strony otwockich 
radnych, którzy nie wiedzieć 
czemu od miesięcy odwlekają 
decyzję w sprawie skrawków 
działek miejskich koniecz-
nych dla inwestycji. Dlaczego 
to robią - pewnie należałoby 
zapytać ich samych, ale czy 
uzyskamy odpowiedź, to już 
zupełnie inna sprawa.

Biorąc pod uwagę sposób 
procedowania w  kwestiach 
inwestycyjnych, Otwock jest 
miastem… specyficznym. Ktoś 
przyglądający się z zewnątrz, 
nierzadko może odnieść wra-
żenie, że działa się tu w myśl 
zasady: „im gorzej - tym le-
piej”. Przypomnijmy. Projekt 
budynku galerii „Kupiecka” 
identyfikuje się z Otwockiem, 
stąd niska, niedominująca 
zabudowa oraz elementy 
stylu świdermajer kojarzące 
się z miejscową architekturą, 
harmonijnie wkomponowane 
w jego elewację. Wewnątrz - 
miejsce dla blisko 60 lokali 
handlowo-usługowych oraz 
ponad 250 miejsc do parko-
wania. Łączny koszt inwestycji 
to 60 mln zł. Inwestorowi ga-

lerii - spółce WOT-INWEST 
- zależy, aby miasto jak naj-
szybciej poprawiło wizeru-
nek centrum, dlatego zade-
klarował również dokonanie 
przebudowy ul. Kupieckiej 
i części ulicy Staszica. To do-
datkowy koszt w  wysokości 
0,5 mln. Aktualnie inwestor 
posiada na własność ponad 
90 proc. nieruchomości po-
trzebnej do budowy galerii, 
a  pozostałą część dzierżawi 
od miasta. Aby móc rozpo-
cząć inwestycję, chce kupić 
na własność „brakujące” dział-
ki lub uzyskać do nich prawo 
użytkowania wieczystego. Wy-
jaśnijmy, że chodzi o 9 działek 
o  łącznej powierzchni ok. 1 
tys. m kw. (czyli niecałe 8%) 
nieruchomości, których mia-
sto jest właścicielem, a które 
pod planowaną inwestycję są 
po prostu niezbędne. Jeżeli 
jednak radni nie pozwolą na 
sprzedaż własności lub prawa 
użytkowania wieczystego tych 
działek, do realizacji inwesty-
cji najprawdopodobniej… 
nie dojdzie.

Obawy radnych
Na sesji rady miasta, pod-

czas której dyskutowano 

na temat planowanej ga-
lerii, radni K. Kłósek i J. R. 
Kosiński zgłosili wniosek 
o przedstawienie przez inwe-
stora kopii prawomocnego 
pozwolenia na budowę, a tak-
że dodatkowej opinii prawnej 
uwzględniającej zapisy zabez-
pieczające interes miasta oraz 
kary dla inwestora w sytuacji, 
kiedy nie zrealizuje on swych 
zobowiązań. Dokument ma 
mieć formę szczegółowego 
operatu przedstawiającego 
dopuszczalne formy prze-
kazania nieruchomości pod 
planowaną inwestycję „Ga-
lerii Kupiecka” oraz wykład-
nię prawną, która z nich jest 
najkorzystniejsza z  punktu 
widzenia miasta. Swoje sta-
nowisko tłumaczyli obawą, 
że zamiast galerii znów może 
powstać „wielka dziura”, a do-
tychczasowa opinia prawna 
jest zbyt ogólna.

Troska radnych o  interes 
społeczny cieszy. Szkoda tylko, 
że czasem pojmują go w zgo-
ła opaczny sposób. Przecież 
doskonale wiedzą, a przynaj-
mniej powinni wiedzieć, że 
miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego Ot-
wocka pod nazwą „Centrum” 
przeznacza ten teren na tzw. 
zorganizowaną działalność 
inwestycyjną. Warunki zabu-
dowy mówią jasno, że na tej 
nieruchomości można wznosić 
obiekty tylko w pierzejach ulic 
(tzn. w szeregu po jednej stro-
nie ulicy lub placu) i to wyłącz-
nie jako zespoły. Dlaczego więc 
uporczywie zwlekają z decyzją 
w tej sprawie? Czyżby sukces, 
którym niewątpliwie byłoby 
oddanie do użytku mieszkań-
ców Otwocka „Galerii Ku-
piecka” w przyszłym (nomen 
omen) roku wyborczym, jest 
komuś nie na rękę?

Przeszkoda: mini-
działki miejskie
Pierwszą działkę przy ul. 

Kupieckiej nabyliśmy z myślą 
o  budowie kolejnego sklepu 
– mówi Wojciech Krawczyk, 

jeden z  udziałowców spółki 
WOT-INWEST. Przetarg wy-
graliśmy z Lidl-em, co już samo 
w sobie jest dla miasta korzyst-
ne, bo Lidl nie tylko, że nie pła-
ciłby podatków w Otwocku, to 
jeszcze nie był zainteresowany 
jakimkolwiek inwestowaniem 
w lokalną infrastrukturę.

Rozmowy z  właścicielami 
sąsiadujących działek pro-
wadziliśmy latami. W rezul-
tacie udało nam się uzyskać 
prawo do dysponowania te-
renem o powierzchni ponad 
12 000 m kw., co pozwoliło 
realnie myśleć o  realizacji 
projektu galerii. Tam, gdzie 
planujemy budowę, jeszcze 
kilka lat temu były nierucho-
mości o różnym stanie praw-
nym, niektóre były własnoś-
cią miasta lub powiatu, inne 
były działkami prywatnymi 
z  kilkunastoma spadkobier-
cami, a  jeszcze inne miały 
nieuregulowany status włas-
ności. Dziś dysponujemy 60 
nieruchomościami przezna-
czonymi na cele budowlane 
i na tej podstawie wystąpili-
śmy o pozwolenie na budowę. 
Inwestycja może rozpocząć 
się we wrześniu br., a  skoń-
czyć w październiku 2018 r. 
Mamy nadzieję, że - przed 
rozpoczęciem prac budowla-
nych - gmina przekaże nam 
odpłatnie nieruchomości bę-
dące jej własnością.

Pragnę podkreślić, że dział-
ki, o  których rozmawiamy, 
zgodnie z prawem mogą słu-
żyć jedynie poprawie zagospo-
darowania sąsiednich nieru-
chomości. Mają one rozmiar 
od 4 do 250 m kw. (najwięk-
sza z nich to część ul. Kupie-
ckiej) i są niesamodzielne, co 
oznacza, że na żadnej z nich 
nie może powstać oddzielny 
obiekt, część z nich nie posia-
da nawet dojazdu. Pozyskując 
te nieruchomości od prywat-
nych właścicieli, w  pewnym 
sensie wyręczyliśmy gminę 
w przygotowaniu dużego tere-
nu inwestycyjnego w centrum 
miasta, mimo że takie działa-

nie wydłużyło czas przygoto-
wania inwestycji i oznacza dla 
nas - jako inwestora - wyższe 
koszty. Z każdym z właścicieli 
prowadziliśmy indywidualne 
negocjacje, wiedząc, że bez 
jego działki nie zrealizujemy 
projektu w pełnym wymiarze. 
Chcieliśmy pozyskać w  ten 
sposób do zagospodarowania 
duży teren po to, by skończyć 
z rozwiązaniami połowiczny-
mi i kompleksowo zagospoda-
rować centrum miasta - doda-
je Wojciech Krawczyk.

Inwestor przedkłada 
dokumenty
W  celu wyjaśnienia ewen-

tualnych wątpliwości, co do 
charakteru nieruchomości, 
o  przekazanie których stara 
się inwestor budowy, spółka 
WOT-INWEST zwróciła się 
z prośbą do prezydenta miasta 
Zbigniewa Szczepaniaka o wy-
danie opinii Komisji Ochrony 
Środowiska i  Urbanistyki nt. 
możliwości samodzielnego za-
gospodarowania działek znaj-
dujących się w obrębie terenu 
przeznaczonego na budowę. 
Opinia komisji w  tej sprawie 
jest jednoznaczna. Tylko trzy 
z  dziewięciu działek (te od 
strony ul. Andriollego i  Świ-
derskiej) tworzą wspólną po-
wierzchnię, która hipotetycznie 
nadaje się do samodzielnego 
zagospodarowania, aczkolwiek 
zgodnie z planem musi to być 
inwestycja zorganizowana. 
I tak koło się zamyka…

Podsumujmy. Jest więc już 
operat. Czy to wystarczy, aby 
budowa ruszyła z miejsca? Na 
pytanie w tej sprawie, które 
skierowałem do przewodni-
czącego Rady Miejskiej Ot-
wocka, Jarosława Margiel-
skiego, do chwili ukazania 
się numeru, nie uzyskałem 
odpowiedzi. Póki co więc, bu-
dowlana odyseja trwa nadal 
i jak tak dalej pójdzie, to swój 
finał może znaleźć dopiero 
przy urnie wyborczej.

Andrzej Idziak



5www.iOtwock.info11-24 września 2017 aKTUaLności

Karczew okiem radnego Kwiatkowskiego
REWiTALizACJA 
RynKU – szAnsA 
Czy zagROżenie?
Karczew nie ustaje w dzia-

łaniach zmierzających do 
rewitalizacji swojego rynku. 
W jednym z poprzednich fe-
lietonów opisywałem protest 
mieszkańców wywołany tymi 
zamiarami. Główną obawą 
jest to, że nastąpi wygaszenie 
handlu w tym miejscu, co do-
prowadzi do upadku lokalne 
firmy. Rewitalizacja ma jed-
nak zupełnie przeciwne zało-
żenia! Warto, aby dokładnie 
je opisać.

Czym jest rewitalizacja? 
Łacińskie re +vita  oznacza 
dosłownie: przywrócenie do 
życia, ożywienie.

Niepokój i sprzeciw niektó-
rych z mieszkańców przeciw 
chęci ożywienia i odbudowa-
nia rynku jest wywołany, jak 
mniemam, albo niedosta-
tecznym poinformowaniem, 
albo obawą przed zmianami. 
Albo i tym, i tym… A rewitali-
zacja to tak naprawdę szansa, 
a  nie zagrożenie. Szansa na 
uporządkowanie i  zagospo-
darowanie terenu,który tro-
chę na wyrost nazywany jest 
dziś rynkiem, a  będący tak 
naprawdę po prostu parkin-
giem samochodowym.

Projekt zakłada przede 
wszystkim uatrakcyjnie-

nie terenu rynku. Powsta-
łaby przestrzeń przyjazna 
dla mieszkańców: alejki do 
spacerowania, tereny zielo-
ne wraz z placem zabaw dla 
dzieci, miejsce dla ogródków 
kawiarnianych, a  także her-
baciarnia. Celem zmian jest 
przeorganizowanie terenu 
w ten sposób, aby wspomóc 
rozwój funkcji handlowej 
i gastronomicznej. Co istotne, 
wokół samego rynku i rewita-
lizowanej przestrzeni powsta-
łyby nowe miejsca postojowe, 
a więc byłoby ich więcej niż 
obecnie! A rynek przestałby 
być w  końcu parkingiem… 
Czy nie brzmi to obiecująco? 
Postoje zlokalizowane byłyby 
m.in. za budynkiem OSP na 
części zielonego skweru oraz 
przy południowo-wschodniej 
ulicy rynku.

Zniknęłyby także napo-
wietrzne sieci energetyczne 
i teletechniczne, które wiszą 
dziś nad ulicami i szpecą całą 
przestrzeń wokół. Znalazłyby 
się tam, gdzie ich miejsce, 
czyli pod ziemią. Cały teren 
zostałby gruntownie przebu-
dowany. Na obszarze Rynku 
Zygmunta Starego wymienio-
na zostałaby nawierzchnia 
oraz część podbudowy placów 
i dróg. Powstałaby także dro-
ga pozwalająca Ochotniczej 
Straży Pożarnej na bezkolizyj-

ny wyjazd wozów strażackich 
z remizy.

W  założeniach rynek po-
dzielono na strefę repre-
zentacyjną oraz rekreacyj-
ną. Obszar reprezentacyjny 
znajdowałby się w  miejscu 
obecnego parkingu przed 
OSP. To na nim znalazłby 
się plac z nową nawierzchnią 
i  oświetleniem w  posadzce, 
a  także deptak z  miejscami 
do siedzenia. Nie zapomnia-
no oczywiście o  punktach 
usługowych, do których do-
jazd byłby oczywiście umoż-
liwiony, a obok znajdowałyby 
się miejsca postojowe. Latem 
ta przestrzeń mogłaby być 
wykorzystywana na ogródki 
kawiarniane. Co ciekawe, 
pomiędzy ul. Warszawską 
a placem rynku pojawiłyby się 
miejsca do siedzenia w posta-
ci schodów podświetlanych 
od spodu.

Strefa rekreacyjna powsta-
łaby w  miejscu zielonego 
skweru – parku za budyn-
kiem OSP. To tutaj zostałaby 
wybudowana herbaciarnia 
z tarasem oraz punktem tu-
rystycznym i  kioskiem oraz 
toaletami. Latem na tara-
sie znajdowałyby się stoli-
ki z  parasolami. Nieopodal 
swoje miejsce znalazłby plac 
zabaw z  szeregiem atrakcji, 
a  także ławkami i stolikami. 

Oczywiście wszystko wkom-
ponowałoby się w istniejącą 
już siłownię plenerową. Nowe 
trawniki, odporne na depta-
nie, stałyby się przestrzenią 
dla mieszkańców – z leżakami 
oraz systemem zamgławiaczy, 
które przynosiłyby ochłodę 
w słoneczne dni. Krótko mó-
wiąc – miejsce do rekreacji 
znalazłoby się dla każdego. 
Zarówno dla osób starszych, 
jak i  dla naszych najmłod-
szych mieszkańców.

W planach nie zapomniano 

także o pomniku Orła Białe-
go. Dzięki uporządkowaniu 
terenu i obróceniu pomnika 
w stronę ul. Kościuszki, moż-
liwe byłoby organizowanie 
uroczystości bez zakłócania 
ruchu na ul. Warszawskiej. 
Prezentowałoby się to wszyst-
ko po prostu lepiej i godniej 
dla samego pomnika, który 
miałby niejako swój skwer.

Jeśli teren, który opisałem 
powyżej, kiedyś powstanie, 
to będzie to zdecydowanie 
stanowić motor napędo-

wy dla okolicznego handlu, 
a nie przyczynę jego zagłady. 
A miejsce w samym centrum 
miasta będzie wyglądać tak, 
jak zawsze powinno – repre-
zentacyjnie, aby mieszkańcy 
i przyjezdni z przyjemnością 
je odwiedzali. Nie ma co do-
szukiwać się jakiejkolwiek 
złej woli w planach reorgani-
zacji rynku.

Piotr Kwiatkowski, 
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie

100% NAJLEPSZEGO POLSKIEGO KURCZAKA

Otwock
ul. Karczewska 14/16 lok 17
ul. Józefa Poniatowskiego 1/5

Karczew
ul. Armii Krajowej 80

Radom
ul. Wernera 10 

Warszawa
ul. Krasnobrodzka 19B 
ul. Belgradzka 46 lok U6

Łódź
ul. Limanowskiego 170 
ul. Traktorowa 180
ul. Aleksandrowska 38 
ul. Rojna 3/5

 Zapraszamy do sklepów firmowych,
a także do sklepów sieci handlowej Lidl 
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Widok na plac miejski i skwer (wizualizacja)
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Będą nowoczesne 
targowiska

CeLeSTynów/wiĄ-
zOWnA Lubicie kupować 
owoce i warzywa na baza-
rach, prosto od producen-
tów? Mieszkańcy Celesty-
nowa i Wiązowny, którzy 
preferują takie zakupy, od 
przyszłego roku będą mieli 
możliwość ich robienia na 
nowoczesnych targowi-
skach. Wymienione gminy 
uzyskały dofinansowanie 
na budowę takich obiektów 
z funduszy unijnych i już na 
wiosnę 2018 r. rozpoczną 
ich realizację.  

Celestynów i Wiązowna 
to dwie nasze gminy 
spośród 24 z  Mazow-

sza, które 5 września 2017 
podpisały umowy na dofinan-
sowanie inwestycji w  Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Celestynów otrzymał dotację 
na przebudowę targowiska 
w wysokości 991 998,00 zł, a  
Wiązowna na budowę nowe-
go targowiska - 999 453,00 zł. 
Pieniądze pochodzą ze środ-
ków Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2014 – 2020 
w ramach działania „ Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, operacja 
typu „Inwestycje w targowiska 
lub obiekty budowlane prze-
znaczone na cele promocji 
lokalnych produktów”. 

Obydwie gminy zapowiada-
ją realizację budowy na wios-
nę 2018 r., czyli najpewniej 
już latem (UG Celestynów 
przewiduje 3 miesiące na rea-

lizację) okoliczni mieszkańcy 
będą mieli do wykorzystania 
nowoczesne i estetyczne tar-
gowiska. Jest to oczywiście 
równie dobra wiadomość 
dla handlowców i  rolników, 
którzy stale sprzedają na ba-
zarach - dla nich będzie to 
znacznie wygodniejsze miej-
sce pracy.

Nowe targowiska będą 
miały oświetlenie, sanitaria-
ty, parkingi oraz utwardzone 
podłoże. Przynajmniej poło-
wę ich powierzchni zajmować 
będą zadaszone stoiska, przy-
łączone do sieci wodociągo-
wej, kanalizacyjnej i elektro-
energetycznej. Wszystkie 24 
targi będą występowały pod 
wspólną nazwą „Mój Rynek”.

Według informacji z  UG 
Celestynów wartość kosz-
torysowa inwestycji - prze-
budowy targowiska przy ul. 
św. Kazimierza - wynosi 1917 
583,90 zł brutto. Gmina ma 
przygotowaną dokumentację 
projektową i już we wrześniu 
ma ogłosić przetarg na wyło-
nienie wykonawcy.

Targowisko w  Wiązownie 
będzie się mieściło przy ul. 
Ogrodowej (wizualizacja na 
zdj.). Ma ono służyć miesz-
kańcom gminy i  wielu oko-
licznych wsi. Jego budowa 
to - jak podaje UG Wiązow-
na - kolejny krok w porząd-
kowaniu terenu w  centrum 
miejscowości i przygotowaniu 
placu wokół pawilonu po GS 
do gruntownej przebudowy.

ZetKa

fot. tuwiazowna.pl

dworzec PKP 
w przebudowie

OTWOCK Zaczęła się 
wielka przebudowa linii 
kolejowej przecinającej Ot-
wock oraz dworca PKP. Ko-
rzystający z pociągów będą 
musieli uzbroić się w cierp-
liwość i zarezerwować 
dodatkowy czas na dojście 
czy dojechanie do dworca. 
Zamknięciu podlega część 
parkingów i nieoficjalnych 
przejść przez tory, a nie-
które oficjalne zostaną prze-
sunięte.

Jak poinformował UM 
Otwock, w poniedzia-
łek 28 sierpnia 2017 
włodarze miasta 
spotkali się z  przed-

stawicielami Budimexu - 
wykonawcy przebudowy linii 
kolejowej od stacji Świder do 
stacji Pilawa. Dla mieszkań-
ców Otwocka i okolic ważny 
jest zaprezentowany harmo-
nogram działań związanych 
z  przebudową obiektów in-
żynieryjnych.

Na pierwszy ogień - już we 
wrześniu 2017 - idzie wiadukt 
kolejowy przy ulicy Orlej (od 
strony ul. Powstańców War-
szawy). W  związku z  jego 
kompletną przebudową za-
mknięty zostanie tu przejazd, 
a  na dworzec będzie można 
dojechać tylko od strony ulicy 
Warszawskiej. Stary wiadukt 
zostanie rozebrany, na jego 
miejsce powstanie nowy.

Najbliższe działania Budi-

mexu w związku z przebudową 
linii kolejowej (za otwock.pl):

• częściowo lub całkowicie 
wyłączony z  użytkowania 
będzie parking wzdłuż toro-
wiska przy ulicy Orlej (wjazd 
przy Bazarze „Rampa”).

• Równolegle rozpocznie się 
wycinka drzew wzdłuż ulicy 
Jana Pawła II oraz wyłączenie 
z użytkowania dwóch peronów 
na stacji Otwock – we wrześ-
niu peronu nr 1 (dla odjeżdża-
jących w  kierunku Dęblina) 
oraz w  październiku peronu 
nr 2 (dla wysiadających). Wy-
budowany zostanie natomiast 
peron tymczasowy zlokali-
zowany przy parkingu (od 
strony ulicy Warszawskiej). 
Tu uwaga dla dojeżdżających 
samochodami do dworca: 
spółka Budimex zajmie część 
parkingu- trudniej więc bę-
dzie zostawić auto w pobliżu.

• O  kilkanaście metrów 
w kierunku sądu przeniesio-
ne zostanie przejście piesze 
przez torowisko (między 
ulicami Armii Krajowej 
i Warszawską – przy Teatrze 
Miejskim), gdyż w  miejscu 
obecnie funkcjonującego 
rozpocznie się budowa przej-
ścia podziemnego.

• Ponadto spółka Budimex 
Budownictwo informuje, że 
w  związku z  koniecznością 
zapewnienia bezpieczeń-
stwa, tereny objęte pracami 
budowlanymi zostaną ogro-
dzone. Nie będzie możliwości 
przejścia przez tory, perony 
i dworzec w miejscach do tego  
nieprzeznaczonych.

Jak informuje UM Otwock, 
z  powodu nagromadzenia 
dużej ilości utrudnień dla 
pieszych i  kierowców obec-
ny na spotkaniu prezydent 
Zbigniew Szczepaniak za-
proponował m.in. utworze-
nie dodatkowego przejścia 
dla pieszych od strony ulicy 
Orlej, otwarcia dodatkowego 
parkingu na terenach kolejo-
wych (ul. Orla) oraz utworze-
nie tymczasowego przejazdu 
przez torowisko w okolicach 
stacji Świder. Ustalono, że 
odbędzie się w  tej sprawie 
spotkanie z przedstawiciela-
mi inwestora – PKP PLK S.A.

ZetKa

Harmonogram prac modernizacyjnych odcinka linii kole-
jowej od stacji Świder do stacji Pilawa na terenie Otwocka 
(źródło - UM Otwock):

Etap I - Wrzesień 2017
przebudowa wiaduktu kolejowego w ulicy orlej (od strony ul. 
powstańców Warszawy), w tym zamknięcie przejazdu – możli-
wość wjazdu na dworzec jedynie od strony ulicy Warszawskiej. 
planuje się całkowitą rozbiórkę wiaduktu i obniżenie jezdni 
o jeden metr.
 
Etap II - Wrzesień 2017 – Grudzień 2017
Budowa nowego kolektora sanitarnego w ciągu ulic: orla, 
powstańców Warszawy i armii Krajowej.
przebudowa uzbrojenia podziemnego, roboty przygotowawcze 
wzdłuż ulicy Majowej i na skrzyżowaniu Majowej, Grunwaldzkiej 
i Jana pawła ii. Zachowana przejezdność w ciągu ulicy Majo-
wej, pozostałe drogi zamknięte.
przebudowa odcinka ulicy Jana pawła ii wzdłuż linii kolejowej.
 
Etap III -  Grudzień 2017 – I półrocze 2018
Budowa tunelu ciągu ulicy Majowej, przebudowa skrzyżowań: 
Majowa i Górna oraz Majowa, Grunwaldzka i Jana pawła ii. 
Skrzyżowania wyłączone z ruchu.
przebudowa odcinka ulicy Jana pawła ii wzdłuż linii kolejowej.
 
Etap IV -  I półrocze 2018
Budowa tunelu ciągu ulicy Majowej, przebudowa skrzyżowań: 
Majowa i Górna oraz Majowa, Grunwaldzka i Jana pawła ii. 
Skrzyżowania wyłączone z ruchu.
przebudowa odcinka ulicy Jana pawła ii wzdłuż linii kolejowej.
Budowa ulicy Szlacheckiej – ulica wyłączona z ruchu.
 
Etap V -  Wrzesień 2018 – Listopad 2018
Budowa tunelu ciągu ulicy Majowej, przebudowa skrzyżowań: 
Majowa i Górna oraz Majowa, Grunwaldzka i Jana pawła ii. 
Skrzyżowania wyłączone z ruchu.
przebudowa odcinka ulicy Jana pawła ii wzdłuż linii kolejowej.
przebudowa kolektora w ulicy Warszawskiej.
przebudowa uzbrojenia podziemnego, roboty przygotowawcze 
wzdłuż ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zachowana przejezd-
ność w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte ulice: 
armii Krajowej i Warszawska w obrębie skrzyżowania z ulicami 
Filipowicza i Żeromskiego.
 
EtapVI - Listopad 2018 – Styczeń 2019
otwarta ulica Majowa (przejazd), zamknięte ulice Jana pawła ii 
i Grunwaldzka.
przebudowa uzbrojenia podziemnego, roboty przygotowawcze 
wzdłuż ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zachowana przejezd-
ność w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Zamknięte ulice: 
armii Krajowej i Warszawska w obrębie skrzyżowania z ulicami 
Filipowicza i Żeromskiego.
przebudowa odcinka ulicy Jana pawła ii wzdłuż linii kolejowej.
Budowa tymczasowego przejazdu przez tory kolejowe w ciągu 
ulic cybulskiego i pułaskiego.
 
Etap VII - Styczeń 2019 – Sierpień 2019
Budowa tunelu w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Za-
mknięte skrzyżowania: Filipowicza, armii Krajowej, Żeromskie-
go, Warszawska, Szlachecka.
otwarty przejazd kolejowy ciągu ulic cybulskiego i pułaskiego.
przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy orlej (wiadukt od strony uli-
cy Warszawskiej) wraz z przebudową uzbrojenia i drogi. Wjazd 
na dworzec kolejowy od strony ulicy powstańców Warszawy.
 
Etap VIII - Sierpień 2019 – Listopad 2019
Budowa tunelu w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Za-
mknięte skrzyżowania: Filipowicza, armii Krajowej, Żeromskie-
go, Warszawska, Szlachecka.
otwarty przejazd kolejowy ciągu ulic cybulskiego i pułaskiego.
przebudowa przejazdu w ciągu ulicy narutowicza (nowa na-
wierzchnia).
 
Etap IX - Listopad 2019 – Grudzień 2019
Budowa tunelu w ciągu ulic: Filipowicza i Żeromskiego. Za-
mknięte skrzyżowania: Filipowicza, armii Krajowej, Żeromskie-
go, Warszawska, Szlachecka.
rozbiórka przejazdu w ciągu ulic cybulskiego i pułaskiego.
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nowy komendant 
od prewencji

POwiaT Był antyterrory-
stą - będzie odpowiadał za 
prewencję. KPP Otwock 
poinformowała, że od dziś 
(4 września 2017) w ot-
wockiej policji rozpoczął 
służbę nadkomisarz Jędrzej 
Bełz jako zastępca komen-
danta powiatowego. Nowy 
komendant to doświadczo-
ny policjant, ostatnio był 
dowódcą elitarnej jednostki 
SPAP. 

Komenda Powiatowa 
Policji w Otwocku po-
informowała o  małej 

uroczystości, jaka odbyła się 
w siedzibie komendy w ponie-
działek, 4 września 2017 r. - 
oficjalnie do jednostki został 
przyjęty nadkomisarz Jędrzej 
Bełz.  Podczas odprawy kadry 
kierowniczej nowego zastępcę 
przywitał obecny komendant 
mł. insp. Hubert Białogrodz-
ki.

Nowy komendant pracuje 
w policji od 21 lat. Jest ofi-
cerem w stopniu nadkomisa-
rza (trzeci stopień oficerski 
w Policji). Ostatnie lata służ-
bę odbywał w  stolicy m.in. 
w elicie policyjnych specjali-
stów, jakim jest Wydział Re-

alizacji KSP - jako dowódca 
Samodzielnego Pododdziału 
Antyterrorystycznego Po-
licji w  Warszawie. Był też 
ekspertem Wydziału Kon-
wojowego Biura Prewencji 
KGP. WR KSP czy SPAP to 
jednostki do specjalnych, 
trudnych zadań i  marze-
nie ambitnych policjantów 
- w  ich szeregi dostają się 
tylko najlepsi z najlepszych. 
Stąd wiadomo, że nadko-
misarz Bełz jest z  pewnoś-
cią nietuzinkową postacią. 
W Otwocku ma nadzorować 
służbę prewencyjną, czyli 
zespół funkcjonariuszy ma-
jących bezpośredni kontakt 
ze społeczeństwem, tych 
których można najczęściej 
spotkać na ulicach miasta: 
wywiadowców,  funkcjona-
riuszy ruchu drogowego, 
dyżurnych komendy.

Nadkomisarz Jędrzej Bełz 
podziękował za miłe i ciepłe 
powitanie w  KPP Otwock 
oraz zapewnił, że służbę na 
rzecz mieszkańców powia-
tu otwockiego będzie pełnił 
z  największym profesjonali-
zmem i oddaniem.  

ZetKa

coraz więcej pijanych 
kierowców

Po badaniu okaza-
ło się, że 48-letni 
Paweł P. miał 3 
promile alkoho-
lu w  wydychanym 

powietrzu. Jeśli te liczby nic 
nam nie mówią, to warto so-
bie uświadomić, że dawka 
3,5-4 promila jest uznawana 
za śmiertelną. Jak udało się 
ustalić funkcjonariuszom 
-  kierowca volkswagena 
caddy nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu i  zderzył się 
z  oplem, uderzając w  jego 
prawy bok.

Z relacji świadka zdarzenia 
wiemy, że pasażer volkswage-
na uciekł, a kierowca również 
chciał oddalić się z  miejsca 
zdarzenia. Próbował uru-
chomić samochód, ale gdy 
zobaczył, że nie można, chciał 
uciekać (na piechotę). Zatrzy-
maliśmy go i zabraliśmy klu-
czyki od auta. Proponował 
nam tysiąc złotych, żebyśmy 
go puścili – mówi świadek.

Poza tym Paweł P. mógł 
tego dnia spożywać nie tylko 
alkohol.  - Nie zataczał się, ale 
alkohol był wyczuwalny, poza 
tym po oczach było widać, że 
mógł zażywać narkotyki – 
przyznaje świadek zdarzenia, 

który czekał na przyjazd poli-
cji i pomagał przy udzielaniu 
pierwszej pomocy pokrzyw-
dzonym.

Kobieta podróżująca oplem 
jechała na chrzciny z  dwój-
ką małych dzieci: 5-letnim 
i  3-letnim. Maluchy były 
w  szoku, a  jedno z  nich bo-
lała szyja. Całe szczęście, że 
nic poważnego się nie stało. 
Dzieci zostały odwiezione 
do Szpitala Dziecięcego przy 
ulicy Niekłańskiej. Nie było 
poważnych obrażeń – mówi 
asp. sztab. Anna Wasiliewicz 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Otwocku.

Pawła P. zatrzymano i prze-
wieziono do celi, zaś jego 
samochód zabezpieczono. 
Będzie odpowiadał za kiero-
wanie pojazdem pod wpły-
wem alkoholu i  – ponieważ 
nikt nie odniósł obrażeń 
w  wypadku – za spowodo-
wanie kolizji. Grozi mu do 
2 lat pozbawienia wolności 
oraz zabranie prawa jazdy 
na okres od 3 do 10 lat.

Powiat 
„pod wpływem”
Niestety, to nie jedyny taki 

przypadek w powiecie otwo-

ckim. Na stronie interneto-
wej policji czytamy, że nie 
ma tygodnia, by funkcjona-
riusze z otwockiej drogówki 
nie zatrzymali kierowców 
będących pod wpływem al-
koholu. W połowie sierpnia 
w  miejscowości Emów, tuż 
po godzinie 8.00, został za-
trzymany kierowca forda, 
który miał promil alkoholu 
w organizmie – nie zapano-
wał nad swoim autem i ude-
rzył w  przydrożne drzewo. 
Trzy godziny później w Kar-
czewie policjanci mieli po-
dejrzenia, co do trzeźwości 
kierowcy samochodu marki 
Renault. Okazało się, że sie-
dząca za kierownicą Mag-
dalena P. miała ponad pro-
mil alkoholu i nie posiadała 
uprawnień do kierowania 
pojazdem. Kolejny przypa-
dek jazdy ,,pod wpływem” 
miał miejsce w Celestynowie. 
Bogdan W. prowadził swoje 
audi mając 2,4 promila al-
koholu w  wydychanym po-
wietrzu.

Statystyki policji
Wygląda na to, że wakacje 

sprzyjają kierowaniu samo-
chodem pod wpływem al-

koholu. Stąd też mnogość 
akcji policji w tym okresie, 
jak na przykład „Bezpiecz-
ne wakacje” czy częstsze 
kontrole weekendowe. 
Niestety, niektórych to nie 
odstrasza przed jazdą po 
,,spożyciu”. Z danych udo-
stępnionych nam przez 
Annę Wasilewicz wiemy, 
że w ciągu siedmiu miesięcy     
(od stycznia do lipca) Wy-
dział Ruchu Drogowego od-
notował na terenie powiatu 
otwockiego 209 przypad-
ków jazdy pod wpływem 
alkoholu, w ubiegłym roku 
w tym samym okresie było 
ich 196. Tendencja jest więc 
wzrostowa. 

Pamiętajmy, że wsiadając do 
auta po alkoholu, stanowimy 
zagrożenie nie tylko dla sie-
bie i naszych pasażerów, ale 
też dla innych uczestników 
ruchu drogowego. Warto też 
pochwalić postawę świadków 
wypadku w Otwocku, którzy 
nie przeszli obojętnie, tylko 
pomogli poszkodowanym 
i uniemożliwili pijanemu kie-
rowcy ucieczkę z miejsca zda-
rzenia.

Edyta Grykałowska
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POwiaT 20 sierpnia paweł p. 
z otwocka wsiadł za kierownicę 
volkswagena i wyruszył w drogę. Był 
po kilku ,,głębszych”, ale przecież 
w niedzielne popołudnie jest mało 
samochodów, więc i policjantów 
trudno spotkać. niestety, alkohol 
wymazuje z głowy kodeks drogowy. 
Kierowca wymusił pierwszeństwo na 
skrzyżowaniu andriollego z Hożą. 
W drugim samochodzie podróżowała 
matka z dwójką małych dzieci…
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nauka w wersji cool

danse macabre 
Słowackiego

POwiaT W tym roku szkol-
nym duża grupa dzieci z Ot-
wocka, Karczewa i Wiązow-
ny będzie miała możliwość 
nauki różnych przedmiotów 
- głównie matematyczno-
-przyrodniczych - w niezwy-
kły sposób, czyli poprzez 
prowadzenie badań i samo-
dzielne eksperymenty. 

Chyba każdy kto trafił do 
Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie poczuł 

na własnej skórze, jak ekscytu-
jąca potrafi być nauka. Dresz-
czyk emocji, jaki wywołuje 
uczestnictwo w eksperymen-
tach czy niezwykłych poka-
zach, jest nie do przecenienia 
jako motywator do dalszego 
zgłębiania wiedzy. Dlatego 
można pozazdrościć uczniom 
czterech otwockich szkół, któ-
rzy już od 22 września będą 
uczestniczyć w dwuletnim pro-
jekcie CNK ,,Szkoła bliżej na-
uki“. Tak samo emocjonująco, 
choć prowadzone przez innego 
organizatora, zapowiadają się 

lekcje w trzech szkołach gminy 
Wiązowna i czterech - gminy 
Karczew w  ramach projektu 
,,Kreatywny uczeń – innowa-
cyjna szkoła!”

Otwock 
200 dzieci z  otwockich 

szkół (wśród łącznie prawie 
2 tys. z sześciu innych gmin 
Mazowsza): SP Nr 6, SP Nr 
12, SP Nr 8, SP Nr 3 (Gim-
nazjum Nr 3) od 22 wrześ-
nia br. rozpocznie przygodę 
z  nauczaniem metodą ba-
dawczą. Co to znaczy? Będą 
jak prawdziwi naukowcy 
samodzielnie szukać rozwią-
zań prawdziwych problemów 
dzięki pytaniom, stawianiu 
hipotez, testowaniu, błądze-
niu, wyciąganiu wniosków, 
poprawianiu. 

Zajęcia w ramach programu 
,,Szkoła bliżej nauki“ mają od-
bywać się w specjalnie zapro-
jektowanych przestrzeniach 
Centrum Nauki Kopernika 
(majsternia, laboratoria), 
a  także jako kontynuacja 

w każdej ze szkół, w których 
doposażone zostaną pracow-
nie przyrodniczo-matematycz-
ne, m.in. przez opracowane 
przez CNK zestawy edukacyj-
ne „Woda” oraz minikompu-
tery do nauki programowania 
typu Micro:bit.

Dzieci będą prowadzić pro-
jekty badawcze pod okiem 
trenerów, ekspertów i  na-
ukowców z  CNK oraz spe-
cjalnie przeszkolonych pe-
dagogów z ich szkół. 

Wartość łącznych nakładów 
finansowych w Otwocku to 249 
699,50 zł. Wkład własny mia-
sta to 13 600 zł, który wniesio-
ny zostanie w postaci użyczenia 
sal lekcyjnych na prowadzone 
z uczniami zajęcia.

Wiązowna i Karczew
Gminy Wiązowna, Kar-

czew wraz z  czterema inny-
mi samorządami oraz Lide-
rem Partnerstwa firmą Ewa 
Bednarek „Mały Inżynier” 
zrealizują projekt edukacyj-
ny pn.,,Kreatywny uczeń – 

innowacyjna szkoła! “
W projekcie będą uczestni-

czyć uczniowie ze szkół pod-
stawowych z:

•  Glinianki, Wiązowny i Za-
krętu 

• Karczewa, Glinek, Sobie-
kurska i Otwocka Wielkiego.

Uczestnicy już od września 
skorzystają z  zajęć dodatko-
wych, podczas których poznają 
tajniki laboratorium przyrod-
niczego, matematyki, języka 
obcego. W  ramach projektu 
powstaną również minipro-
jekty edukacyjne, a firma ,,Mały 
inżynier“ poprowadzi zajęcia 
z programowania, robotyki oraz 
zorganizuje naukowe show.

Dzięki projektowi uczestni-
czące szkoły będą miały do-
posażone pracownie w sprzęt 
i  pomoce dydaktyczne oraz 
sprzęt TIK.

Naborem uczniów do pro-
jektu zajmą się koordynato-
rzy szkolni obecni w  każdej 
placówce. 

ZetKa

w Tym roku cała Polska 
rozpoczęła rok szkolny 
w dniu nietypowym, bo 
4 września. Dla uczniów 
znanego otwockiego 
,,Słowaka” to nie nowość, 
gdyż od kilku lat  właśnie 
wtedy obchodzą urodziny 
patrona szkoły - Juliusza 
Słowackiego (połączone 
z uroczystym rozpoczęciem 
roku szkolnego). Tegorocz-
ne wydarzenie obfitowało 
w podziękowania, życzenia, 
pożegnania, powitania… 
i makabreskę.

Podziękowania od 
dyrektora Roberta 
Pielaka otrzymały 
władze starostwa 
za fundusze na uno-

wocześnienie placówki. Otóż 
w  sali gimnastycznej wyre-
montowana została posadz-
ka, wymieniona wykładzina, 
zamontowano nowe bramki 
do piłki ręcznej i  słupki do 
gry w siatkówkę.  Życzenia od 
starosty na nowy rok szkolny  
uczniom i nauczycielom prze-
kazała obecna na uroczystości 
pani Aneta Bartnicka – czło-
nek Zarządu Powiatu. Pożeg-
nano zaś hucznymi brawami 
za długoletnią pracę i  18 lat 
pełnienia funkcji wicedyrek-
tora - panią Zofię Winiarek, 
odchodzącą na emeryturę. 
Kogo witano? Nową wicedy-
rektor - panią Barbarę Laskus. 

W części oficjalnej nie zabra-
kło też elementów ceremo-
niału szkolnego, m.in. hymnu 
Europejskiej Rodziny Szkół 
im. J. Słowackiego. I wreszcie 
przyszła pora na świętowanie 
urodzin patrona…

Tym razem polonistki: Jo-
lanta Wakulińska i Ewa Bed-
narska – Piętka przygotowały 
spektakl pod dość grotesko-
wym tytułem ,,Danse maca-
bre Juliusza Słowackiego”, 
który przybliżał problema-
tykę śmierci i makabry obec-
ną w  twórczości wieszcza. 
Okazało się, że ten delikatny 
Juleczek, dandys i esteta wy-
kazał skłonność do sadyzmu: 
w jego dziełach krew leje się 
strumieniami, a  trup ściele 
się gęsto. Postaci (Ballady-
na, Alina, Beatrix, ksiądz 
Negri, Fabrycy, Kordian, 
Kirkor) z  dramatów Słowa-
ckiego buntują się przeciw 

swojemu losowi i  zarzucają 
poecie okrucieństwo. W roli 
Słowackiego, sprowadzone-
go ze szczytu Mont Blanc na 
ziemię przez Furie, wystąpił 
Daniel Kankowski, obda-
rzony aktorskim talentem, 
zarówno dramatycznym, jak 
i  sporą vis comica.  Spek-
takl oddziaływał na widzów 
zarówno muzyką (mroczne 
utwory o śmierci), dekoracją 
(kostucha wykonana przez p. 
Macieja Pietruszczaka), stro-
jami (kreacje - od królew-
skich płaszczy przez rycerską 
zbroję do romantycznych 
koszul i barokowych sukien) 
jak i stroną wizualną (maka-
bryczny taniec), nie wspomi-
nając już o nagłych zwrotach  
akcji czy zabawnych dialo-
gach. Nieszczęsny Słowacki 
zostaje w  końcu pojmany 
przez dzielnych policjantów, 
zakuty w kajdanki, osądzony 

i  wreszcie skazany na oma-
wianie ,,Kordiana” przez 
dziatwę szkolną. Przy okazji 
wszyscy dowiedzieli się, iluż 
to bohaterów uśmiercił nasz 
wieszcz. Oklaski po spekta-
klu, wynagrodziły trud ak-
torom, którzy – z tego, co mi 
wiadomo - poświęcili część 
wakacji na próby.

Po wrażeniach estetycznych 
przyszedł czas na kulinarne. 
Dla uczczenia 208. roczni-
cy urodzin patrona szkoły 
świeczki na torcie zdmuch-
nęli: dyrektor Robert Pie-
lak i  wicedyrektor Barbara 
Laskus, a  uczniowie zostali  
poczęstowani  urodzinowy-
mi cukierkami. Nowy rok 
szkolny 2017/2018 w  ,,Sło-
waku” rozpoczął się bardzo 
ciekawie, co potwierdzam 
z całą stanowczością!

Wakul

,,nukleonik” najbardziej 
popularny, ,,Gałczyn” 
- najmniej

POwiaT Otwockie 
szkoły ponadgimnazjal-
ne, według powiatowej 
Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu zostały dobrze 
przygotowane do nowego 
roku. Problemem jednak 
jest wzrastający odpływ 
uczniów do placówek 
poza powiatem oraz 
dysproporcje  w liczbie 
uczniów klas pierwszych 
w poszczególnych szko-
łach. Najsłabiej w tym 
roku do siebie przekonało 
LO im.K.I. Gałczyńskiego, 
do którego przyjęto ok. 
130 nowych uczniów, gdy 
tymczasem do  ZS nr 2 
im. M. Skłodowskiej-Curie 
trafiło ich ponad 220, a do 
LO nr III im. J. Słowackie-
go -  ponad 190.

ostatnie posiedzenie 
powiatowej Komisji 
Edukacji, Kultury 

i Sportu odbyło się 31 sierp-
nia i  prowadziła je Aneta 
Bartnicka. Radni mieli się 
zapoznać się z sytuacją panu-
jącą w szkołach powiatowych 
przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego. Z wypowie-
dzi zebranych wynikało, że 
placówki zostały już przygo-
towane na przybycie uczniów. 
Przeprowadzono wszystkie 
potrzebne remonty oraz 
sprawdzono tereny otaczające 
szkoły. Nieliczne wciąż uster-
ki wymagające interwencji 
nie zagrażają bezpieczeństwu  
młodzieży. 

W tym roku w powiecie edu-
kację w gimnazjum zakończy-
ło 1096 uczniów, z czego 68% 
postanowiło kontynuować 
naukę w otwockich szkołach. 
Najmniej absolwentów, bo 
tylko 128, rozpocznie we 
wrześniu edukację w LO im. 
K. I. Gałczyńskiego. Jak wi-
dać -  to duży kontrast po-
między Zespołem Szkół nr 
2, gdzie trafiło 222 uczniów 
i LO nr III im. J. Słowackie-
go, do którego przyjęto 193 
pierwszaków. Natomiast 
205 uczniów wybrało Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Gastro-
nomicznych im. S. Staszica. 
Powyższe dane mogą jesz-

cze ulec drobnym zmianom 
ze względu na zmiany szkół 
przez uczniów we wrześniu.

Przybyli na posiedzenie 
radni swoją uwagę skupili 
szczególnie na liczbie no-
wych uczniów LO zwanego 
,,Gałczynem‘’. Zastanawiali 
się, jaka jest przyczyna tak 
dużych różnic w liczbie przy-
jętych pierwszoklasistów 
w  poszczególnych szkołach. 
Prawie jednogłośnie doszli 
do wniosku, że powodem 
jest dodatkowa klasa, którą 
utworzył ,,Słowak‘’ na potrze-
by swojej rekrutacji. 

Kolejnym tematem dyskusji 
radnych była liczba uczniów, 
którzy zrezygnowali z nauki 
w otwockich szkołach ponad-
gimnazjalnych. Zauważyli, że 
jest to większy procent niż 
w  ubiegłych latach i  uznali, 
że 32% młodzieży wybierają-
cej placówki poza powiatem 
to stanowczo zbyt dużo. Za 
główny powód decyzji ucz-
niów uznali brak dobrego do-
jazdu do Otwocka. Postano-
wili przyjrzeć się bliżej temu 
problemowi oraz zastanowić 
się nad wprowadzeniem do-
datkowych autobusów, szcze-
gólnie w  miejscowościach, 
skąd obecnie odjeżdża ich 
bardzo mało.

Na posiedzeniu radni zapo-
znali się także ze wstępnym 
planem przyznawania sty-
pendium dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz 
studentów. Mają być one 
rozdawane w  trzech kate-
goriach: za wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne oraz 
osiągnięcia sportowe. Przed-
stawicielka komisji  poruszyła 
również temat Niezwyczajnej 
Szkoły, czyli Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej z Oddziałami Przed-
szkolnymi, która znajduje się 
w Józefowie i jest prowadzona 
przez Izabelę Popławską. Nie-
stety, powiat musiał odmówić 
pomocy finansowej szkole, 
ale obiecano, że w przyszłym 
roku Niezwyczajna Szkoła 
jak najbardziej będzie mogła 
liczyć na wsparcie. 

Weronika Świńczak
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wiĄzOwna Od lata w kil-
ku szkołach gminy Wiązow-
na trwają prace budowlane. 
Placówki zostaną grun-
townie zmodernizowane, 
ale jak uprzedza UG - ten 
rok szkolny będzie bardzo 
trudny. Potem jednak, dzię-
ki inwestycjom o wartości 
około 70 mln zł, dzieci we 
wszystkich szkołach będą 
się uczyć w komfortowych 
warunkach i tylko na jed-
ną zmianę.

W  związku z  robotami 
budowlanymi ko-
nieczna była reor-

ganizacja pracy w  szkołach 
(źródło - tuwiazowna.pl):

ZSG w Zakręcie
W  najbliższych tygodniach 

trwać będą tu prace termo-
modernizacyjne, a  potem 
rozbudowa szkoły. Zajęcia 
będą odbywać się w dotych-
czasowych dwóch budynkach. 
Po wybudowaniu nowego 
skrzydła  już tylko w  tym 
jednym. Zajęcia odbywać się 
będą bez zmian w godzinach. 
Mogą jednak nastąpić chwi-
lowe wyłączenia pomieszczeń 
dydaktycznych. Parking, który 
znajduje się przed przedszko-
lem i szkołą, będzie wykorzy-
stywany w czasie budowy. 

ZSG w Wiązownie
Zakończone zostały prace 

związane z przekuciami i wy-
burzeniami ścian wewnątrz 
starego budynku. Od września 
rusza budowa nowego skrzyd-
ła i  prace w  poszczególnych 
pomieszczeniach. Wszystkie 
zajęcia będą odbywały się 
normalnie, choć trzeba liczyć  
się z hałasem i kurzem.

Gimnazjum 
w Gliniance
Pracami objęte jest tylko 

poddasze budynku, więc 
uczniów niepokoić mogą 
tylko odgłosy remontu. Jest 
jednak zapewnienie wyko-
nawcy, że nie będą one na tyle 
uciążliwe, by destabilizować 
pracę szkoły.

SP w Gliniance
Budynek będzie całkowicie 

wyłączony z użytku. Ze wzglę-
du na wielkość inwestycji nie 

dało się rozbudowy połączyć 
z pracą dydaktyczną w szko-
le. Dzieci z klas 0-3 trafiły do 
nowej szkoły w Malcanowie. 
Mają zapewniony transport 
autobusowy. Uczniowie klas 
4 – 7 na czas remontu prze-
niesieni zostali do budyn-
ku gimnazjum w  Gliniance 
(transport jak dotychczas).

SP w Malcanowie
Budowa tej szkoły skończyła 

się kilka miesięcy temu. Do 
użytku oddaliśmy niedawno 
halę sportową. Budynek jest 
w pełni przystosowany do po-
trzeb najmłodszych dzieci. Tu 
więc dodatkowo w tym roku 
chodzić będą także najmłod-
sze roczniki ze szkoły w Gli-
niance oraz 3 i 4 – letnie dzie-
ci z  przedszkola w  Pęclinie. 
Opiekę nad dziećmi sprawo-
wać będą wychowawcy i na-
uczyciele z przedszkola w Pęc-
linie i szkoły w Gliniance.

EDUKacJa
rEKLaMa

rEKLaMa

Szkoły w przebudowie
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OTWOCK Dobra woda to 
skarb, który warto docenić. 
Według rygorystycznych 
ocen laboratorium woda 
w miejskim wodociągu ot-
wockim jest klasy źródlanej. 
Skąd bierze się jednak tak 
dobra jej jakość? Wyjaśnia 
nam to dokładnie Stanisław 
Lasocki - od ponad 20 lat 
pracownik OPWiK, odpo-
wiedzialny za technologię 
produkcji wody. 

Głębokie studnie
Otwockie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z  o.o. (OPWiK), które do-
starcza wodę do miejskiego 
wodociągu, ma trzy ujęcia 
wody i  w  sumie 10 studni 
głębinowych. - Wodę czer-
piemy z  pokładów czwarto-
rzędowych z  głębokości 40-
60 m - opowiada Stanisław 
Lasocki. - To duża różnica 
w porównaniu do ujęć włas-
nych, które najczęściej sięgają 
tylko do warstw podskórnych, 
czyli od kilku do kilkunastu 
metrów. W okolicy Otwocka, 
przy bardzo przepuszczalnym 
piaszczystym podłożu, te war-
stwy podskórne wody łatwo 
mogą być skażone, np. zanie-
czyszczeniami z samochodów 
czy z szamb.

Zaletą wód głębinowych jest 
to, że praktycznie nigdy nie 
są skażone bakteriologicznie. 
Ich głównym zanieczyszcze-
niem są związki żelaza i man-
ganu. Dzięki temu znacznie 
łatwiejszy, w porównaniu do 
wód powierzchniowych, jest 
proces uzdatniania wody. 
Woda z  płytkich źródeł wy-
maga stosowania dużej ilości 

środków chemicznych,takich 
jak chlor czy ozon. - My mo-
żemy sobie pozwolić na mini-
mum ingerencji w skład wody 
- podkreśla p. Lasocki.

Minimum chemii
Uzdatnianie wody głębino-

wej polega przede wszystkim 
na usunięciu nadmiaru wspo-
mnianych związków żelaza 
i  manganu, które są w  niej 
rozpuszczone. - Aby je wydo-
być stosujemy napowietrza-
nie (w  tzw. deszczowniach), 
wtedy zmieniają formę i stają 
się zawiesiną. Tę zawiesinę se-
parujemy na filtrach z piasku 
kwarcowego, których jest na 
stacji uzdatniania 10. Potem 
tzw. pompy mamutowe od-
separowują popłuczyny i od-
prowadzają je na zewnątrz. 
Dodatkowo, aby tracić jak 
najmniej wody, te popłuczy-
ny są zawracane i powtórnie 
filtrowane. W końcu zagęsz-
czone osady zostają odpro-
wadzone do separatorów. 

Ponieważ cały system wo-
dociągowy jest wolny od 
skażeń bakteryjnych OPWiK 
nie stosuje dezynfekcji, czyli 
chlorowania wody płynącej 
w  wodociągu. Wykorzystuje 
jednak dodatkowe zabezpie-
czenie przed rozmnożeniem 
groźnych drobnoustrojów 
w  wodzie - są to lampy UV 
zainstalowane w hali filtrów 
stacji uzdatniania, które 
działają destrukcyjnie na or-
ganizmy żywe. Bakteria lubi 
stojącą, ciepłą wodę, wtedy 
się rozmnaża. Wodociąg to 
nie miejsce dla niej, bo tam 
woda stale płynie i  zawsze 
jest chłodna.

Nowa sieć 
wodociągowa
Lata 2006-2010 to okres 

największej inwestycji in-
frastrukturalnej w  historii 
Otwocka. Dzięki Funduszo-
wi Spójności za prawie 230 
mln zł rozbudowana została 
sieć wodociągowa i kanaliza-
cyjna. Obecnie system wodny 
ma blisko 250 km długości 
i  jest dostępny dla 98 proc. 
mieszkańców Otwocka. Ale 
praca wciąż nie jest zakoń-
czona.                   - Własnymi 
siłami rozbudowujemy tą 
sieć, spinamy w pierścienie, 
żeby woda krążyła - opowiada 
Stanisław Lasocki. 

Rozległość sieci wodociągo-
wej, mimo znacznego stopnia  
nowoczesności, jest jedną 
z  przyczyn tego, że czasem 
do odbiorcy dociera woda, 
którą uznaje za brudną. Jak 
w układzie krwionośnym nie-
jednego człowieka powsta-
ją złogi cholesterolowe, tak 
w  układzie wodociągowym 
tworzą się osady minerałów. 
Efekt brudnej wody jest po 
prostu tego wynikiem: kiedy 
woda nie płynie, zaczynają się 
reakcje wytrącania obecnych 
w niej minerałów, a szczegól-
nie żelaza, które jako tlenek 
daje barwę rdzawą i manga-
nu, którego tlenki mają kolor 
brunatny. Kumulują się one 
powoli w rurach - jest to na-
turalne i niezauważalne przy 
normalnych przepływach. 
Diametralnie się jednak 
zmienia w momencie awarii.

Tsunami w rurach
Czy wiesz, że woda płynie 

w rurze wodociągowej z pręd-

kością 1,5 do 2m/sek. Gdy 
nagle zamknąć jej przepływ, 
to uderza z całą siłą w prze-
szkodę (1m3 waży tonę) i za-
czyna się odbijać. W rurach 
powstaje tsunami. Wpadając 
w  mniejszą średnicę, woda 
zwiększa prędkość i  pędząc 
podrywa osady, jak lawina. 
Efekt: u kogoś z kranu zaczy-
na lecieć brudno wyglądająca 
woda. Nie znaczy to jednak, 
że dostały się do sieci jakieś 
zanieczyszczenia zewnętrzne 
typu błoto, tylko poruszone 
zostały wewnętrzne osady.

Przepływ wody w sieci trze-
ba zatrzymać w  przypadku 
awarii. A są to zdarzenia nie-
uniknione w  działaniu wo-
dociągów na całym świecie. 
W sieci otwockiej zdarza się 
ich kilkanaście w roku. Trze-
ba pamiętać, że tzw. brudna 
woda jest zjawiskiem przej-
ściowym. Co zrobić? Zgłosić 
do OPWiK i czekać. Specjalne 
zespoły pracowników przed-
siębiorstwa zabierają się wte-
dy do płukania sieci wodocią-
gowej, które wykonuje się aż 
do skutku. 

Awarie to nie jedyne przy-
czyny nagłego zatrzymania 
przepływu wody w sieci, ale 
rezultaty są podobne - brud-
no-bura woda lecąca z kranu. 
Trzeba pamiętać, że natężenie  
efektu zależne też jest od sta-
nu rur w danym budynku, od 
tego, ile w nich skumulowało 
się osadów.

Dobra jak truskawka
Być może odwiedzając za-

graniczne miasta, takie jak 
Wiedeń, piłeś wodę z kranu 
i słyszałeś, że tam nie zdarza 

się, aby leciała brudna. Jest 
na to wytłumaczenie - trik 
chemiczny. Są firmy, które 
produkują preparaty ma-
skujące efekt brudnej wody: 
wciąż są w  niej osady, ale 
dzięki chemii zmieniają one 
kolor i  są niezauważalne. 
Taką technologię (na ame-
rykańskiej licencji) opartą 
na na bazie polifosforanów 
proponowała OPWiK firma 
z Poznania. Oferta nie zyska-
ła jednak akceptacji, bo - my 
w OPWiK mamy zasady, aby 
było jak najmniej chemii, 

żeby nie psuć wody - podkre-
śla Stanisław Lasocki. 

Z  wodą jest podobnie jak 
z  truskawkami: jedne są 
piękne, duże, bez skazy, ale 
rzadko smaczne, inne - na-
turalnie uprawiane, mniejsze 
i brzydsze, ale pyszne. Powoli 
uczymy się doceniać wartość 
tego, co brzydsze, ale zdrow-
sze, bo bardziej naturalne. 
Jako mieszkaniec Otwocka 
masz dostęp do nie zepsutej 
wody. Czy to doceniasz?

Kazimiera Zalewska

naSZE MiaSTo

rEKLaMa

nie psujemy wody chemią
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wiĄzOwna W 1917 r. - 
po wielkim pożarze w pobli-
skiej Rzakcie -  mieszkańcy 
Glinianki do ochrony przed 
takimi zdarzeniami posta-
nowili stworzyć własną 
jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Po stu 
latach  mogli podzięko-
wać przodkom za mądrą 
decyzję i całym pokoleniom 
strażaków z OSP Glinianka 
za ofiarną służbę.

Sto lat to dla każdego 
wzruszający i  podnio-
sły jubileusz. Takie 

też uczucia dominowały 27 
sierpnia 2017 na placu przy 
kościele pw. Św. Wawrzyńca 
w  Gliniance podczas obcho-
dów 100-lecia istnienia OSP 
Glinianka. Wspólnie ze stra-
żakami z tej jednostki święto-
wali druhowie z  całej gminy 
i powiatu otwockiego oraz gro-
mady cywilów. Zjechali całymi 
rodzinami, bo strażacy zapra-
szali na wielką zabawę po ofi-
cjalnych uroczystościach.

Część podniosła to msza 
święta, przemówienia władz 
(prezes Zarządu Gminnego 
OSP, wójt Gminy Wiązowna 
dh Janusz Budny oraz pre-
zes OSP Glinianka dh Artur 
Gniadek) i  przekazanie jed-

nostce nowego sztandaru. 
Przy takiej okazji musiały się 
także pojawić odznaczenia 
za zasługi dla pożarnictwa, 
wysługę lat, itd. Otrzymało 
je kilkudziesięciu druhów 
jednostki oraz organizacje 
wspierające OSP Glinianka.

Po wielu serdecznych ży-
czeniach od włodarzy gminy, 
powiatu, województwa odbyła 
się defilada pocztów sztanda-
rowych zaprzyjaźnionych stra-
ży, a na koniec części oficjalnej 
- pokaz sprzętu strażackiego.

Potem to już była wielka za-
bawa. Dla gości organizatorzy 
przygotowali bardzo bogaty 
zestaw atrakcji, takich jak: 
koncerty zespołów  Mejk, Mr. 
Magister, Moment, Strachy 
na Lachy i Fanaberia, zespo-
łów ludowych- Stanisława 
Kobza i Rzakcianki oraz Koła 

Gospodyń Wiejskich z  Gli-
nianki. Ponadto były stoiska 
artystyczne i  rękodzielnicze, 
wesołe miasteczko, konkursy, 
pokazy dawnych profesji. Pod-
czas wydarzenia  w ,,krwiobu-
sie” oddawano krew z przezna-
czeniem dla ofiar wypadków 
oraz zbierano datki dla ma-
łego Teosia Górskiego, który 
potrzebuje 800 tys. zł na ope-
rację nóg (zebrano 2800 zł).

Rozstrzygnięto również 
konkurs wypieku sójki glinie-
ckiej. Nagroda - podobnie jak 
w ubiegłym roku -  trafiła do 
Bogusławy Łyczkowskiej. 

Wielkie gratulacje dla stra-
żaków z  OSP Glinianka za 
piękną służbę i jubileusz oraz 
życzenia dalszej równie owoc-
nej pracy!

ZetKa

100-lecie OSP glinianka

nowe przedszkole
poWiaT

CELEsTynóW Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt 
zachęca do adopcji jego pod-
opiecznych. 

fUgA, jedna z najpiękniej-
szych suczek w  schronisku. 
Bardzo subtelna w  zacho-
waniu, delikatna i wrażliwa. 
Jest tu dość krótko i wciąż nie 
może się odnaleźć. Ma ok.6 
lat. Potrzebuje spokojnego 
domu, w którym odzyska po-
czucie bezpieczeństwa i znów 
zaufa ludziom.
nr 138/17

KUBUś to starszy pies, któ-
rego nikt nie szukał. To taki 
miły i  spokojny psiak. Jest 
średniej wielkości. Zawsze 
chętny do głaskania i piesz-
czot. Zupełnie bezproblemo-
wy. I tak niewiele potrzebuje 
do szczęścia. Czy ten sympa-
tyczny przytulak nie zasługuje 
na kochający dom?
nr 98/17

KARO to nieduży psiak 
w  typie jamnika. Ma ok. 6 
lat. Jest spokojny i zdystanso-
wany. W zaciszu swojej budy 
czeka cierpliwie na prawdzi-
wy dom. Ale taki maluch nie 
powinien mieszkać w budzie 
tylko na kanapie. Karo jeszcze 
nie stracił nadziei...
nr 275-16

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

PRzygaRnij 
mnie

święto ośrodka

CELEsTynóW Już po 
raz czternasty Wojskowy 
Ośrodek Farmacji i Techniki 
Medycznej w Celestynowie 
zorganizował dzień otwarty 
połączony z uroczystoś-
cią jubileuszu 72 rocznicy 
jego powstania.

Jak każdego roku na 
uroczystość rocznicową 
przybyło wielu gości, 

których powitał komendant 
WOFiTM płk. Krzysztof 
Kaczmarek. Wójt gminy Ce-
lestynów Witold Kwiatkowski 
pogratulował komendan-
towi doskonale prowadzo-
nego Ośrodka, a  wszystkim 
pracownikom wojskowym 
i  cywilnym złożył życzenia 
zdrowia i satysfakcji z dobrze 
wykonywanej służby. Po czę-
ści oficjalnej odbył się koncert 
Orkiestry Dętej z Dęblina go-

rąco oklaskiwany przez gości, 
kadrę, pracowników i  coraz 
liczniejsze grono rodziców 
z  dziećmi, którzy przybyli 
na imprezę.

Było co oglądać m.in.: 
sprzęt wojskowej straży 
pożarnej, wyposażenie me-
dyczne żołnierza. Odbył się 
też pokaz umiejętności psów 
służbowych szkolonych 
w Ośrodku, dla dzieci i doro-
słych udostępniono strzelnicę 
paintballową i  dwa pojazdy 
gąsienicowe, które wzbudzi-
ły największe zainteresowa-
nie. Wiele osób wchodziło 
na pancerz i do wnętrza, by 
poczuć się choć przez chwilę 
jak czołgista z filmu „Czterej 
pancerni i pies”. Było też og-
nisko i  oczywiście -  pyszna 
wojskowa grochówka.

AnKa

CELEsTynóW Na 
to nowe i nowoczesne 
przedszkole mieszkań-
cy Celestynowa czekali 
przeszło sześćdziesiąt lat, 
choć każda kolejna władza 
gromadzka, a potem gmin-
na je obiecywała. Niestety, 
wyłącznie obiecywała.

Zalążek przedszkola 
powstał 1 sierpnia 
1955 roku decyzją 
ówczesnego Ku-
ratorium Oświaty 

w  Warszawie. Pierwsza 12 - 
osobowa grupa dzieci znala-
zła lokum w drewnianym bu-
dynku wielorodzinnym przy 
ul. Wojska Polskiego (w tzw. 
Urbanówce). Liczba przed-
szkolaków szybko się jednak 
zwiększała. Długo oczekiwa-
ny moment przeprowadzki 
do budynku przy ul. Szkol-
nej nastąpił w grudniu 1982 
r. Lepsze warunki lokalowe 
pozwoliły na utworzenie 4 
grup przedszkolnych.

Pani Czesława Żołądek 
pełniła funkcję dyrektora 
do czasu odejścia na eme-
ryturę tj. do czerwca 1990r. 
Od września 1990 r. dyrek-
torem przedszkola została 
Ilona Zawada-Kurdej, a póź-
niej - Alicja Karczewska. Po 
jej nagłej śmierci w 2016 r. 
obowiązki dyrektora przeję-

ła Anna Suchecka, a obecnie 
tę funkcję sprawuje Elżbie-
ta Płuciennik.

W  wyniku zmian ustrojo-
wych w kraju organem nad-
rzędnym placówki stał się 
Urząd Gminy w Celestynowie, 
zmieniła też nazwę z  Pań-
stwowego na Przedszkole 
Samorządowe. 

I  teraz, 30 sierpnia 2017 
roku, dzieci znów się prze-
prowadzają, ale już do no-
wego przedszkola. Budynek, 
z pełnym zapleczem gastrono-
micznym, pomieszczeniami 
dla personelu pomocniczego 
i dydaktycznego, będzie mógł 
pomieścić 175 maluchów, dla 
których przewidziane jest 7 
sal i jedna wspólna do zabaw 
i różnego rodzaju uroczysto-
ści. Przy każdej sali znajduje 
się toaleta i  magazynek na 
pomoce dydaktyczne. W bu-
dynku przewidziano szatnię, 
WC dla personelu i  ogólne, 
dostosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, pomieszczenie 
dla konserwatora oraz kuch-
nię z zapleczem i oddzielnym 
wejściem. Z kolei na podda-
szu użytkowym znajdują się 
pomieszczenia socjalne dla 
personelu, pomieszczenia 
techniczne i  gospodarcze 
oraz pokoje: administracyjne, 
gabinet pielęgniarki, logope-
dy i pokój do indywidualnej 

pracy z dziećmi. Ważne też, 
że budynek dostosowano 
dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych ruchowo. Główne 
wejście do niego ma pochyl-
nię z  poręczami i  odbojami, 
a  tuż obok szatni znajduje 
się toaleta, umożliwiająca 
korzystanie z  niej osobom 
niepełnosprawnym. Ogólna 
powierzchnia użytkowa bu-
dynku to prawie 1500m2.

Uroczystość otwarcia nowe-
go przedszkola poprzedziła 
msza w celestynowskim koś-
ciele celebrowana przez ks. 
Jacka Skoczylasa. Następnie 
na placu przed budynkiem 
uroczystego przecięcia wstę-
gi dokonali: starosta Powia-
tu Otwockiego Mirosław 
Pszonka, przewodniczący 
Rady Powiatu Dariusz Graj-
da, komendant Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
Mariusz Zabrocki, wójt gmi-
ny Celestynów Witold Kwiat-
kowski, przewodniczący Rady 
Gminy Celestynów Romuald 
Ziętala, proboszcz celesty-
nowskiej parafii ks. Mirosław 
Wasiak, dyrektor Samorzą-
dowego Przedszkola w Cele-
stynowie Elżbieta Płucien-
nik, prezes firmy Rembud 
Kazimierz Jasiński i kilkoro 
dzieci przedszkolnych. Na-
stępnie ks. Jacek poświęcił 
budynek i każdą salę, a wójt 

Witold Kwiatkowski zapro-
sił gości, rodziców i dzieci na 
plac zabaw, gdzie na scenie 
najpierw śpiewały i  tańczy-
ły przedszkolaki. A kiedy po 
ogromnych brawach poszły 
się bawić, do zebranych prze-
mówił wójt, witając gości, 
a wśród nich między innymi 
emerytowaną przedszkolan-
kę, która pracowała do 1985 r. 
w pierwszym przedszkolu, p. 
Ludwikę Juszczuk i dr Annę 
Zajączkowską. Przypomniał 
historię budowy przedszkola, 
dziękując jednocześnie staro-
ście Mirosławowi Pszonce za 
pomoc w skracaniu procedur 
przy wydawaniu decyzji, Spo-
łecznemu Komitetowi Budo-
wy Przedszkola, wykonawcy 

firmie REMBUD, radnym za 
mądre decyzje, pracownikom 
urzędu, rodzicom za wspar-
cie… Następnie głos zabierali 
goście, gratulując celestynow-
skim samorządowcom i wój-
towi nowoczesnego budynku 
przedszkola. Po przemówie-
niach nastąpiły konkursy i za-
bawy dla dzieci prowadzone 
przez animatorki. Poczę-
stunek przygotowany przez 
sponsorów i rodziców, pozwo-
lił dzieciom poprawić kon-
dycję fizyczną. Na twarzach 
nauczycieli i  pracowników 
przedszkola, mimo utrudze-
nia przygotowaniem imprezy, 
gościł radosny uśmiech.

Andrzej Kamiński
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KULTURaLny POwiaT

ARTysTyCzny WRzE-
Sień w mOK
Miejski Ośrodek Kultury, Jó-
zefów, ul. Wyszyńskiego 1
• Klasyczne szarpanie
Wielbicieli brzmienia gitary 

klasycznej nie brakuje, więc 
z wielką radością zapraszam 
wszystkich na muzyczny 

wieczór w stylu brazylijskim, 
podczas którego wystąpi 
wirtuoz gitary klasycznej 
Amilcar Batista Cruz wraz 
z zespołem. Nie zabraknie 
również tanecznych popisów 
w wykonaniu formacji Samba 
Art. Wstęp wolny.

17 września (niedziela), 
godz. 18.00

• Ku zdrowiu
MOK zaprasza na nowy cykl 

spotkań pt. „Sięgnij po zdro-
wie i radość życia z natury 
i kultury!”. Pierwsze spot-
kanie poprowadzi Jolanta 
Romaszewska – Hrymniak 
-  mistrz naturoterapeuta, 
hirudoterapeuta oraz zielarz 
fitoterapeuta. „W zdrowym 
ciele zdrowy duch… i Twoja 
siła życiowa” to zajęcia po-
święcone dążeniu do zdro-
wia i wewnętrznej harmo-
nii. Całe spotkanie odbędzie 
się zgodnie z naturalnym 
cyklem pór roku i wsparte 
wiedzą leczniczą medycyny 
klasztornej (m.in. św. Hilde-
gardy z Bingen), ziołoleczni-
ctwa oraz najnowszych badań 
oraz  trendów zdrowotnych. 
Wstęp wolny.

15 września (piątek), 
godz. 18.00
 
• Supełkowe cuda
Kolejne spotkanie Klubu 

Kobiet Miejskich odbędzie 
się pod hasłem  „Makrama” 
i dotyczyć będzie rękodzieła. 
Zainteresowane poznają taj-
niki wykonywania kwietni-
ków z węzełków i supełków 
ze sznurka. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy: tel. 22 789 
22 84 lub e-mail: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl.

19 września (wtorek), 
godz. 10.00

• Płonąca żyrafa
Przed Wami, drodzy czy-

telnicy, pierwsze po prze-
rwie wakacyjnej spotkanie 
ze „Sztuką dla Dorosłych”. 
Dowiecie się, czym jest sur-
realizm oraz poznacie jed-
nego z jego największych 
twórców; czeka na Was 

„Płonąca żyrafa, czyli Salva-
dor Dali i surrealizm”. Dali 
był najsłynniejszym przed-
stawicielem tego kierunku 
sztuki XX wieku. Poznacie 
również odpowiedzi na wie-
le nurtujących pytań oraz 
przekonacie się, czy wśród 
surrealistów byli Polacy. 
Wstęp wolny.

22 września (piątek), 
godz. 18.00

OTwaRTy mgOK
Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury w Karczewie, ul. 
Widok 2

• Miasto Karczew ma bar-
dzo ciekawą, otwartą i zróż-
nicowaną propozycję dla 
wszystkich. Sekcja szachowa 
zaprasza na zajęcia otwarte, 
które odbędą się 15 września 
(piątek) o godzinie 19.00. 
3 dni później – 18 września 
(poniedziałek) - dzieci będą 
mogły spróbować swoich sił 
w ceramice (godz. 18.00). Na-
tomiast 21 września  (czwar-
tek) odbędą się zajęcia z pla-
styki dla dzieci. Na wszystkie 
atrakcje obowiązują zapisy - 
w sekretariacie MGOK, pok. 
nr 13 oraz telefonicznie 22 
780 65 17. 

Przygotował: Wakul

pożegnanie wakacji na owocobraniu 

Oskragiełło i dieta wegetariańska  

sOBiEniE-JEziORy 
Jeśli ktoś się martwił, że 
w tym roku po wiosennych 
przymrozkach, będzie mało 
jabłek, to mamy dla niego 
miłą wiadomość. Sądząc 
po zbiorach zaprezento-
wanych na Owocobraniu 
w Sobieniach Jeziorach 
w niedzielę, 27 sierpnia 
2017 r. i komentarzach ich 
wytwórców, nasi sadownicy 
bardzo dobrze poradzili 
sobie z problemami pogo-
dowymi. Jak co roku, po 
wytężonej pracy, chwalili 
się dorodnymi, pachnącymi 
owocami, którymi delekto-
wali się przybyli na sadow-
nicze dożynki goście.

Coroczne święto w  So-
bieniach Jeziorach jest 
organizowane przez 

wójta gminy – Stanisława 
Wirtka oraz przewodniczącą 
Komisji Kultury i  Dziedzi-
ctwa Narodowego Sejmiku 
Województwa Mazowie-
ckiego - Bożenę Żelazowską. 
Tym razem owocobranie roz-
poczęło się od występu Tea-
tru Muzycznego Czerwony 
Kapturek, który swoimi pio-
senkami rozbawił najmłod-
szą publiczność. Głównym 
zespołem towarzyszącym 
gościom aż do północy była 
Revia. Przez cały dzień trwa-

ły liczne konkursy, podczas 
których zwycięzcy zdobywali 
cenne nagrody.

Na scenie nie zabrakło rów-
nież dzieci i młodzieży ze Szko-
ły Podstawowej oraz Gimna-
zjum w Sobieniach Jeziorach. 
Najmłodsi zaprezentowali 
przygotowane przez siebie 
układy taneczne, natomiast 
starsi uczniowie pochwalili się 
swoimi talentami wokalnymi. 
Po nich wystąpił Ludowy Ze-
spół Artystyczny ,,Ciechanów’’, 
który koncertował nie tylko 
w Polsce, ale również w wielu 
państwach na całym świecie. 
Natomiast wieczorem na sce-
nie pojawiła się gwiazda wie-
czoru – Red Queen.

Dla najmłodszych przygo-
towano sporo atrakcji typu 
dmuchana zjeżdżalnia oraz 
trampolina. Oprócz tego 
w parku pojawiły się stragany 
i stoiska. Jedno z nich przygo-
towała biblioteka publiczna 
obchodząca swoje 70-lecie. 
Kolejne zostało utworzone 
przez Ochotniczą Straż Po-
żarną w Sobieniach Jeziorach. 
Strażacy zapraszali na zimne 
piwo oraz przekąski, tym sa-
mym zachęcając gości do fi-
nansowej pomocy w remoncie 
ich remizy.

Najważniejsze jednak były 
stoiska, które przygotowali 
producenci owoców w  gmi-

nie. Zarówno Wilga Fruit, 
jak i Owoc Wysoczyn zapre-
zentowali zbiory oraz zachę-
cali ludzi do ich skosztowa-
nia. Większość przybyłych na 
owocobranie uwielbia jabłka, 
ale mało kto zdaje sobie spra-
wę z trudu, jaki należy włożyć 
w ich wyhodowanie. Sadow-
nicy przez cały rok muszą 
doglądać swoich drzewek, 
aby pod koniec września 
móc zacząć zrywać owoce. 
Najważniejsza okazuje się 
dla nich pogoda, ponieważ to 
ona decyduje o jakości zebra-
nych jabłek. Niestety, w tym 
roku zima nie rozpieszcza-
ła sadowników. Przymroz-
ki wyrządziły wiele szkód 
w  uprawach u  osób, które 
nie włączyły nawodnienia 
przeciwmrozowego. Rolnicy 
używający takiego zabezpie-

czenia nie muszą się martwić 
o swoje zbiory. Co prawda ja-
błek w ich sadach może być 
nieco mniej niż w ubiegłych 
latach, ale nie są to braki, 
które byłyby zagrożeniem 
dla istnienia ich gospodarstw 
lub  doprowadziłyby do kło-
potów finansowych.

Wrzesień to miesiąc inten-
sywnej pracy dla sadowni-
ków, którzy zrywają, a  na-
stępnie sprzedają jabłka na 
targach i  giełdach lub prze-
chowują je w  chłodniach, 
gdzie owoce mają zapewnio-
ną odpowiednią temperaturę. 
Dzięki temu producenci nie 
muszą spieszyć się ze sprze-
dażą i  spokojnie mogą za-
czekać na dokończenie prac 
w sadzie.

Weronika Świńczak

OTWOCK Jak smakują 
rośliny rosnące nad Świ-
drem? Kim był pierwszy 
propagator idei wegeta-
rianizmu w Polsce? Na te 
m.in. pytania mogliśmy 
otrzymać odpowiedzi na 
weekendowym pikniku nad 
Świdrem zorganizowanym 
przez otwockie organizacje 
Chodź nad Świder, Pro 
Homini i Roots Vege.

Świder po 
amerykańsku
Jodie Baltazar to artystka 

amerykańskiego pochodze-
nia, która wyszła za mąż za 
Polaka i zamieszkała w War-
szawie. Tam też sadzi warzy-
wa przed blokiem albo przy 
torach, produkuje własną 
ziemię oraz angażuje się 
w różnorakie inicjatywy przy-
rodnicze.

To właśnie Jodie zabrała 
uczestników pikniku nad 
rzekę, którą znają od dawna, 
a  której często nie docenia-
ją. Pokazywała, które rośli-
ny są jadalne, jak smakują, 
pachną, a  także, do jakich 
potraw można ich użyć. I tak 
na przykład bylica (piołun) 
świetnie smakuje z  jajkiem, 
ślaz jest dobry na przewód 
pokarmowy, kwiat krwawni-
ka ma dużo żelaza, gwiazdni-
ca (małe listki rosnące przy 

gruncie) sadzona w  ogro-
dach przyjmuje imponujące 
rozmiary, a  podagrycznik 
to smakowo krewny dobrze 
wszystkim znanego selera. 
Zebrane rośliny miały posłu-
żyć uczestnikom jako składni-
ki do potraw przygotowywa-
nych na warsztatach.

Jarsko i nago 
Organizatorzy zadbali nie 

tylko o  ciało, ale i  o  ducha 
spacerowiczów, przybliżając 
im historię miasta i  postać 
Konstantego Moesa Oskra-
giełły – prekursora wegetaria-
nizmu na ziemiach polskich.

Pod koniec XIX wieku 
założył on nad Świdrem 
„Odrodzisko jarskie”, gdzie 
propagował nietypowe jak 
na swoje czasy metody le-

czenia. Uzdrawiał dietą 
wegańską, leczył słońcem 
i  odzieżą wełnianą. Co cie-
kawe - promował też nagość 
i zalecał uprawianie sportów 
nago, jak to bywało w  sta-
rożytności. Był więc czło-
wiekiem blisko związanym 
z  naturą i  tak leczył swoich 
pacjentów. Pobierał opłaty 
wyłącznie wtedy, gdy tera-
pia przyniosła pozytywny 
skutek dla chorego. Sam 
zainteresował się dietą jar-
ską, ponieważ był słabego 
zdrowia i  dopiero zmiana 
żywienia spowodowała, że 
poczuł się lepiej. W rozkła-
dzie obiadowym Oskragieł-
ły znajdziemy takie potrawy 
jak kluski gryczane, kotlety 
z ziemniaków lub soczewicy 
oraz mnóstwo warzyw.

Niestety, o  Konstantym 
mało kto dzisiaj w Otwocku 
słyszał, jego willa nad brze-
giem Świdra rozpada się, 
a  wegetarianizm uważamy 
dziś za nową modę. Stąd więc 
apel organizatorów, żeby do-
cenić Oskragiełłę, który roz-
sławiał w świecie nasze mia-
sto i jego walory zdrowotne. 
Nadać jego imieniem ważne 
miejsca w Otwocku i ochro-
nić Bojarowo przed znisz-
czeniem. 

Później na pikniku, w Tea-
trze Stajnia uczestnicy mogli 
zajmować się żywieniem od 
strony praktycznej, biorąc 
udział w  warsztatach albo 
teoretycznej – słuchając wy-
kładów o żywieniu. 

Edyta Grykałowska
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mUzeUm zaPRaSza
Muzeum Ziemi Otwockiej, 
ul. Narutowicza 2

• Poza krawędź
Zapraszamy na niecodzienną 

wycieczkę ulicami Otwocka – 
na rowerze i  z  historią w  tle. 
„Miejsca, których nie znajdzie-
cie w przewodniku” to jedno-
śladowa eskapada szlakiem 
pamięci i pamiątek, które znają 
już tylko nieliczni. Wycieczkę 
poprowadzi Sebastian Ra-
kowski, a udział jest bezpłatny. 
Zbiórka na PKP Otwock.

16 września (sobota), 
godz. 17.00

• „60+ Kultura” 
Jest to akcja organizowana 

przez Ministerstwo Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, 
w której również uczestniczy 
„nasze” otwockie dziedzictwo 
kultury. W ramach tej ogól-
nopolskiej inicjatywy każda 
osoba powyżej 60 roku życia 
może zwiedzić Muzeum Zie-
mi Otwockiej bezpłatnie. 

23, 24 września (so-
bota, niedziela), godz. 
9.00 - 17.00

SmOCze aTRaKCje
Klub Smok, Otwock, ul. 
Warszawska 11/13 

• Powiew barteru
Handel wymienny znany 

jest od wieków i mimo upływu 
lat nie odchodzi do lamusa. 
Na jego fundamentach Ot-
wocki Klub Smok stworzył 
takie imprezy cykliczne,  jak 
np. „Wymień książki, płyty 
i  filmy” czy „Wiatr w  szafie”. 
Zasada jest prosta – coś przy-
nosimy, coś zabieramy. Na tę 
pierwszą zapraszamy już 24 
września. Będziecie mogli po-
zbyć się niepotrzebnych ksią-
żek, płyt  czy filmów, a także 
wybrać dla siebie interesujące 
pozycje z przyniesionych przez 
inne osoby. Organizator prosi 
o nieprzynoszenie podręczni-
ków oraz wydawnictw niele-
galnych. Wstęp wolny.

24 września (niedziela), 
godz. 15.00

• Fotka z gigu
W imieniu Macieja Białego 

– utalentowanego fotografa 
młodego pokolenia - zapra-
szamy na wernisaż pewnej 
wystawy pewnych fotografii… 
Nie będą to zwykłe zdjęcia, 
bowiem artysta specjalizuje 
się w dokumentowaniu kon-
certów rockowych. Koniecz-
nie musicie się wybrać i  zo-
baczyć „Muzyczny portret”. 
Wstęp wolny.

23 września (sobota), 
godz. 17.00

aTRaKCje w mLĄdzU
Klub Mlądz, Otwock, ul. 
Majowa 202

• Do zobaczenia za rok
Niestety, koniec lata zbliża się 

dużymi krokami, ale to rozsta-
nie z piękną pogodą nie musi 
być smutne. W  Mlądzu z  tej 
okazji odbędzie się wspaniała 
impreza plenerowa, na którą 
zapraszamy już dzisiaj. W pro-
gramie m.in.: klimatyczne mu-
zyczne wprowadzenie przez Ze-
spół Śpiewaczy Mlądz, nauka 
samby disco z Joanną i Dariu-
szem Popławskimi, „Coś z ni-
czego” - warsztat kreatywności 
dla dzieci z Magdą Duraj-Kwas, 
Mlądzka Potańcówka w  ryt-
mach zespołu Fernando oraz 
inne atrakcje. Wstęp wolny.

23 września (sobota), 
godz. 17.00 – 24.00

• Twórcza Posiadówa 
Pod tą nazwą kryją się war-

sztaty dla młodzieży i doro-
słych, a najbliższe spotkanie 
pozwoli oswoić się Wam ze 
zbliżającą się jesienną aurą. 
Wspólnie stworzycie stroik, 
w którym pierwsze skrzypce 
zagra dynia. Nie zapomnijcie 
zabrać ze sobą jarzębiny, szy-
szek, kasztanów czy liści – na 
pewno się przydadzą. Wstęp 
10 zł, zapisy telefoniczne/oso-
biste od 25.09.2017.

29 września (piątek), 
godz. 18.00

POUCzajĄCO
i ROzRywKOwO

Teatr Miejski im. S. Ja-
racza, Otwock, ul. Armii 
Krajowej 4 

• Coś dla rodziców
Akademia Nauki zapra-

sza na bezpłatne seminaria 
i warsztaty psychologiczne pt. 
„Akademia Świadomego Ro-
dzica”, które przeznaczone są 
dla rodziców. Mają one za za-
danie nauczyć, jak skutecznie 
wspierać dzieci w ich rozwo-
ju. Tematem spotkania będą 
odpowiednio: „Moje dziecko 
idzie pewne siebie do szkoły” 
oraz „Jak rozwijać motywa-
cję i pewność siebie u dzieci 
i młodzieży”. Wstęp wolny.

15,22 września (piątek), 
godz. 17.00
 
• Śmieszno-straszny
„Wieczór z  Levinem” to 

spektakl w  reżyserii F. Ko-
cięckiego składający się z wie-
lu krótkich utworów. 

Grupa kilku osób odgrywa 
sceny z utworów Levina i staje 
się przy tym trupą teatralnych 
tułaczy, a ten cały stworzony na 
scenie świat wpasowany zostaje 
w otwocki krajobraz. Spektakl  
ma kilka twarzy – rozśmiesza, 
przeraża, zaskakuje i wzrusza. 
Bilety w cenie 15/20 zł. 

17 września (niedziela), 
godz. 19.00

Przygotował: Wakul

osieckie dożynki

Każdy ma swoją 
rolę w życiu

OsiECK to gmina w głów-
nej mierze rolna. Nic zatem 
dziwnego, że po żniwach 
urządzane są dożynki, 
a mieszkańcy dzielą się 
chlebem upieczonym ze 
świeżo zmielonego ziarna.

27 sierpnia mieszkańcy 
bawili się na rynku 
w Osiecku, a na licz-

nych straganach kupowali 
tegoroczny miód, sery pod-
puszczkowe, chleby, serwetki 
i oglądali występy artystów.

Nim jednak artyści zajęli 
scenę, gości i  mieszkańców 
powitała wójt gminy Osieck 
Karolina Zowczak oraz rad-
ne sejmiku mazowieckiego 
Bożena Żelazowska i Jolanta 
Koczorowska, przewodniczą-
cy Rady Powiatu Otwockiego 
Dariusz Grajda i  burmistrz 
Karczewa Władysław Da-
riusz Łokietek. Po ich krót-
kich wystąpieniach, podczas 
których życzyli mieszkańcom 
wszystkiego dobrego, wystą-
pił - z repertuarem składają-

cym się ze starych warszaw-
skich piosenek - miejscowy 
zespół „Kądziołeczka”. Po 
zespole na scenie pojawił 
się Paweł Przewoźny „UN-
DER”, który opowiedział 
o wcześniej organizowanych 
przez siebie warsztatach 
filmowo-muzycznych z osie-
ckimi dziećmi, w  wyniku 
czego powstał krótki film. 
Później Edward Kręgielew-
ski przybliżył treść swojej po-
wieści „Fatum”, której akcja 
rozgrywa się w dużej części 

w  Osiecku i  oparta jest na 
faktach. Na koniec pierw-
szej części imprezy wystąpił  
zespół ludowy „Podbielanki” 
z gminy Celestynów.

Wczesnym wieczorem roz-
poczęła się druga część, czyli 
koncert gwiazd z  udziałem: 
Agaty Werner, STYCZU i ze-
społu STEREO.

Dożynki zakończyła zabawa 
taneczna przy muzyce zespo-
łu RIVER.

AnKa

JózEfóW Z Emilią Kra-
kowską - aktorką filmową, 
estradową i teatralną - roz-
mawia Andrzej Idziak*.

 
- Wciąż ten sam promien-
ny uśmiech na twarzy, 
mnóstwo energii i rado-
ści… Trudno uwierzyć, 
że jest już Pani w wieku 
senioralnym. Jaka jest 
recepta na tak wspania-
ły wygląd?
- Proszę Pana, korzystam 

z rad mądrych ludzi, w szcze-
gólności mojej matki. Jeżeli 
człowiek był w życiu zarówno 
na wozie, jak i  pod wozem, 
to ceni każdy dzień i  każdą 
chwilę. Trzeba cieszyć się 
życiem, kolejnym wschodem 
i  zachodem słońca. Pilno-
wanie psychiki - zwłaszcza 
w moim zawodzie - jest bar-
dzo ważne. Kiedy w wieku 19 
lat zamieszkałam w  moim 
ukochanym mieście Warsza-
wie, zawsze w drodze do pra-
cy starałam się przemieszczać 
ładnymi ulicami. Kiedy je-
chałam do Teatru Powszech-
nego na Pradze, to robiłam 
to drogą okrężną i  do tego 
nie samochodem, a  tram-
wajem, bo ulice widziane 
z  tej perspektywy wyglądały 
zupełnie inaczej. Warszawa 
lat 60. to był… Paryż: świeżo 
odbudowany Nowy Świat, 
Krakowskie Przedmieście, 
wspaniała architektura, szyk 
i  styl. Dzisiaj tej atmosfery 
już nie ma… Ubolewam nad 
tym, ponieważ z  biegiem 

lat zatraciło się gdzieś to 
poczucie dawnego smaku, 
harmonii i  właściwej miary 
- w  ubiorze, w  zachowaniu 
ludzi, a przecież wszystko na 
tym świecie ma swoje miej-
sce i czas. Zobowiązuje nas do 
tego nie tylko wychowanie, 
religia, ale przede wszystkim 
kultura, nawet słowa piosenki 
mówią: „czarne buty do robo-
ty - czerwone do tańca”.

- Życie to teatr, w którym 
każdy z nas gra jakąś 
rolę. Jedni dramatyczną, 
inni komediową lub oby-
czajową… Co dla Pani 
w tej roli jest ważne?
- To prawda. Wszystko jest 

teatrem. My wszyscy pod-
świadomie gramy. Każdy 
z nas co innego, ponieważ to 
do określonych ról w  życiu 
zostaliśmy powołani. Waż-
ne, by ta gra nie przesłoniła 
nam szczerości i prawdy, bo 
cechy te są kwintesencją na-
szego człowieczeństwa.

- Proszę powiedzieć, o co 
chodzi w kampanii „Za-
stawka to życie”, której 
jest Pani aktualnie amba-
sadorką?
- Jednym z najczęściej wy-

stępujących schorzeń kar-
diologicznych u  osób star-
szych jest zwężenie zastawki 
aortalnej. Do niedawna taką 
przypadłość leczono wyłącz-
nie inwazyjnie, wykonując 
operacje na otwartym sercu, 
co wiązało się później z dłu-
gim okresem rehabilitacji 
i  dochodzenia do pełni sił. 

Dzisiaj mamy już nową me-
todę leczenia tego schorzenia 
w postaci TAVI – małoinwa-
zyjnego zabiegu polegającego 
na przezcewnikowej implan-
tacji zastawki aortalnej. Kam-
pania ma na celu uświadomić 
seniorom, że mogą skorzystać 
z tej metody i że o serce nale-
ży dbać, by mogło służyć jak 
najdłużej. Uświadomienie tej 
prawdy ludziom w wieku se-
nioralnym jest bardzo ważne.

Zgodziłam się być „twarzą” 
tej kampanii, bo wielu lu-
dzi darzy mnie zaufaniem, 
a problem o którym mowa - 
z racji wieku - może dotyczyć 
również mnie. Dlatego zdecy-
dowałam się udostępnić swój 
wizerunek, bo wiem że pro-
mowana metoda wykluczają-
ca rozcięcie klatki piersiowej 
jest znacznie lżejsza niż kla-
syczna, że może ograniczyć 
ból, skalę potencjalnych po-
wikłań i okres niesprawnoś-
ci. A  pragnę podkreślić, że 
wśród moich rówieśników 
i  rówieśnic istnieje ogrom-
ny lęk przed tym, co nazywa 
się operacją. W końcu, jeżeli 
jest możliwość podniesienia 
jakości naszego życia dzię-
ki nowej metodzie leczenia, 
to grzechem byłoby z  niej 
nie skorzystać.

- Co jest najistotniejsze 
w tej kampanii?
- Chciałabym, aby seniorzy 

pamiętali, że jeżeli tylko jest 
taka możliwość, to powin-
niśmy walczyć do końca, by 
nie dać się wyeliminować ze 

wspólnoty społecznej. Życie 
jest dla człowieka najwięk-
szym prezentem, obojętnie 
czy uważamy, że otrzyma-
liśmy je od Stwórcy czy od 
przyrody. Dlatego tak ważna 
jest świadomość istnienia tej 
innowacyjnej metody lecze-
nia, aby pytać o nią swoich le-
karzy i móc z niej skorzystać.

Jako aktorka mogę prze-
kazać ludziom, z  którymi 
się spotykam, swoją ener-
gię, uścisk ręki, spojrzeć im 
w oczy, ale nic więcej zrobić 
nie mogę. Reszta leży w  rę-
kach chirurgów, którym 
można i  trzeba zaufać, któ-
rzy mają odpowiednie umie-
jętności, którzy się na tym 
znają i których życiową rolą 
jest leczenie innych. Wierzę, 
że serce to życie (uśmiech).

- Dziękuję za rozmowę!

(* Fragment wywiadu - 
całość na portalu iotwock.
info)
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zatrudni kierowców
Prawo jazdy C + E, 

wymagane doświadczenie,

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

Prawdopodobnie 
inicjatywa wybu-
dowania miejsca 
do cichej pracy dla 
polskich uczonych 

zrodziła się w nieprzeciętnym 
umyśle Stanisława Michal-
skiego. Tadeusz Kotarbiński 
nazwał go człowiekiem insty-
tucją: „(…) duszą i konstruk-
torem pionierskiego na swój 
czas „Poradnika dla samo-
uków”, głównym działaczem 
zrywu oświatowego w Warsza-
wie na przełomie XIX i XX w. 
Jego podszeptom i decyzjom 
poddały się instytucje powo-
łane do wspomagania nau-
ki: Kasa im. Mianowskiego 
i  Fundusz Kultury Narodo-
wej”. Przekonał on do sfinan-
sowania projektu zamożne-

go warszawskiego szewca, 
Stanisława Hiszpańskiego, 
znanego z wspierania różnych 
inicjatyw społecznych. Za jego 
pieniądze wzniesiono tzw. 
„Biały domek”.

Z  czasem do miejsca przy-
lgnęła żartobliwa nazwa 
- „siedziba mędrców, krót-
ko mówiąc: Mądralin” - jak 
pisał Jellenta w  „Otwockich 
sosnach”. Stanisław Hiszpań-
ski czy Stanisław Michalski? 
Który ze Stanisławów wymy-
ślił tę nazwę, nie wiadomo. 
Zapewne było to wyjaśnione 
w tzw. złotej księdze Mądrali-
na, gdzie spisywano wszystkie 
ważniejsze wydarzenia z  hi-
storii tego miejsca. Niestety, 
zaginęła ona podczas II woj-
ny światowej. Pozostało z tej 
księgi tylko kilka wyrwanych 
zapisków: „Wpisujta się! Wpi-
sujta się do tej księgi, uczone 
a kochane niedołęgi! Lumina-
rze nauki, poproszeni swego 
czasu o  zbadanie własności 
przyrodniczych mądralińskich 
wód, orzekli: - Na ogół może-
my stwierdzić: wody w  Mą-
dralinie zbyt twórczemi nie 
są. Natomiast cała atmosfera 
mądralińska przesiąknięta jest 
promieniami twórczemi zdro-
wia i niepospolitego humoru”. 
Zachowany opis tej księgi 
pokazuje jak była ona wy-
jątkowa. Jej karty wykonane 
zostały z papieru czerpanego 
i oprawione w biały pergamin 
ze złoceniami. Zapisana była 
aforyzmami, bajkami i szara-
dami, a także bezcennymi ry-

sunkami prof. S. Noakowskie-
go. Księga ta stanowiła jedyny 
w swoim rodzaju biały kruk ze 
względu na liczne rysunki, au-
tografy i wpisy luminarzy pol-
skiej kultury i nauki. Są dwie 
wersje jej zaginięcia. Jedna 
z nich mówi, że złota księga 
stała się wojennym trofeum 
jednego z niemieckich ofice-
rów wypoczywających w cza-
sie wojny w Mądralinie, druga 
natomiast kieruje podejrzenie 
na nieświadomych jej wartości 
żołnierzy AK, którzy mieli jej 
karty wykorzystać na podpał-
kę. A może ktoś przechował tę 
księgę i ma ją w swoich zbio-
rach do dzisiaj?

Wyjątkowością Mądralina 
było przeznaczenie go wy-
łącznie do użytku mężczyzn. 

Legenda głosi, że to za spra-
wą niedoceniania przez Mi-
chalskiego damskiego inte-
lektu. Panie miały nie tylko 
zakaz mieszkania w Mądra-
linie, ale nawet odwiedzania 
przebywających tam mężów 
czy krewnych. Zakaz ten miał 
na celu izolację od „wszelkiej 
codzienności, tak pożądanej 
przecież dla ludzi nauki” - pi-
sał Michalski. Innymi słowy 
chodziło o  to, żeby przeby-
wający tutaj naukowcy zaj-
mowali się faktycznie pracą 
twórczą, a  nie innymi, bar-
dziej przyziemnymi sprawa-
mi. Z  tego samego powodu 
w  Mądralinie nie podłączo-
no telefonów. Wyposażenie 
pokoi było zaś niemal spar-
tańskie.

Okres świetności Mądra-
lina przypada na okres mię-
dzywojenny. Po kilku latach 
funkcjonowania okazało się 
że jest on za mały w stosunku 
do rosnących potrzeb. I wte-
dy ponownie do akcji wkracza 
prof. Michalski. W drugiej po-
łowie lat 30., z jego inicjatywy 
i częściowo jego funduszy (ze-
branych przez społeczeństwo 
na wybudowanie mu domu), 
stanął w  Mądralinie drugi, 
okazały murowany budynek 
zwany „Sosnówką” z  pięk-
ną jadalnią o kasetonowym, 
drewnianym stropie, zaple-
czem kuchennym i czytelnią 
sąsiadującą z rozległym zada-
szonym tarasem. Jego projek-
tantem był Jan Koszyc-Wit-
kiewicz. Uroczystego otwarcia 
nowego „głównego” budynku 
dokonał w 1938 roku prezy-
dent Ignacy Mościcki w towa-
rzystwie m.in. ministra oświa-
ty prof. Wojciecha Alojzego 
Świętosławskiego. W okresie 
okupacji hitlerowskiej Mą-
dralin przetrwał w  stanie 
prawie nienaruszonym. Zo-
stał przejęty przez Niemców 
na ośrodek wypoczynkowy dla 
oficerów Wehrmachtu. Dzięki 
temu nie dokonywano w nim 
żadnych przeróbek ani przy-
padkowych przebudów. Za-
chowały się m.in. oryginalne 
belki zdobiące strop w jadalni, 

a w bibliotece - portret wybit-
nego szewca-prawnika z tabli-
cą pamiątkową.

Po 1945 r. Mądralin dalej 
służył polskim naukowcom 
jako dom pracy twórczej 
Polskiej Akademii Nauk. Nie-
stety, ostatnie lata okazały się 
dla ośrodka nieprzychylne. 
PAN określił, że Mądralin jest 
dla niego obiektem zbędnym 
i z chęcią się go pozbędzie.

Ciekawe, co na to powie-
dzieliby panowie Hiszpański 
i Michalski?

Paweł Ajdacki

mądralin - siedziba mędrców

„Biały domek”, niemiecki dom wypoczynkowy przed 1945 r.

Stanisław Michalski Stanisław Hiszpański„Sosnówka” przed 1939 r.

wiĄzOwna „Mądralin” - Dom pracy Twórczej polskiej akademii nauk 
w Emowie nad świdrem to budynek wyjątkowy. Warto przypomnieć sobie tę 
jego wyjątkowość. W 1922 roku Stanisław Hiszpański, „magister praw, wł. f-my, 
ofiarodawca, Mądralina”, jak głosi napis na jego nagrobku, podarował Kasie 
Mianowskiego parcelę o powierzchni 1,5 ha. na niej znajdował się murowany, 
piętrowy budynek nazywany „Biały domek”, wzniesiony rok wcześniej, tj. w 1921 
roku. Kasa Mianowskiego, kierowana przez prof. Stanisława Michalskiego, 
szybko rozpropagowała miejsce jako uroczy dom wypoczynkowy dla uczonych, 
pisarzy i artystów.
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PiłKa nOżna 2 wrześ-
nia na zawsze pozostanie 
w pamięci wszystkich 
sympatyków, działaczy oraz 
piłkarzy klubu LKS Mazur 
Karczew… Dlaczego? 
-  zapytacie. Otóż w tym 
dniu klub obchodził swoje 
75 – lecie istnienia. Przyby-
ło mnóstwo ludzi z powiatu 
jak i z okolicznych miej-
scowości, a wszystko za 
sprawą głównej atrakcji, 
czyli meczu z Mistrzem 
Polski – Legią Warszawą.

obchody rozpo-
częła uroczysta 
msza święta, po 
której nastąpiła 
część oficjalna, 

czyli nieodzowne przemówie-
nia wygłoszone przez: prezesa 
Klubu Piotra Niedziółkę, bur-
mistrza Władysława Dariusza 
Łokietka, przewodniczącą 
Rady Miasta Karczewa Da-
nutę Trzaskowską oraz prezesa 
MZPN Zdzisława Łazarczyka. 
Na przemówieniach się nie 
skończyło, były też nagrody 
oraz wyróżnienia. Prezes Nie-
dziółka otrzymał z rąk władz 
miasta oraz Mazowieckiego 
Związku Piłki Nożnej specjal-
nie przygotowane na tę oko-
liczność trofea. Nie pominięto 
również działaczy oraz głów-
nych aktorów wydarzenia, czy-
li sportowców. Otrzymali oni 
odznaki PZPN i MZPN, a żyją-
cy prezesi klubu odebrali z rąk 
burmistrza Łokietka statuetki 
piłkarskie. Jacek Magiera – 
trener drużyny z Warszawy - 
również miał niespodziankę 
dla ludzi związanych z Legią. 
Otóż byli zawodnicy w osobach 
Feliksa Niedziółki i Antoniego 
Trzaskowskiego zostali przez 
niego udekorowani. 

Wiele osób myślało zapew-
ne, że ,,legioniści” przyjadą 
głównie drużyną złożoną 
z zawodników rezerwowych… 
Nic z  tych rzeczy, ponieważ 
w  składzie gości zza Wisły 
zabrakło jedynie kontuzjo-

wanych oraz zawodników 
przebywających na zgrupo-
waniach reprezentacyjnych. 
Świetne widowisko sportowe 
zakończyło się zwycięstwem 
Legii 6 do 1. Bramkę dla pod-
opiecznych Modrzejewskiego 
zdobył Jakub Piekut. Po me-
czu był czas na pamiątkowe 
zdjęcia i autografy.

Wakul

mazUR KaRCzew : 
LEgiA WARszAWA  
1:6 (0:4)
72.piekut  - 8.27.,niezgoda 
x2, 20.Jodłowiec, 24.Kuchar-
czyk, 47.chukwu, 70.Bon-
darenko 
Mazur: Błesznowski (31.
Głasek, 64.rudzki) -  pasik 
(50.Dąbkowski), Krawczyk 
(41.Maruszewski), Głogow-
ski (75.Jobda), Zalewski (41.

Bakuła) - Trzaskowski (41.
ruta), Filipczak (41.piekut),  
celiński (67. Michalik), Ga-
łązka (41.Gregorczuk), Dą-
browski (50.pielak) - raszka 
(41. Bylak)
Legia Warszawa:  cierzniak 
- Kucharczyk (41.olszewski),  
Bondarenko, astiz, Broź 
- Jodłowiec, Kopczyński, 
pasquato, Moulin - niezgoda 
(41.Więdłocha), chukwu

Biegowa integracja
Do wszystkich wielbicie-

li biegania – przed Wami 
czwarta już edycja 24-go-
dzinnego Biegu Integra-
cyjnego, zorganizowanego 
przez SOSW w Otwocku przy 
współpracy ze Starostwem 
Powiatowym oraz klubem 
OKS Start Otwock. Podobnie 
jak w  poprzednich edycjach 
impreza odbędzie się na sta-
dionie przy ul. Sportowej 1.

Impreza biegowa, która 
ma na celu popularyzowanie 
biegania jako najprostszej 
formy ruchu oraz promo-
wanie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w  Otwocku, rozpocznie się 
15 września o godzinie 17.00, 
a  zakończy się 16 września 
– również o  godzinie 17.00. 
Zasady są proste – każdy 
z uczestników biegnie 400 m 
po bieżni, a gdy przebiegnie 
„swój” dystans, jest zmienia-
ny przez kolejnego uczest-
nika oraz zgłasza w  biurze 
zawodów odległość, jaką 
pokonał. Udział w biegu jest 
bezpłatny, a zabawa ma formę 
otwartą – uczestniczyć może 
każdy. Zgłoszenia odbywają 
się za pośrednictwem strony 
www (w formie formularza): 
www.soswotwock.pl, można 
też zapisać się w  biurze za-
wodów przed biegiem. Or-
ganizatorzy przewidzieli dla 
każdego uczestnika pamiąt-
kowy dyplom.

Ponownie na szlaku
W imprezowym kalendarzu 

każdego biegacza na pewno 
widnieje kółeczko przy dacie 
30 września – wtedy właśnie 
odbędzie się VIII Karczewski 
Bieg Szlakami Mazowieckie-
go Parku Krajobrazowego. To 
wspaniałe połączenie ogląda-
nia pięknego krajobrazu ze 
sportową rywalizacją. Zapisy 
już trwają.

Podobnie jak poprzednio, 
organizatorem imprezy jest 
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Karczewie przy 
współpracy z  Mazowieckim 

Zespołem Parków Krajobra-
zowych. Zarówno start jak 
i  meta zlokalizowane będą 
w Ośrodku Edukacyjno – Mu-
zealnym (Baza Torfy) w Ot-
wocku – ul. Torfy 2, a  cała 
zabawa rozpocznie się o go-
dzinie 11.00. Bieg będzie się 
odbywał w kilku kategoriach: 
Open (10 km), dzieci 5-6 lat 
rocz. 2011/12 – 100 m; dzie-
ci 7-9 lat rocz. 2008/09/10/ 
- 250 m.

Zgłoszenia należy dokonać 
albo drogą elektroniczną 
(sport.mosir@karczew.pl, 
grzegorz.ankiewicz@gmail.
com) do 24.09.2017r. lub oso-
biście przed startem w godz. 
9.00 – 10.30 w  miejscu za-
wodów. Pamiętajcie o opłacie 
startowej w wysokości 30 zł, 
którą należy wpłacić na kon-
to MOSiR w Karczewie nr 08 
8023 0009 2001 0010 6669 
0001 lub w biurze zawodów 
w  godz. 9.00 – 10.30 przed 
startem przy pobieraniu 
numeru  startowego. Udział 
dzieci jest bezpłatny. Organi-
zatorzy przewidzieli puchary 
dla najlepszych (I-III miej-
sce), a dla każdego uczestnika 
- pamiątkowy medal i okolicz-
nościową koszulkę.

Wakul

SporT

Bitwa na tricki
ROLKi Wielu sympatyków 
rolkowego szaleństwa oraz 
otwockich „Wilków” z wiel-
ką niecierpliwością czekało 
na tę wiadomość… Tak moi 
mili, przed nami Battle Ot-
wock 2017, czyli III Otwarte 
Mistrzostwa Mazowsza we 
freestyle‘u. Wielka bitwa na 
tricki odbędzie się już 16 
i 17 września.

Boisko przy LO Nr III 
im. Juliusza Słowa-
ckiego już po raz trze-

ci stanie się areną wielkich 
zmagań i wspaniałej zabawy 
dla rolkarzy. Wydarzenie 

„Battle Otwock” na stałe 
wpisało się do kalendarza 
rolkowych imprez w  Polsce. 
Zawody freestyle otrzymały 
rangę „Local Event” (1 ku-
bek) w World Slalom Series. 
Rozegranych zostanie pięć 
konkurencji – Battle Freesty-
le Slalom, Classic Freestyle 
Slalom, Speed Slalom, Free 
Jump, Freestyle Slides. Do-
datkowo rozegrana zostanie 
konkurencja Bladecross (za-
liczana do Mazowieckiej Ligi 
Bladecross’u), czyli wyścigi po 
specjalnie przygotowanym to-
rze przeszkód. Zawody rozpo-
czynają się o godzinie 9.00.

„Wilki”, czyli UKS Wilki Ot-
wock przywiązują ogromną 
wagę do profesjonalnej or-
ganizacji. Musicie pamiętać, 
że zawody zostaną zorganizo-
wane na świeżym powietrzu, 
a  pogoda w  tym roku bywa 
kapryśna. W takim przypad-
ku plan imprezy może ulec 
zmianie, część konkurencji 
może nie zostać rozegrana 
lub, w  sytuacji ostatecznej, 
zawody mogą zostać odwo-
łane. Organizatorzy będą na 
bieżąco informować o ewen-
tualnych zmianach w progra-
mie na oficjalnym profilu wy-
darzenia UKS Wilki Otwock 

na FB. Tu także znajduje się 
więcej szczegółów na temat 
imprezy: formularze zgło-
szeniowe, regulamin, itp. 
Opłaty startowe należy wno-
sić w dniu imprezy przed jej 
rozpoczęciem. Koszt udziału 
w  poszczególnych dyscypli-
nach wygląda następująco:

freestyle: • jedna konku-
rencja - 30 zł; • dwie konku-
rencje – 40 zł; • trzy i więcej 
konkurencji - 50 zł; • opłata 
startowa bladecross (MLB) 
– 20 zł. 

Kibice wchodzą bezpłatnie.

opr. Wakul Fo
t. 
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Do biegu, gotowi... Ćwiartka do setki
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