
– Pożar strawił znaczną część pusto-
stanu przy ul. Poniatowskiego 29  
w Otwocku.

– W weekend majowy policja prze-
prowadziła 467 kontroli drogowych.

mówi Bartłomiej Kozłowski,  
były kandydat na prezydenta.
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Prezydent Szczepaniak 
jest chory, ale nie poddaje się

Zgoda buduje. 
Otwock jest  

jeden.

OTWOCK     JÓZEFÓW     KARCZEW     CELESTYNÓW     WIĄZOWNA     KOŁBIEL     SOBIENIE JEZIORY     OSIECK

www.iOtwock.info

Woźne i intendentki walczą 
o podwyżki

Mają głodowe pensje Wójt kupił urządzenia 
do liczenia głosów za 
50 000 złotych.  
Czy w gminie nie ma 
innych potrzeb?

WIĄZOWNA S. 11OTWOCK S. 7 

KULTURA S. 18 i 19

Kulturalne   
nowinki
„Plener z kobietami”
„Coś dla dzieci”
„Niepodelgła piątka”
„Zdjęcie narodzin”
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w każdy piątek informacje z regionu

Od przeszło półtora miesiąca prezydent Zbigniew Szczepaniak przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie jest 
w szpitalu. Miastem zarządzają jego zastępcy. Czy Otwock jest właściwie kierowany przez ludzi, którzy zostali 
powołani zarządzeniem, a nie wybrani przez mieszkańców? S. 4



Od bieżącego numeru iOtwock rozpoczynamy drukowa-
nie dodatku turystyczno-krajoznawczego. Do każdego 
numeru dołączone zostaną również specjalne karty, które 
- połączone w całość - złożą się na „Bedeker Otwocka  
i okolic”. Każdy dodatek o formacie B5 i objętości 4 stron  
będzie zawierał treści turystyczno-krajoznawcze okra-
szone dużą liczbą rysunków. Naprzemiennie z tekstami 
będziemy zamieszczać również ciekawe historyczne ilu-
stracje bądź  współczesne zdjęcia. Dla wiernych czytel-
ników przewidujemy pod koniec roku wydanie specjalnej 
okładki, w której będzie można przechowywać wydane  
w bieżącym roku strony „Bedekera…”. W poszczególnych 
odcinkach zaprezentowane zostaną oznakowane szlaki 
turystyczne, muzea i izby regionalne, obiekty zabytko-
we, rezerwaty przyrody oraz inne miejsca godne uwagi  
i atrakcje znajdujące się na naszym terenie. Pierwszy do-
datek, który Państwo otrzymują do ręki, opisuje przebie-
gający przez środek miasta „Otwocki szlak krajoznawczy  
im. M.E. Andriollego”.

Zachęcam wszystkich czytelników do dzielenia się swoimi wiadomościami o atrakcjach powiatu 
otwockiego. Zapraszam do lektury, kolekcjonowania kolejnych kart i oczywiście do poznawania 
piękna powiatu otwockiego.

Paweł Ajdacki
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EXPRESSEM z Powiatu Otwockiego
GLINIANKA

STAROSTWO

OTWOCK

Biuro Prac Inżynierskich z Warszawy za niespełna 50 tys. zł zaprojektuje rondo na skrzyżowaniu 
dwóch dróg powiatowych w Gliniance. Dokumentacja projektowa ma obejmować miejsce, gdzie 
łączy się ulica Łąkowa (prowadząca do Szosy Lubelskiej) z ulicą Napoleońską (łączącą Glinian-
kę i Lipowo). Dotychczas pierwszeństwo przejazdu mieli kierowcy jadący od Szosy Lubelskiej  
w kierunku Glinianki. Wykonanie projektu nowego ronda zlecił Zarząd Dróg Powiatowych.

Sondaże poparcia dla partii politycznych jednoznacznie wskazują, że liderem jest Prawo i Spra-
wiedliwość. Partia ta w wyniku tegorocznych wyborów samorządowych zapewne przejmie wła-
dzę w wielu sejmikach wojewódzkich i powiatach. Urzędnicy już teraz boją się utraty posad.  
Z naszych informacji wynika, że kilkoro spośród pracowników otwockiego starostwa (kierowane-
go obecnie przez PSL) spotkało się z szefem powiatowych struktur PiS Romanem Srebnickim. 
O „problemach” poruszanych na spotkaniu napiszemy w kolejnym wydaniu naszego tygodnika.

Rada Miasta Otwocka i Urząd Miasta zapraszają do udziału we wspólnym wiosennym sprzątaniu 
terenów zielonych. W tym roku akcja odbędzie się w sobotę, 12 maja, w godz. 11.00-15.00. Worki 
na śmiecie będzie można pobrać na miejscu od radnych koordynujących sprzątanie. 
Lokalizacje kontenerów: ŚWIDER - przy plaży miejskiej - koordynator radny Jakub Kosiński; 
ŚWIERK - przy sklepie przy ul. Batalionów Chłopskich - koordynatorka radna Monika Kwiek;  
JABŁONNA - przy remizie OSP - koordynatorka radna Monika Kwiek; WÓLKA MLĄDZKA - 
przy remizie OSP - koordynatorka radna Monika Kwiek; OS. ŁUGI - przy kościele pw. Miłosierdzia 
Bożego - koordynator radny Marcin Kraśniewski; ŚRÓDBORÓW - polana przy ul. Ujejskiego 
- koordynator radny Przemysław Bogusz; KRESY - skrzyżowanie ulic Czecha i Ambasadorskiej - 
koordynator radny Jarosław Margielski; CENTRUM - rejon bazaru (Prosta/Batorego) - koordyna-
tor radny Michał Bany; CENTRUM (OS. STADION) - ul. Karczewska na wys. nr 38 - koordynator 
radny Marek Leśkiewicz; SOPLICOWO - skrzyżowanie ulic Poniatowskiego i Narutowicza - koor-
dynator radny Wojciech Dziewanowski

Gratka dla kolekcjonerów   

Radni zapraszają do sprzątania

Projektują rondo

Urzędnicy boją się PiS

i miłośników regionu otwockiego
Po 10 latach pracy w samorządzie wracam do pisania  
w regionalnym i niezależnym wydawnictwie. Przyznaję, bra-
kowało mi tego. Część z Was, Drodzy Czytelnicy, zapewne 
pamięta mnie jeszcze jako młodego dziennikarza opisują-
cego sprawy Karczewa, Wiązowny, Józefowa i Otwocka. 
Pamiętam jak dziś pierwsze teksty tworzone pod kierun-
kiem redaktora Zbigniewa D. Skoczka, a potem Adriany 
Maciejewskiej. 

Lata pracy w samorządzie pozwoliły mi jednak dogłębniej 
poznać specyfikę administracyjnego betonu, a co za tym 
idzie - ludzkich problemów, społecznej niesprawiedliwo-
ści. O tym właśnie będzie tygodnik „iOtwock.info”, którym 
mam przyjemność kierować. Postaramy się z całym ze-
społem piętnować głupotę, marnotrawstwo i niesprawiedli-
wość. Chwalić ciężką i uczciwą pracę oraz sławić sukce-
sy. „iOtwock.info” cechować będzie bezkompromisowość, 
obiektywizm i dynamizm. Co piątek, w całym powiecie 
otwockim, otrzymacie na naszych łamach szereg najnow-
szych informacji z regionu.

Ja wiem, że rynek mediów lokalnych jest bardzo trudny. 
Wiem, że wielu osobom dotychczasowa ospałość wydaw-
nictw najzwyczajniej w świecie pasowała. Świadczy o tym 
chociażby ubiegłotygodniowe poruszenie krótkim artykułem 
na naszym portalu pt. „Majówkowa katastrofa”. Polecam 
serdecznie www.iOtwock.info. Ośmieliłem się skrytykować  
i napiętnować zwykłe nieróbstwo, bo to była  katastrofa i bła-
zenada. W mieście nie działo się nic, poza bardzo skrom-
nymi obchodami przy pomniku marszałka Piłsudskiego,  
a oczekiwanie społeczeństwa było zupełnie inne. Otwoc-
czanie dali temu wyraz swoimi kąśliwymi komentarzami na 
forach internetowych. 
 
Wasze opinie są dla mnie najważniejsze, bo chcę nie tyl-
ko, żeby tygodnik „iOtwock.info” był o Was i dla Was, ale 
żebyście także pomogli naszemu zespołowi redakcyjnemu 
go tworzyć.

Marcin Gawrylik
redaktor naczelny

POSZUKUJEMY
HANDLOWCA

DO WSPÓŁPRACY
biuro@iotwock.pl

PORTAL i TYGODNIK

Kazimiera 
Zalewska
sekretarz 
redakcji

KONTAKT DLA CZYTELNIKÓW:        redakcja@iOtwock.info       www.iOtwock.info        tel.: 513 978 841
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Kronika kryminalna

W ostatnich dniach 
policja ujęła 
dwóch handla-
rzy amfetaminą. 

Obu zatrzymań dokonano na 
terenie Otwocka. Jeden z nich 
to mieszkaniec gminy Cele-
stynów, drugi jest z Otwocka. 
Obaj w wieku 33 lat.

W Majdanie 3.05 
doszło do poża-
ru w hali produk-
cyjno – magazy-

nowej.  W środku znajdowały 
się maszyny do produkcji 
papierosów. Dyżurny straży 
odebrał informację o godz. 
20.44. 
Na miejsce udało się  
6 zastępów ratowniczych  
(30 strażaków), a także poli-
cja i pogotowie energetycz-
ne. Po przybyciu na miejsce 
służby ratownicze musiały 
ciąć metalową bramę maga-
zynu, aby dostać się do środ-
ka. Pożarowi uległa część 
(ok. 400 m2) budynku o po-
wierzchni 7000 m2. 
Ogień opanowano po akcji 
gaśniczej trwającej ponad  
3 godz. W chwili wybuchu 
pożaru hala była pusta. Przy-
czyny nie ustalono.    Pożar strawił też znacz-

ną część pustostanu 
przy ul. Poniatow-
skiego 29 w Otwoc-

ku.  Powiatowa Straż Pożar-

Jak wyglądał długi ma-
jowy weekend na dro-
gach naszego powia-
tu? Oto kilka liczb (dot. 

27.04 – 06.05):
– na drogach pełniło służbę 
124 policjantów;
– przeprowadzono 467 kon-
troli drogowych;
- nałożono 299 mandatów 
karnych za wykroczenia dro-
gowe;
– ujawniono 16 kierują-
cych po spożyciu alkoholu  
(8 w autach i 8 rowerzystów);
– doszło do 3 wypadków dro-

W pierwszym przypadku do-
szło do zatrzymania przy  
ul. Warszawskiej w późnych 
godzinach nocnych, a dealera 
zdradziło nerwowe zachowa-
nie. Wychwycili to funkcjona-
riusze KPP jadący nieozna-
kowanym pojazdem. Podczas 
przeszukania delikwenta  

w portfelu znaleziono 4 toreb-
ki z amfetaminą (substancję  
potwierdził policyjny tester). 
Zatrzymanie drugiego handla-
rza było bardziej spektakular-
ne. Funkcjonariusze policji, 
w czasie rutynowego patrolu 
późnym wieczorem, dostrze-
gli w samochodzie mężczy-
znę, który był już wcześniej 
notowany. Nagle pojazd za-
trzymał się, a z niego wysiadł 
obserwowany, rzucając się do 
ucieczki. Po kilkuset metrach 
pościgu został ujęty i obez-
władniony. Cała akcja miała 
miejsce w okolicy otwockiego 
dworca PKP. Przy dealerze 
zabezpieczono prawie 100 g 
amfetaminy oraz elektronicz-
ną wagę. Mężczyzna poddał 
się dobrowolnie karze i czeka 
na wyrok sądu. 
Obu mężczyznom grozi do  
3 lat pozbawienia wolności.

gowych: dwa potrącenia (mo-
torowerzystki  i rowerzysty),  
urazu doznał także mężczy-
zna podczas wyciągania przy-
czepy z rowu;
– odnotowano 27 kolizji dro-
gowych;

W zestawieniu z ubiegłymi 
latami wyniki przedstawiają 
się optymistycznie, a to dzię-
ki wzmożonej pracy policji  
i rozsądkowi kierowców. Oby 
te statystyki okazały się do-
brym prognostykiem na przy-
szłość. 

Kronika pożarnicza

na odebrała informację 6.05 
o godz. 1.45. Po przyjeździe 
okazało się, że płonie 3-kon-
dygnacyjny budynek murowa-
no – drewniany, którego dach 

zdążył się już zawalić.  Tu rów-
nież uczestniczyła  policja i po-
gotowie energetyczne. Sześć 
zastępów straży (27 ratowni-
ków) gasiło pożar przez ponad 

3 godz. Użyto 4 prądów gaśni-
czych, z czego jeden z podno-
śnika hydraulicznego. W wyni-
ku pożaru doszczętnie spłonął 
dach budynku oraz częściowo 
ściany. Po ugaszeniu przeszu-
kano budynek – na szczęście 
nikogo nie znaleziono. Przy-
czyny pożaru nie ustalono. 
   

Oficer PSP w Otwoc-
ku, kpt. Maciej Ło-
dygowski, wskazuje 
na ciągły problem 

wypalania traw. W wyni-
ku ludzkiej niefrasobliwości,  
a może zwykłej głupoty,  
w marcu i kwietniu doszło do 
50 pożarów na terenie nasze-
go powiatu. Już w pierwszych 
dniach maja służby musiały in-
terweniować aż 13 razy. Przy-
pominamy, że wypalanie traw 
jest wykroczeniem karanym 
mandatem lub grzywną do 
5000 tys. zł.

Przygotował: Sławomir Wąsowski

źródło: facebook: OSP Otwock-Jabłonna



Józefów       

Fontanna w Józefowie bę-
dzie działała od godz. 10:00 
do 22:00. Pokazy ,,Światło  
i dźwięk” przewidziane są dwa 
razy dziennie: o 14.00 oraz wie-

Sezon wiosenny rozpoczął się na dobre. Józefów uruchomił fontannę przy Skwerze św. Jana Pawła II. Natomiast Otwock swojej fontanny 
zlokalizowanej w parku miejskim jeszcze nie uruchomił.

czorem, w zależności od miesią-
ca - w maju o 20:30, w czerw-
cu, lipcu i sierpniu o 21:00, we 
wrześniu o 19:30, w październi-
ku o 18:30.  Ścieżka dźwiękowa 

została wybrana w głosowaniu 
dwa lata temu, będzie można 
usłyszeć: „Tyle słońca w całym 
mieście” Anny Jantar, “Happy” 
Pharrella Williamsa, “He’s A Pi-

rate” z filmu ,,Piraci z Karaibów”, 
„Storm” Vanessy Mae.
W Otwocku nawet przy dzia-
łającej fontannie muzyki po-
słuchać co prawda nie można, 

póki co nie znajdziemy tam 
też ochłody, ale i tak ser-
decznie zapraszamy wszyst-
kich do wypoczynku.  

MG
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Z Warszawy do Otwocka 
cztery tory kolejowe (dwa dla 
SKM i podmiejskich oraz dwa 
dla dalekobieżnych) – takie 
plany mają kolejarze. Chodzi  
o to, by ruch pociągów na na-
szym odcinku odbywał się tak 
samo, jak ma to miejsce od 
Dworca Wschodniego – do 
Zachodniego, czyli z pominię-
ciem mniejszych stacji. We-
dług założeń ekspresy jadące 
w kierunku Lublina i dalej do 
przejścia granicznego z Ukra-
iną miałyby nie przejeżdżać 
przy krawędziach peronów. 
Karol Jakubowski z Zespo-
łu Prasowego PKP Polskie 

W ostatnich latach na terenie Otwocka wybudowanych zo-
stało ponad 20 km ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych.  
Od roku miasto wspólnie z Karczewem, Józefowem, Wią-
zowną i innymi mazowieckimi samorządami realizuje 
ogromne przedsięwzięcie, którego celem jest budowa dróg 
dla cyklistów i skomunikowanie ich ze stolicą. Kłopot w tym, 
że wybudowana dużym nakładem finansowym infrastruk-
tura w wielu miejscach jest niewłaściwie eksploatowana,  
a zarządcy jej nie naprawiają. Sztandarowym przykła-
dem takiego działania jest ciąg pieszo-rowerowy przy uli-
cy Warsztatowej wybudowany w 2010 roku, a zarządzany 
przez Urząd Miasta Otwocka.

Red.  

Cztery tory   
z Otwocka do Warszawy

Prace budowlane na linii kolejowej idą pełną parą, a kolejarze już przygotowują kolejną 
inwestycję, czyli budowę czwartego toru na odcinku Otwock – Warszawa Wschodnia.

Linie Kolejowe powiedział 
nam, że o terminie realizacji 
przedsięwzięcia trudno jesz-
cze przesądzać, ale plan na 
kolejną rozbudowę torowiska 
do Otwocka rzeczywiście jest 
opracowany.  
- PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. w ramach trwających 
prac planistycznych związa-
nych z nową perspektywą 
finansową 2021 – 2027 ana-
lizują projekty mające popra-
wić przepustowość na liniach 
wychodzących z Węzła War-
szawskiego, w tym w kierun-
ku Piaseczna. Decyzje, co 
do zakresu takich inwestycji, 

będą podejmowane na bazie 
analiz, które pozwolą zwe-
ryfikować zarówno obecne 
możliwości przepustowe linii 
kolejowych w rejonie WWK, 
jak i określić rozwiązania po-
zwalające je w wymaganym 
stopniu poprawić. Ostateczna 
lista projektów będzie uwarun-
kowana również dostępnością 
środków finansowych – po-
informował nas Jakubowski. 
Obecnie trwają prace projek-
towe linii kolejowej od War-
szawy Wschodniej do Otwoc-
ka. Zakres planów inwestycji 
przewiduje miejsce pod budo-
wę czterech torów..

MG

NASZA INTERWENCJA
Zróbcie porządek 
na Warsztatowej!

FONTANNOWY ZAWRÓT GŁOWY

Otwock



Przed niespełna dwoma mie-
siącami na łamach „iOtwock.
info” opisywaliśmy sprawę 
rozbiórki dachu na nierucho-
mości między ulicami Wa-
werską i Piastową. Inwestor, 
który przygotowywał teren 
pod budowę sklepu wielko-
powierzchniowego, zaczął 
rozbierać dach zawierający 
azbest przy pomocy ciężkie-
go sprzętu. Mieszkańcy oko-
licznych domów na miejsce 
wezwali policję i zaalarmo-
wali Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego w 
Otwocku. Roboty wstrzyma-
no. Następnie, już zgodnie z 
procedurami, przystąpiono do 
utylizacji eternitu. 
Na tym sprawa się jednak 
nie zakończyła. – Prosiliśmy 
PINB o informację, co stało 

Mało, że prowadzi aż trzy sek-
cje sportowe, to jeszcze jako 
jedyny klub w regionie zarzą-
dza stadionem, halą sportową 
i obiektem hotelowym. OKS 
Otwock pozbawiony dotacji 
z Urzędu Miasta radzi sobie, 
jak może a zawodników zrze-
szonych w jego barwach co 
roku przybywa. Od trzech lat 
stowarzyszenie nie otrzymu-
je dotacji z Miasta Otwocka 
na upowszechnianie kultury 
fizycznej wśród dzieci. Wcze-
śniej były to kwoty rzędu 300 
tys. zł rocznie, czyli tyle ile 

Wiceprezydent Piotr Stefański 
wniósł pod obrady najbliższej 
sesji projekt uchwały, nowe-
lizujący zasady naliczania  
i wypłacania diet. Dotychczas 
otwoccy radni otrzymywali 
stały ryczał bez względu na to, 
czy uczestniczyli w pracach 
rady. Opisywaliśmy przykład 
radnego Łukasza Majchrzyka, 
który nie przychodził do ma-
gistratu, a miesięcznie otrzy-
mywał 604 zł, co w skali roku 
dawało mu ponad 7200 zł.
Tymczasem, jak nakazu-
je ustawa o samorządzie 
gminnym, radny ma obowią-
zek utrzymywać stałą więź  
z mieszkańcami i jest zobo-
wiązany do udziału w pracach 
rady gminy. Zgodnie z przed-
stawioną propozycją sekre-
tarza miasta Przemysława 
Zaboklickiego nieobecność 
na sesji skutkowała będzie 
karą finansową w wysokości 

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI 

Inwestor ukarany, 
a azbest zutylizowany

się z azbestem. A inspekcja 
konsekwentnie odmawia nam 
udzielenia informacji – mówi 
mieszkanka ulicy Piastowej, 
Magdalena Marczak. Jak się 
okazuje PINB odmawia udzie-
lania sąsiadom informacji, bo 
nie uznaje ich za stronę. – Ta-
kie są przepisy – powiedział 
nam powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego An-
drzej Ćwiek. – Mogę jednak 
poinformować, że dokonano 
czynności kontrolnych. Osoba 
odpowiedzialna za niewłaści-
wą rozbiórkę azbestu została 
ukarana mandatem – dodał. 
PINB zapewnił nas, że spraw-
dzono także dokumenty doty-
czące utylizacji eternitu i po-
twierdził, że inwestor wykonał 
tę pracę prawidłowo. 

MG

Za nieróbstwo 
kasy nie będzie!
Czyżby koniec z wypłacaniem diet dla otwockich radnych, którzy nie przycho-
dzą i nie pracują na sesjach i komisjach? Sekretarz miasta Przemysław Za-
boklicki opracował projekt uchwały, w którym za nieróbstwo radni będą karani.

100 zł. Tymczasem, jak czyta-
my w uzasadnieniu projektu, 
„dieta stanowi rekompensatę 
za utracone przez radnego 
korzyści z innego tytułu, któ-
re mógłby osiągnąć w czasie 
pełnienia funkcji radnego,  
a zatem nie jest świadczeniem 
pracowniczym”. 
W Otwocku maksymalna 
wysokość miesięcznej diety 
radnego to 2013,10 zł. Sied-
mioro radnych, uczestnicząc 
w pracach komisji, otrzymuje 
właśnie tę kwotę. Projekt daje 
możliwość obniżenia tych 
kwot, jednak na to zgodę musi 
wyrazić cała Rada Miasta 
Otwocka. Czy się zdecydują? 
Zobaczymy. Z podobną inicja-
tywą w poprzednich kaden-
cjach występował były radny 
Bartłomiej Kozłowski. Jednak 
nigdy jego uchwały nie zostały 
poparte przez większość sa-
morządowców. 

OKS Otwock radzi sobie jak może
inne kluby w regionie otrzy-
mują pomocy z samorządów. 
- Sytuacja naszego klubu 
jest trudna. Dochodzi kwestia 
problemów własnościowych 
gruntów, ale przede wszystkim 
nasze stowarzyszenie musi 
samo zarządzać bazą sporto-
wą, gdzie w innych miastach 
zajmują się tym samorządy 
– mówi Janusz Goliński, pre-
zes OKS Otwock. – Zawsze 
deklarowaliśmy otwartość na 
współpracę i przez lata ona 
była. Wszystko zmieniło się w 
tej kadencji, gdy Rada Miasta 

konsekwentnie wycina nam 
dotacje, ale my sobie radzimy 
zawodników przybywa i mamy 
wiele sukcesów. Z tego się 
trzeba cieszyć – dodaje.
Zarząd OKS Otwock szuka 
wsparcia dla klubu. Ostatnio, 
stowarzyszenie wystartowa-
ło w konkursie ogłoszonym 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego i otrzyma 
wsparcie kwotą 25 tys. zł na 
organizację rozgrywek w piłce 
nożnej i międzynarodowego 
turnieju. Gratulujemy, oby tak 
dalej!

JAK TO WYGLĄDA W INNYCH KLUBACH?

OKS Otwock – dwa kluby sportowe, kilka szkółek piłkarskich
350 zawodników, dotacja z Urzędu Miasta Otwocka – 80 ty. Zł 

(na sekcję podnoszenia ciężarów i sekcję lekkoatletyczną)
Obiektami klubowymi i miejskimi zarządza OKS Otwock

Józefovia – jeden klub sportowy
372 zawodników, dotacja z Urzędu Miasta Józefowa – 150 tys. zł
Klub prowadzi wyłącznie działalność merytoryczną – sportową.

Obiekty klubowe w zarządzie Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji.
Karczew – jeden klub sportowy

380 zawodników, dotacja z Urzędu Miejskiego w Karczewie – 240 tys. zł
Klub prowadzi wyłącznie działalność merytoryczną – sportową.

Obiekty klubowe w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pruszków – dwa kluby sportowe

Największy klub – Znicz Pruszków ok. 800 zawodników, dotacja z UM Pruszkowa – 520 tys. zł.
Klub prowadzi wyłącznie działalność merytoryczną – sportową.

Obiekty klubowe w zarządzie Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych.
Piaseczno – kilka klubów sportowych

Największy klub MKS Piaseczno ok.  400 zawodników – dotacja z UM Piaseczno – 220 tys. zł
Klub prowadzi wyłącznie działalność merytoryczną – sportową.

Obiekty klubowe w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Legionowo – kilka klubów sportowych

Największy klub Legionovia – 350 zawodników – dotacja z UM Legionowo – 150 tys. zł
Klub prowadzi wyłącznie działalność merytoryczną – sportową.

Obiekty klubowe w zarządzie miejskiej spółki komunalnej KZB Legionowo.
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MOST BĘDZIE GOTOWY 
na 30 września

16 mln Powiat Otwocki ma zagwarantowane w tegorocznym budżecie na dokończenie budowy mostu na rzece Świder. Niebawem ma 
być rozstrzygnięty przetarg. Drogowcy zapowiadają, że przeprawa wraz z drogami dojazdowymi będzie gotowa na koniec września
Dokładnie 18 sierpnia 2017 
roku starosta otwocki Miro-
sław Pszonka wraz z dyrek-
torem Zarządu Dróg Powia-

towych Markiem Płaczkiem 
podpisali umowę na rozbu-
dowę ulicy Jana Pawła II  
w Otwocku i rozbudowę uli-

6 POWIAT

Prezydent Szczepaniak 
jest chory, ale nie poddaje się
Od przeszło półtora miesiąca prezydent  Zbigniew Szczepaniak przebywa na zwolnieniu lekarskim. Miastem kierują jego zastępcy. 
Czy Otwock jest właściwie zarządzany przez ludzi, którzy zostali powołani zarządzeniem, a nie wybrani przez mieszkańców?
Kłopoty zdrowotne prezydenta 
Zbigniewa Szczepaniaka za-
częły się pod koniec ubiegłe-
go roku. Później głowa miasta 
na jakiś czas wróciła do pra-
cy w urzędzie, ale nie trwało 

to długo. Od przeszło półtora 
miesiąca znów przebywa na 
zwolnieniu. Choć nikt nie chce 
mówić o zdrowiu prezydenta, 
wiadomo, że jest on poważ-
nie chory. Radni, dotychczas 

cy Sikorskiego w Józefowie 
wraz z budową przeprawy 
mostowej. Wykonawcą I eta-
pu robót było konsorcjum 

firm: Warszawskie Przedsię-
biorstwo Mostowe MOSTY  
Sp. z o.o. BUDOWNICTWO 
Spółka Komandytowa. Do 

grudnia ub. r.  wybudowano 
most przez rzekę Świder, ale 
bez wyposażenia obiektu, wy-
budowano mury oporowe pod 
wiaduktem drogi wojewódz-
kiej Nr 721, przebudowano 
sieć gazową, przebudowano 
urządzenia telekomunikacyj-
ne, wykonano nasypy przy 
obiekcie oraz zrealizowano 
wycinkę drzew. Dodatkowo, 
w związku z oszczędnościami 
po przetargu wykonano także 
roboty dodatkowe.
W tym roku przetarg na bu-
dowę dokończenie obiektu 
mostowego ogłoszono już  
w lutym. Jak poinformował nas 
dyrektor ZDP Marek Płaczek, 
zostanie on niebawem roz-
strzygnięty. W ramach II etapu 
ma być wykonane dokończe-
nie obiektu mostowego, prze-
budowa linii napowietrznej, 
przebudowa urządzeń elek-
troenergetycznych, budowa 
sygnalizacji świetlnej, budo-
wa ekranów akustycznych, 
oświetlenia ulicznego, budo-
wa kanalizacji deszczowej  
i rozbudowa dojazdów do mo-
stu. – Most ma być gotowy na 
30 września i jestem pewien, 
że terminu dotrzymamy – 
mówi Marek Płaczek. 
W tegorocznym budżecie po-
wiatu na dokończenie inwe-
stycji zaplanowano 16 mln zł 
z czego 4 mln zł to dotacja od 
Miasta Otwocka, a 8 mln zł to 
dotacja rządowa.

raczej mu nieprzychylni, za-
mówili nawet mszę w intencji  
jego wyzdrowienia. 
Tymczasem pod nieobecność 
Zbigniewa Szczepaniaka  
w otwockim magistracie funk-

cję organu wykonawczego 
sprawuje pierwszy zastępca, 
czyli Piotr Stefański. Wicepre-
zydent kierował będzie mia-
stem do czasu powrotu prezy-
denta. 

Z naszych informacji wynika, 
że pan Szczepaniak, choć 
przebywa w szpitalu, to jed-
nak żywo interesuje się spra-
wami miasta. Podobno, jeśli 
stan zdrowia mu pozwoli, nie 
wyklucza także startu w je-
siennych wyborach samorzą-
dowych.

Po 31 dniach zwolnienia lekarskiego 
Zbigniewa Szczepaniaka obowiązki 
Prezydenta Miasta Otwocka 
przejął wiceprezydent Piotr Stefański

1. W przypadku przemijającej przeszkody w wykony-
waniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną  
z następujących okoliczności:
1) tymczasowym aresztowaniem,
2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej 
za przestępstwo nieumyślne,
3) odbywaniem kary aresztu,
4) niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej 
powyżej 30 dni,
5) zawieszeniem w czynnościach służbowych – jego  
zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach,  
w których powołano więcej niż jednego zastępcę  
– pierwszy zastępca.

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym Art. 28g.



- o wyznaczeniu do pełnienia 
obowiązków na stanowisku ko-
mendanta Komisariatu Policji  
w Karczewie – podinspektor Pa-
weł Glinka, policjant z 22-letnim 
stażem służby, piastujący do tej 
pory stanowiska wykonawcze 
i kierownicze, między innymi  
w Centralnym Biurze Śledczym 
Policji, Komendzie Powiatowej 
Policji w Wołominie oraz Komi-
sariacie Policji w Ursusie - na 
terenie działania Komendy Re-
jonowej Policji Warszawa III.

Nowi  
komendanci

- o wyznaczeniu do pełnienia 
obowiązków na stanowisku 
zastępcy komendanta Komi-
sariatu Policji w Karczewie – 
podkomisarz Paweł Lechnik, 
policjant z 23-letnim stażem 
służby, mającym doświadcze-
nie zarówno w pionie prewen-
cji jak i pionie kryminalnym, 
pełniący dotychczas służbę 
w komisariacie w Karczewie, 
a wcześniej zajmujący stano-
wisko kierownika Posterunku 
Policji w Celestynowie.

Ubiegłoroczna zmiana roz-
porządzenia określającego 
minimalne wynagrodzenia 
pracowników samorządowych 
wywołała burzę w środowisku 
administracji i obsługi placó-
wek oświatowych. Zmiana wy-
sokości poszczególnych kate-
gorii zaszeregowania zmusiła 
dyrektorów szkół i przedszkoli 
do przyznania części pracow-
nikom podwyżek tak, aby osią-
gnęli nowy – minimalny pułap. 
– Prawie wszyscy otrzymali 
podwyżki, choć wynosiły one 
200, 100 lub 50 zł – informo-
wała podczas posiedzenia 
Komisji Oświaty i Wychowania 
wiceprezydent Agnieszka Wil-
czek. – Są oczywiście przypad-
ki, w których tych podwyżek 
nie było. Dlatego po przeana-
lizowaniu wysokości wynagro-
dzeń będziemy wnioskowali do 
radnych o zwiększenie wydat-
ków na wynagrodzenia tej gru-
py pracowników o ok. 200-300 
zł na osobę – dodała. 
Przybyli na posiedzenie ko-
misji pracownicy administracji  
i obsługi zażądali, by ich upo-
sażenia zostały zrównane  
z pensjami w Urzędzie Miasta. 
– Jak można mówić o pod-
wyżkach, skoro otrzymaliśmy 
po 20-30 zł więcej? – pytali 
pracownicy, nie kryjąc swoje-
go rozczarowania. – Woźna 
z 25 - letnim stażem zarabia 

Mają głodowe pensje!  
woźne i intendentki walczą o podwyżki

1780 zł – krzyczeli.
Oliwy do ognia dolał jeszcze 
Paweł Gręzak, prezes zarzą-
du Oddziału Powiatowego 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. – Wszystkie gminy, 
poza Otwockiem, zdecydo-
wały się na podwyżki – mó-
wił. – We wszystkich gminach 
poza Otwockiem jest też jakaś 
racjonalność w polityce kadro-
wej. U nas nieważne jak duża 
jest szkoła, nieważne jak duża 
jest stołówka. A ze względu na 
te wielkości powinny być przy-
znawane etaty. Nie mówimy 
już nawet o tym, ze intenden-
ci w przedszkolach zarabiają 
więcej niż pracownicy w szko-
łach – mówili pracownicy. 
Edyta Rosłaniec, dyrektor 
Oświaty Miejskiej, przypomnia-
ła, że obecna sytuacja  wynika 
z przestarzałego regulaminu 
wynagradzania. Dodała, że 
wraz z dyrektorami placówek 
oświatowych pracuje nad no-
wym dokumentem. – Zawsze, 
gdy mówi się o pieniądzach, po-
ziom emocji rośnie. My ze swej 
strony będziemy wnioskowali 
o podwyżki z wyrównaniem od 
początku tego roku – podsumo-
wała wiceprezydent Wilczek. 
Czy pracownicy administracji  
i obsługi w placówkach oświa-
towych otrzymają podwyżki?  
O sprawie będziemy informo-
wali.   MG

Rozkazy personalne otrzymali: 
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Inicjatywę radnego Piotra 
Kwiatkowskiego, dotyczą-
cą udziału gminy Karczew  
w projekcie „Biletu Metropoli-
talnego”, zablokował najpierw 
burmistrz Dariusz Łokietek,  
a następnie radni z jego ko-
mitetu, wyrażając swoje zda-
nie w głosowaniu. Dlaczego 
mieszkańcy otwockiej części 
osiedla Ługi zapłacą dużo 
mniej za bilety, podczas gdy 
mieszkańcy tego samego 
osiedla, ale już po stronie 
Karczewa - więcej? Burmistrz 
Łokietek tłumaczy to trudniej-
szą sytuacją finansową gminy  
w stosunku do innych samo-
rządów. - W tym roku uru-
chamiamy linię „L” - informuje 
Łokietek. Przypomnijmy, że 
chodzi o start autobusów funk-
cjonujących w ramach ZTM, 
których zadaniem będzie do-
wiezienie pasażerów na dwo-
rzec kolejowy w Otwocku - do 
pociągów SKM.   

Radna Anna Osial z komitetu 
burmistrza przyznała w roz-
mowie z iOtwock.info, że choć 
sama mieszka na Ługach, to 
głosowała przeciwko propozy-
cji dopłat do biletów. - Rosną 
koszty oświaty, trzeba budo-
wać drogi i myśleć o komu-
nikacji w wioskach w naszej 
gminie, a nie tylko o miesz-
kańcach Ługów, dla których 
samorząd w tym roku urucha-
mia nową linię autobusową. 
Moim zdaniem naszej gminy 
na kolejne wydatki związane 
z biletami  po prostu w tym 
roku nie stać - mówi. Gdy za-
pytaliśmy o podział na „lep-
szych” otwockich i „gorszych” 
karczewskich mieszkańców, 
odpowiedziała nam, zaprze-
czając wcześniejszym tezom: 
- W sumie to byłyby dopłaty 
tylko do biletów 30 i 90 dnio-
wych i niewielu mieszkańców 
z pomocy gminy w tym zakre-
sie skorzysta, więc nie widzę 

Nie będzie dopłat do biletów na przejazd pojazdami ZTM  
(w tym Szybką Koleją Miejską) dla mieszkańców Karczewa.

problemu otwoc-
ko-karczewskiego 
- dodała.  

Radny Mateusz 
Stanaszek na jed-
nym z portali spo-
łecznościowych na-
pisał: 
Kochani! Niestety, 
głosami WSZYST-
KICH radnych  
z ugrupowania pana 
burmistrza Władysła-
wa Dariusza Łokietka 
temat dopłat do biletów 
ZTM został odrzucony. 
Zapamiętajmy, kto gło-
sował za, a kto przeciw, 
bo już w październiku 
odbędą się wybory sa-
morządowe i nowi rad-
ni przy pomocy jednej 
uchwały mogą zmienić tę 
złą dla mieszkańców de-
cyzję.

MG

Radna Anna Osial choć sama mieszka  
na Ługach, gdzie wiele osób skorzystałoby  

z „Biletu Metropolitalnego”, głosowała  
PRZECIWKO dopłatom dla mieszkańców.

TANIEJ  
nie będzie JAK RADNI  

GŁOSOWALI?
ZA DOPŁATAMI DO BILETÓW:

Kwiatkowski Piotr
Płaczek Tadeusz Marek

Stanaszek Mateusz
Rudzki Michał Piotr

PRZECIWKO DOPŁATOM  
DO BILETÓW

Trzaskowska Danuta
Guba Mirosława Stanisława
Olszewski Rafał Włodzimierz                            

Leszczyński Grzegorz                 
Osial Anna                       

Salwa Agnieszka                        
Spirowska Małgorzata Bożena                         
Trzaskowski Piotr Arkadiusz 

Trzepałka Anna

NIEOBECNI
Walicki Sławomir        

Kociszewski Radosław                          
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BURMISTRZ będzie pruł, 
to co STAROSTA 
zbudował

Gmina Karczew przygotowuje się do budowy kanalizacji sanitarnej.  
Problem w tym, że podziemna sieć układana ma być pod jezdnią,  

którą niedawno wybudował Powiat Otwocki.

Kompleksowa budowa  
i opracowanie dokumentacji 
budowy systemu wodnoka-
nalizacyjnego na terenach 
wiejskich gminy Karczew 

było zadaniem inwestycyj-
nym realizowanym przez kar-
czewski samorząd w latach 
2013-2019. Gmina planuje 
na ten cel wydatkować po-
nad 2,4 mln zł. Drugim za-
daniem inwestycyjnym, które 
jest realizowane wspólnie  
z Celestynowem  od 2017 
roku do 2020 roku, jest po-
prawa gospodarki wodno-ka-
nalizacyjnej na terenie gmin 
Karczew i Celestynów o war-
tości ponad 2,6 mln zł. Na re-
alizację tych inwestycji od lat 
czekają mieszkańcy terenów 
wiejskich gminy Karczew. 
Kłopot w tym, że sieć kana-
lizacyjna będzie budowana 
w pasie drogowym. - O ile 

w wioskach, gdzie zabudo-
wa jest ścisła nie stanowi to 
problemu, o tyle między Ja-
nowem a Łukówcem sieć mo-
głaby zostać poprowadzona 
obok jezdni – mówią miesz-
kańcy wsi, w których asfalt 
będzie pruty. Od burmistrza 
Władysława Dariusza Łokiet-
ka nie udało nam się uzyskać 
wytłumaczenia, dlaczego tak 
zaprojektowano sieć. Marek 
Płaczek, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych, który nie-
dawno budował drogi, sprawy 
komentować nie chciał. Skwi-
tował krótko: - Ręce opadają.   

MG

Niedługo mieszkańcy Janowa, Brzezinki i Łukówca będą 
się cieszyli nową nawierzchnią drogi łączącej wioski. 
Niebawem asfalt zostanie zerwany. Po wybudowaniu 
sieci droga będzie odtworzona, jednak -jak pokazują 
inne przykłady tak prowadzonego procesu inwestycyj-
nego - łatane nawierzchnie to nie to samo, co nowe.

Od 9 maja firma Minibus zawiesiła jedną z najstarszych linii 
autobusowych. Od środy autobusy przestały kursować na 
trasie Karczew – osiedle Ługi – Otwock – Szpital Klinicz-
ny im. prof. Grucy. Jak powiedziano nam w siedzibie firmy, 
jest to spowodowane bardzo niewielkim zainteresowaniem 
podróżnych tą linią. – Autobusy przewoziły dwie, trzy oso-
by. Takie kursy są po prostu nierentowne – dowiedzieliśmy 
się w Minibusie. Tymczasem pasażerowie skarżą się na 
brak informacji o decyzji przewoźnika. – Poinformowaliśmy 
o tym naszych stałych klientów, a decyzja jest ostateczna. 
Agnieszka Bąk, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transpor-
tu w Starostwie Powiatowym powiedziała nam, że urząd  
w żaden sposób nie może zmusić przewoźnika do realizacji 
przewozów. Jak uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Nr 
III im. J. Słowackiego oraz pacjenci i pracownicy Szpitala 
Klinicznego mają dojechać z Karczewa, Ługów i Otwocka? 
Tematem powinni chyba zainteresować się samorządowcy. 

Burmistrz Karczewa skontrolował gospodarkę finansową  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.
Głównym zadaniem zespołu powołanego przez burmistrza 
Władysława Dariusza Łokietka jest sprawdzenie wiarygod-
ności sprawozdania finansowego za 2017 rok w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku. Zespół ma zweryfi-
kować zapisy księgowe w księgach rachunkowych oraz do-
prowadzić do zgodności sprawozdania finansowego z dany-
mi wynikającymi z ewidencji księgowej. Jak poinformowała 
nas przewodnicząca zespołu Agnieszka Smolak, kontrola 
jeszcze trwa. – Nie ma jeszcze protokołu pokontrolnego, ale 
z dotychczas przeprowadzonych przez nas czynności wyni-
ka, że dokumentacja prowadzona jest dobrze. Główna księ-
gowa uczestniczy w kontroli, składa wyjaśnienia i poprawia 
ewentualne niezgodności – informuje Agnieszka Smolak. 
Na nasze pytanie, dlaczego kontrolą objęta jest właśnie pla-
cówka w Sobiekursku, Agnieszka Smolak odpowiedziała: - 
Wynika to analiz przeprowadzonych przez komórkę kontroli 
wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie. Jest to kon-
trola doraźna, nie pierwsza i zapewne nie ostatnia. Chcemy 
po prostu na bieżąco naprawiać niezgodności, które znajdu-
jemy w sprawozdaniach – mówi.   
  

Minibus zawiesza linię

SOBIEKURSK Kontrolowali szkołę

Z tym pytaniem udaliśmy się 
do wspaniałego , klimatycz-
nego przedszkola nr 10 ,,Le-
śne Skrzaty” w Otwocku przy  
ul. Kochanowskiego 10.
Zanim dojdziemy do opo-
wieści o naszym spotkaniu 

z maluchami, nie mogę nie 
wspomnieć o wspaniałym, 
zabytkowym budynku przed-
szkola. Zadbany, czysty zie-
lony teren jest idealny dla 
dzieciaków,  a w progu wita 
nas promiennym uśmiechem 

dyrektor Ewelina Pszczół-
kowska, otoczona gromadką 
roześmianych i szczęśliwych 
przedszkolaków.
Ale wróćmy do tematu.  
W jednej z sal przedszkola 
zebrane zostały dwie grupy 
przedszkolne w wieku 5-7 lat.  
Zadałam dzieciom pytanie  
o ich prawa. 
Las rączek i jakie usłyszałam 
odpowiedzi?  A takie że mają 
pomagać mamie, starszym 
osobom, swojemu rodzeń-
stwu, sprzątać pokój, chodzić 
do szkoły i przedszkola. Rzad-
ko które dziecko powiedziało 
że może się bawić, grać w 
piłkę… O czym to świadczy?  
A o tym, że nasze pociechy 
są cudowne i nie przedkładają 
swoich potrzeb nad potrzeby 
innych. Nie są roszczenio-
we, a nastawione na pomoc 
i obowiązki. A czego efektem 
jest taka postawa? Ano  wspa-

Jakie prawa ma dziecko?
wizyta w Przedszkolu nr 10 ,,Leśne Skrzaty”
Zacznijmy od początku. Jakie prawa ma dziecko? Każdy albo większość 
z dorosłych potrafi wymienić kilka lub kilkanaście, np. dziecko ma prawo 
mieć mamę i tatę, mieś prawo do nauki, do własnego miejsca na ziemi 
itp. To wiemy my, dorośli, ale czy nasze pociechy znają swoje prawa?

niałego wychowania młodego 
pokolenia przez rodziców i na-
uczycieli przedszkola. 
Nadmieniam, że w tej pla-
cówce panuje iście rodzinna 
atmosfera. Wszystkie przed-
szkolanki to ciocie, a i jako 
ciekawostkę dodam , że jest 
tam też nauczyciel wychowa-
nia przedszkolne, chyba je-
dyny mężczyzna w otwockich 
przedszkolach. Dzieci nazy-
wają go wujkiem.
Przypomnę Państwu, jakie 
mają prawa nasze dzieci, bo 
obowiązki znają znakomicie.
Wszystkie dzieci, młodzież do 
18 roku życia mają prawo do:
- wypowiedzi własnego zdania 
w ważnych dla nich sprawach, 
w których dorośli powinni ich 
wysłuchać,
- szanowania ich godności  
i prywatności, np. respekto-
wania prywatności korespon-
dencji,

- życia beż przemocy i poniża-
nia,
- ochrony przed złym trakto-
waniem i krzywdzeniem fi-
zycznym oraz psychicznym,
- życia i prawidłowego rozwo-
ju fizycznego, psychicznego  
i umysłowego,
- miłości i wychowania przez 
oboje rodziców, także gdy ro-
dzice nie mieszkają razem,
- nauki, wypoczynku i pełnej 
opieki medycznej,
- aby wszystkie sprawy w są-
dach i urzędach, dotyczące 
dzieci, uwzględniały najpierw 
ich dobro, a potem interesy 
dorosłych.
Na koniec tylko dodam, że 
była to pierwsza, ale nie ostat-
nia wizyta w tym świetnym  
i jakże przyjaznym przedszko-
lu w Otwocku. Jeszcze nieraz 
odwiedzimy i dzieci, i panią 
dyrektor.

Stanisława 
Wadowska



Zarząd Województwa Mazowieckiego pozytywnie rozpatrzył 
wniosek wójta gminy Celestynów i przyznał 83 tys. zł na na-
prawę drogi w Podbieli, która służy jako dojazd mieszkańców 
wsi do terenów rolnych w okolicy Całowania.
Droga ma być utwardzona betonem wzmocnionym siatką,  
a następnie wysypana żwirem.

Red.

Droga do Całowania

Zakończyło się postępowanie 
rekrutacyjne oraz uzupełniają-
ce na rok szkolny 2018/2019 
do publicznych przedszkoli, pu-
blicznych innych form wycho-
wania przedszkolnego i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. Po raz kolej-
ny zostały przyjęte wszystkie 
dzieci z gminy Celestynów  
w wieku od 3 do 6 lat. Sukces 
ten osiągnęliśmy głównie dzięki 
wybudowaniu nowego budyn-
ku przedszkola, a także dzięki 
rodzicom sześciolatków, którzy 
zdecydowali, że roczne przygo-
towanie przedszkolne ich dzieci 
będą realizowały w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych.  

Edyta Wrzosek  
Kierownik ZOSz

Wszystkie dzieci w przedszkolach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu  
„Zośka” w Celestynowie
Szkoła Podstawowa w Zespole  
Szkolno - Przedszkolnym w Starej Wsi
Szkoła Podstawowa w Ostrowie
Szkoła Podstawowa w Regucie

Przedszkola Liczba przyjętych dzieci 
(na wolne miejsca)

Liczba dzieci ogółem  
w placówce

Przedszkole w Celestynowie
Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym  
w Starej Wsi
Punkt Przedszkolny w Regucie

55

35

12

175

97

24

Razem 102 296

Szkoły Podstawowe Liczba dzieci w oddziałach  
przedszkolnych

Liczba dzieci  
ogółem w placówce  

(wraz z oddziałem przedszkolnym)

Razem

66

45

20
24

724

352

94
57

155 1227

Obszar działania spółek na 
terenie sołectwa Celestynów 
rozgranicza linia kolejowa. 
Obszar działania Spółki Wod-
nej Południe został ustano-
wiony w części Celestynowa, 
w której znajduje się budynek 
urzędu oraz szkoły, natomiast 
Spółka Wodna Północ działa 
po stronie, gdzie zlokalizowa-
ny jest budynek stacji kolejo-
wej oraz delikatesy „ Kulfon”. 

Na spotkaniu założyciele pod-
jęli uchwały w sprawie utwo-
rzenia spółek, powołania 
zarządów oraz komisji rewi-
zyjnych, a także uchwalili sta-
tuty i ustalili wysokość stawki 
członkowskiej.

Zarząd Spółki Wodnej  
PÓŁNOC:

Przewodniczący  
- Krzysztof Wieczorkowski

Wiceprzewodniczący  
- Krzysztof Zawada

Sekretarz  
- Edward Kręgielewski
Członek- Adam Piętka

Członek - Zbigniew Matosek

Zarząd Spółki Wodnej  
Południe:

Przewodniczący 
– Jerzy Kulesza

Wiceprzewodniczący  
- Arkadiusz Szelągowski 

Sekretarz – Ewa Wajszczuk
Członek – Teresa Masna

Członek – Małgorzata Gałecka

Zawiązanie spółek nastąpi-
ło dzięki dużej konsekwencji 
w działaniu ich założycieli,  

Mamy spółki wodne!
16 kwietnia odbyło się spotkanie mieszkańców Celestynowa  
w sprawie zawiązania spółki wodnej i zakończyło się pełnym suk-
cesem. Powstały dwie spółki, którym nazwy nadali założyciele:  
„CELESTYNÓW PÓŁNOC” oraz „CELESTYNÓW POŁUDNIE”.

a także bardzo dobrej współ-
pracy podczas spotkania. 
Przed zarządami stoją teraz 
kolejne formalne działania 
mające na celu ukonstytu-
owanie się powołanych spół-
ek. Nastąpi to w najbliższych 
tygodniach.  KAŻDY MIESZ-
KANIEC Celestynowa po-
winien brać czynny udział  
w działaniach spółki, zostając 
jej członkiem. 

Zachęcamy mieszkańców do 
zapisywania się do spółki – 
im większa liczba członków, 
tym jej działania w zakresie 
odwadniania Celestynowa 
będą efektywniejsze. Aby 
zostać członkiem, należy 
skontaktować się z zarzą-

dem, który udzieli wszelkich 
niezbędnych informacji.
Na terenie gminy Celestynów 
działa już 10 spółek: Dąb-
rówka, Dyzin – Jatne, Glina, 
Ostrowik, Ostrów, Stara Wieś, 
Pogorzel, Podbiel oraz dwie 
w Celestynowie. To dzięki wy-
tężonej pracy ich zarządów  
i członków, mieszkańcy wielu 
sołectw uniknęli w ostatnich 
latach podtopień, jakie miały 
miejsce w 2008 i 2011 r.

Gratulujemy założycielom 
sukcesu i jeszcze raz zachę-
camy wszystkich mieszkań-
ców Celestynowa do członko-
stwa w spółkach

Red.
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Informatyzacja obejmuje co-
raz więcej przestrzeni życia 
społecznego. Dzięki nowo-
czesnym technologiom coraz 
lepiej zorganizowana i jedno-
cześnie transparentna staje 
się też działalność władz sa-
morządowych. 
Wiązowna jako pierwsza  
w powiecie otwockim po-
stanowiła zinformatyzować 
pracę swojej rady gminy. Na 
koniec lutego br. na 53. sesji 
RG przeznaczono na ten cel  
w budżecie 50 tys. złotych. 
Wybrano system eSesja,  
z którego korzysta już ponad 
150 samorządów w Polsce. 
Dla radnych z gminy Wiązow-
na ważnym powodem zaku-

Od 25 lat zarządzanie,,Adrią”  
znajduje się w rękach Marzeny 
Salamon, która podtrzymuje 
dobre tradycje tego miejsca. 
Od pięciu lat delikatesy maja 
wystrój w stylu kolonialnym. 
Kiedyś były to sklepy, które ku-
siły wielością niepospolitych, 
często wręcz egzotycznych 
towarów pochodzących z dale-
kich stron. I taka też jest ,,Ad-
ria”, na której półkach możesz 
znaleźć produkty niespotykane 
w okolicznych sklepach. Ta 
różnorodność to wynik pasji 
pani Marzeny, która uwielbia 
znajdować i wypróbowywać 

Adria - delikatesy z tradycją
Ten lokal przy ulicy Karczewskiej 23 w Otwocku, czyli ,, Adria” - ma najwyraźniej szczęście do ludzi, 
bo od dawna dzieją się w nim dobre rzeczy. Najpierw, od lat 60. XX w. mieściła się tu ulubiona ka-
wiarnia wielu otwocczan. Natomiast od lat 90. cały czas działają delikatesy, w których zmienia się 
asortyment i personel, ale wciąż jest to polski biznes, gdzie dba się o przyjazny klimat, gdzie dobra 
jakość i różnorodność towaru to podstawowe zasady funkcjonowania firmy.

artykuły spożywcze mniej zna-
nych producentów. Zawsze 
jednak kryterium podstawo-
wym, dzięki któremu wyrób 
może trafić na półki jej sklepu, 
jest jakość. 
Wiele marketów stawia na pro-
dukty paru wybranych marek  
i właściwie nic cię zakupowiczu 
w takim miejscu nie jest w sta-
nie zaskoczyć. ,,Adria” to za-
przeczenie masowości - moż-
na powiedzieć, że to miejsce 
dla odkrywców. Łatwo przy-
padnie do serca, tak  jak daw-
niej  istniejąca tu kawiarnia.  
I choć dziś nie przychodzi  się 

tu potańczyć i porandkować, 
to zaopatrzyć się w słodkości 
na randkę można znakomicie.  
Dzięki wyszukanym słody-
czom, których w ,,Adrii”  jest 
duży wybór, da się, panowie, 
miło zaskoczyć partnerkę i tym 
samym umocnić znajomość.
Z kolei mamy, ciocie, kuchar-
ki,szykujące się właśnie do 
upieczenia tortu komunijnego 
dla swojej pociechy, zasta-
nawiacie się, gdzie znaleźć 
elementy dekoracyjne do 
tworzonego dzieła? Tak po-
trzebne przy wykonaniu tego 
zadania cukrowe, pastelowe 

różyczki, czekoladowe krzyży-
ki czy kielichy z hostią nie leżą  
w każdym sklepie, a najczę-
ściej w żadnym w pobliżu. Ale 
na Karczewskiej 23 na pewno 
znajdziecie wszystko, czego 
zechcecie, aby komunijny tort 
wyglądał wyjątkowo. 
Gdy się wchodzi do ,,Adrii”, na-

suwa się skojarzenie z skarb-
cem Alibaby. Teraz to sezam 
dobrych tradycji i dobrych sma-
ków. Nieraz tu jeszcze zajrzy-
my, by odkrywać dla Was, czy-
telnicy, spokojnie czekające na 
półkach niezwykłe specjały.

Kazimiera Zalewska

50 000 ZŁOTYCH 
za elektroniczne głosowanie
Nowoczesność zmienia prace naszych samorządów. Od kwietniowej sesji radni z gminy Wiązowna 
głosują nad uchwałami podobnie jak posłowie, czyli przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku 
na tablecie. Czy „nowa zabawka” była warta tak dużych pieniędzy?

pu sprzętu i oprogramowania 
eSesja było usprawnienie 
głosowania na sesjach. Do tej 
pory każdą uchwałę głosowali 
imiennie: prowadząca sesję 
przewodnicząca - lub jej za-
stępca - wyczytywała kolejno 
nazwiska radnych, którzy gło-
śno wyrażali swoją akcepta-
cję lub nie dla danej uchwały. 
Przy znacznej często liczbie 
uchwał samo głosowanie za-
bierało radnym dużą ilość 
czasu, którą można by spo-
żytkować np. na konstruktyw-
ną dyskusję.
Nikt nie lubi tracić czasu, jeśli 
nie jest to konieczne, jednakże 
można się zastanawiać, czy 
rzeczywiście radnym z gmi-

ny Wiązowna była potrzebna 
taka, dość kosztowna “zabaw-
ka”. Otóż informatyzacja jest  
ustawową koniecznością, do 
której zobowiązane wkrótce 
będą wszystkie samorządy, 
a te, które instalują sprzęt  
i oprogramowanie jako pierwsi 
najpewniej będą wygrani. 
Pierwsza zinformatyzowana 
sesja Rady Gminy Wiązowna 
24 kwietnia 2018 r. przebiegła 
sprawnie, chociaż z małymi 
„zawieszeniami”, które przed-
stawiciele firmy wprowadza-
jącej system informatyczny 
eSesja naprawiali na bieżąco. 
Pierwsze koty informatyczne 
w radach za płoty... 

Kazimiera Zalewska  

Anna Rosłaniec,  
sekretarz gminy Wiązowna:

Decyzja o zakupie oprogramowania dla Rady 
Gminy Wiązowna została podjęta przez Radę 
Gminy i Wójta Gminy podczas wspólnego po-
siedzenia komisji. Podyktowana jest zmianami 
prawa, a także potrzebą usprawnienia pracy 

rady i rozwijania e-usług w gminie. Pierwsze posiedzenie rady  
z wykorzystaniem oprogramowania i tabletów, na których do-
stępne są m.in. materiały - w tym projekty uchwał - oraz moduł 
do głosowania - odbyło się 24 kwietnia. Udział wzięli przedstawi-
ciele firmy MConcept, właściciela oprogramowania.
Porównaliśmy inne oprogramowania i wymagania systemowo 
- sprzętowe. W wyniku tego porównania doszliśmy do wniosku, 
że zarówno utrzymanie systemu, jak i możliwości rozbudowy-
wania usług w oparciu o oprogramowanie eSesja, są dla nas 
optymalne. Odnośnie do wysokości wydatków nie są one wygó-
rowane, wbrew Pani opinii. Poświadczają to zebrane oferty. Wy-
bór oprogramowania i sprzętu był dokonany w oparciu o: rozmo-
wy prowadzone z właścicielami różnych oprogramowań, a także 
z urzędnikami w innych urzędach, w których system elektronicz-
nej obsługi pracy rady został zapewniony, a także same zebra-
ne przez nas oferty. W urzędzie nie dokonujemy zamówień na 
tak poważne działanie ad hoc, o czym świadczy choćby wysoka 
jakość naszych usług świadczonych przez administrację samo-
rządową. Każdy zakup jest przemyślany i wynika z pojawiającej 
się potrzeby – wydatki bieżące są dokonywane według ustalo-
nych zasad, dlatego inwestycje stanowią aż 30% budżetu.
Jednocześnie informuję, że zakup urządzeń i systemu był nie-
unikniony, a wcześniejsze jego dokonanie może nawet nieść 
ze sobą oszczędności. W sytuacji, gdy tuż przed końcem ka-
dencji każdy samorząd będzie musiał wyposażyć się w urzą-
dzenia do głosowania i transmisji obrad, ceny na rynku mogą 
wzrosnąć, czego przykładem są obecnie składane oferty na 
elektronizację zamówień publicznych (dzisiejszy stan prawny: 
obowiązek od 18 października).
Za tablety do głosowania, udostępnienie systemu eSesja  
i licencję, a także dodatkowy komputer dla pracownika Biu-
ra Rady Gminy, który za jego pomocą wyświetla w czasie se-
sji projekty uchwał i wyniki głosowań (oddane głosy spływa-
ją w czasie rzeczywistym i są prezentowane na projektorze 
multimedialnym na sali obrad) zapłaciliśmy 29 904,00 zł. To 
kwota wynikająca z zawartej umowy. I już na najbliższej sesji 
uruchomiony zostanie kolejny moduł „Interpelacje i zapyta-
nia” (pozwalający na procedowanie tej części sesji przy uży-
ciu oprogramowania), moduł „Panel mieszkańca” oraz moduł 
transmisji online i nagrywania posiedzeń Rady Gminy Wiązow-
na. Mam więc nadzieję, że już w maju będziemy przygotowani 
na znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym, 
zobowiązujące samorządy do transmisji sesji rad (art. 20 ust. 
1 b). Ten obowiązek nas nie ominie, a jego wcześniejsza reali-
zacja pozwoli na przygotowanie się do prawidłowej realizacji 
(pod względem technicznym czy organizacyjnym). 

Mowa o ok. 8,7 km odcin-
ku S17, który zaczyna się w 
Ostrowiku, na terenie gminy 
Celestynów, do okolic miej-
scowości Bocian biegnie 
wzdłuż obecnej DK 17. Tam 
odbija na zachód i łukiem 
omija Kołbiel, wracając na 
tor obecnej DK17 w okolicy 

Antoninka (ulica Królewska). 
Obwodnica Kołbieli kończy 
się na terenie miejscowości 
Gadka.
W ramach odcinka powsta-
nie węzeł Kołbiel (przecięcie 
z przyszłą DK50) umiejsco-
wiony w okolicach Starej Wsi 
Drugiej. 

Wydane przez Wojewo-
dę Mazowieckiego 8 maja  
2018 r. zezwolenie na realiza-
cję inwestycji drogowej (ZRID) 
ma rygor natychmiastowej wy-
konalności.
Zezwolenie to umożliwia roz-
poczęcie przejmowania nie-
ruchomości pod planowaną 
drogę przez inwestora, czyli 
Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz 
procedura odszkodowawcza 
dla właścicieli przejmowa-
nych działek. Następnie plac 
budowy zostanie przekazany 
wykonawcy, którym jest firma 
Strabag.

ZetKa

Obwodnica Kołbieli  
ma zezwolenie na budowę
Można już budować cały odcinek drogi ekspresowej S17 od Za-
krętu po Kurów Zachód: 9 maja Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie poinformował o zgodzie wojewody na budowę ob-
wodnicy Kołbieli w ciągu S17.
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Co zdecydowało o przyzna-
niu podwójnej nominacji 
polskiej firmie?

Zdecydowało o tym nasze do-
świadczenie, wiedza eksperc-
ka i kompetencje w zakresie 
wdrażania informatycznego 
systemu IFS Applications™, 
który jest uznawany za jeden 
z najskuteczniejszych w kom-
pleksowym zarządzaniu firma-
mi. Jest to system klasy ERP 
(Enterprise Resource Plan-
ning) z „najwyższej półki”, któ-
ry jest w stanie sprostać nawet 
najbardziej wyrafinowanym 
wymaganiom przedsiębiorstw 
różnego typu z różnych sekto-
rów. Ścisła współpraca partner-
ska zaowocowała stworzeniem 
przez specjalistów InfoConsul-
ting narzędzi zintegrowanych  
z systemem IFS Applica-
tions™ do kompleksowego za-
rządzania przedsiębiorstwem. 
Komponenty i moduły takie jak 
InfoReports, InfoBilling, Info-
Inkasent,GIS, e-BOK oraz BI 
tworzą komplementarne dla 
IFS Applications™ rozwiąza-
nie przeznaczone dla wsparcia 
pracy w firmach. Nasi partne-
rzy biznesowi rekomendowali 
nas do nagrody w kategorii  
IFS Customers Choice Award 
i to jest dla nas bardzo cen-
ne. Oceniano współpracę  
z InfoConsulting uwzględ-
niając jakość naszych usług, 
profesjonalizm, możliwość roz-
szerzenia korzyści płynących  
z rozwiązania IFS oraz efek-
tywność działalności bizneso-
wej po wdrożeniu tego syste-
mu. Jesteśmy dumni z tego, 

że tę nominację otrzymaliśmy 
jako jedyny Partner IFS w Eu-
ropie.

To wyróżnienie jest dla fir-
my cenniejsze od nominacji 
do nagrody IFS Innovative 
Partner of the Year?

Obie nominacje są dla nas bar-
dzo ważne i prestiżowe. Konku-
rowaliśmy z partnerami z całego 
świata, ponieważ IFS jest firmą 
globalną. Przy tak silnej między-
narodowej rywalizacji dotarcie 
do finału wcale nie było łatwe. 
O zakwalifikowaniu do kategorii 
IFS Innowacyjny Partner decy-
dowała kreatywność w opra-
cowaniu nowego i innowacyj-
nego podejścia do problemów 
i procesów. Brano pod uwagę 
rozwój i potencjał związany  
z oferowaniem rozwiązań IFS. 
Oceniano wyniki w biznesie, 
a także nowatorskie pomysły 
wykorzystywane przy wdraża-
niu tego systemu u klientów. Ta 
nominacja przyznana była m.in. 
za wprowadzenie komplekso-
wego rozwiązania firmy IFS 
Applications™ zintegrowanego  
w jeden spójny system ze 
wszystkimi komponenta-
mi, o których już wspomnia-
łem w Otwockim Przed-
siębiorstwie Wodociągów  
i Kanalizacji.

Co wyróżnia rozwiązanie za-
stosowane w OPWiK?

Przed wdrożeniem syste-
mu zintegrowanego klasy 
ERP − IFS Applications™  
w Otwockim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji 
korzystano z kilku prostych, 
niezależnych narzędzi infor-
matycznych. Obejmowały one 
tylko niektóre obszary dzia-
łalności firmy, m.in. finanse  
i księgowość, obsługę klienta 
i gospodarkę magazynową. 
Ze względu na brak integracji 
dotychczasowych narzędzi IT 
dostęp do informacji zarząd-
czej był utrudniony i ograniczał 
możliwości efektywnego nad-
zorowania działalności firmy. 
Zarząd OPWiK podjął bardzo 
mądrą decyzję, aby stworzyć 
zintegrowany ze sobą system 
informatyczny. Naszą współ-
pracę z tą nowoczesną i pręż-
nie rozwijającą się spółką roz-
poczęliśmy od uruchomienia 
systemu IFS Applications™ 
w 2012 roku. W ramach tego 
projektu wdrożone zostały mo-
duły systemu informatycznego 
IFS™: Finanse, Dystrybucja, 
Remonty, Zasoby Ludzkie 
oraz Płace. Zintegrowanym 
systemem IFS Applications™ 
objęto wszystkie kluczowe pro-
cesy biznesowe w przedsię-
biorstwie. System skutecznie 
wspiera również zarządzanie 
przeglądami i remontami in-
frastruktury technicznej. Wpły-
nął na usprawnienie działań 
związanych z obsługą labora-
torium, zamówień publicznych 
oraz planowaniem i rozwojem 
inwestycji. Nastąpiło komplek-
sowe uporządkowanie gro-
madzonych i przetwarzanych  
w systemie informacji.

Inne firmy wodociągowe też 
korzystają z oprogramowa-

nia informatycznego, dla-
czego system w OPWiK zo-
stał uznany za wzorcowy?

OPWiK, według mojej wie-
dzy, jest jedynym przedsię-
biorstwem w kraju, w którym 
wszystkie procesy firmy zebra-
ne są w jednej bazie danych. 
Pod tym względem otwocka 
spółka jest bez wątpienia pre-
kursorem takiego rozwiązania. 
Wszystkie dane firmy znajdują 
się w jednym miejscu. W in-
nych przedsiębiorstwach sys-
temy są integrowane, ale nie 
posiadają wspólnej bazy. Przy-
kładowo system billingowy do 
masowego wystawiania faktur 
jest instalowany oddzielnie,  
a w OPWiK znajduje się we 
wspólnej bazie. W InfoCon-
sulting stworzyliśmy taki no-
watorski mechanizm w ra-
mach systemu IFS, klasy ERP.  
Z tego co mi wiadomo, nie ma 
innych firm na rynku, które  
w taki sam sposób oferowały-
by tego typu usługę. To znacz-
nie usprawnia cały proces 
fakturowania. Eliminuje się 
pomyłki i błędy, które mogą 
się pojawiać jeśli w komplek-
sowym systemie są odrębne 
bazy. W przypadku nasze-
go rozwiązania faktura już  
w momencie wystawienia jest 
uzgodniona z resztą danych. 
To ułatwia obsługę, zwiększa 
wiarygodność, zapewnia sta-
bilność oraz gwarantuje bez-
pieczną modyfikację danych. 
Nasze rozwiązanie zostało 
docenione przez kapitułę, kwa-
lifikującą kandydatów do IFS 
Innovative Partner of the Year, 

Podwójny prestiż  
dla partnera OPWiK
W czołówce największych na świecie partnerów biznesowych koncernu informatycznego IFS, globalnego dostawcy opro-
gramowania dla przedsiębiorstw znalazła się polska firma InfoConsulting. Jako jedna z nielicznych otrzymała nominację 
do tytułu Partnera Roku 2018 (IFS Partner of the Year Awards) w dwóch kategoriach. Pierwsza to IFS Innovative Partner of 
the Year, do której zakwalifikowano trzech europejskich finalistów, a druga to IFS Customer”s Choice Award. W tej katego-
rii InfoConsulting uzyskał nominację, jako jedyny partner IFS w Europie. Prezes firmy Mirosław Kamiński wybiera się do 
Stanów Zjednoczonych na uroczystość Partner Network Summit w Atlancie.

dlatego znaleźliśmy się w fina-
le tej kategorii plebiscytu.

Jedna baza ułatwia też ob-
sługę serwisową u klienta?

Oczywiście. Tylko jeden pod-
miot wszystkim się zajmuje. 
Przy odrębnych systemach 
trudno czasami nawet usta-
lić kto jest odpowiedzialny 
za usuniecie jakichś uste-
rek i nieprawidłowości. Sys-
tem ERP może być również 
dodatkowo modyfikowany.  
W OPWiK dokładaliśmy mo-
duły, w tym GIS Integration, 
dotyczące skutecznego za-
rządzania infrastrukturą pod-
ziemną (tzw. mapy GIS) oraz 
aplikację e-BOK, Elektronicz-
nego Biura Obsługi Klientów. 
Każdy może zalogować się do 
systemu i sprawdzić wszystkie 
swoje rozliczenia z firmą. To 
zapewnia całkowitą transpa-
rentność jej działania. Co jakiś 
czas cały ten zintegrowany 
system aktualizujemy. Ostat-
nią aktualizację przeprowa-
dziliśmy w 2017 roku dzięki 
czemu OPWiK posiada naj-
nowszą generację systemu 
IFS Applications 9, która jesz-
cze bardziej poprawia efek-
tywność i wpływa na redukcję 
kosztów funkcjonowania firmy.

Jedzie pan na finał plebi-
scytu do Atlanty z nadzie-
ją, że otwocki projekt może 
przyczynić się do wygrania 
rywalizacji w kategorii Inno-
wacyjny Partner?

Każdy finalista ma nadzieję 
na zwycięstwo, ale już sama 
nominacja daje nam pewną 
przewagę nad konkurencją. 
Jesteśmy firmą, która dostar-
cza naszym klientów najlep-
sze rozwiązania dostępne na 
rynku. Wśród naszych parte-
rów są firmy z wielu sektorów 
gospodarki, zarówno z branży 
przemysłowej jak i usługowej. 
Ich referencje są dla nas naj-
ważniejszym potwierdzeniem, 
że automatyzacja procesów 
elektronicznego przetwarza-
nia danych, dzięki zastoso-
waniu naszych systemów, 
przynosi firmom ogromne ko-
rzyści.

Dziękuję za rozmowę

z Mirosławem Kamińskim, preze-
sem firmy InfoConsulting rozma-
wiała Jolanta Czudak - Tomaka
Serwis Liderzy Innowacyjności / 

Dziennik Gazeta Prawna

12 GOSPODARKA
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Czy lokalnym politykom 
tak bardzo pogorszył się 

status materialny, że muszą 
jeździć starymi autami?  

Nie (śmiech). Nie jestem 
politykiem, a ten samo-
chód to po prostu spełnie-
nie dziecięcych marzeń.

Ale zazwyczaj mali  
chłopcy marzą o porsche 

czy bmw…

Pewnie tak. Jednak moje 
dzieciństwo kojarzy mi się 
właśnie z czerwoną ładą.  

Z ładą? 

Mój dziadek miał właśnie 
taką czerwoną ładę. Zabie-

rał mnie nią na wycieczki. 
W wakacje  objeżdżaliśmy 
sady dziadka, a gdy mia-
łem 13 lat, uczył mnie jeździć 
i po raz pierwszy siadłem 
za kierownicą samochodu  
i przejechałem kilkaset me-
trów. To było niesamowite 
uczucie! Marzyłem wtedy, 
by mieć taki samochód, 
jaki miał dziadek. Gdy już 
miałem własną firmę, kilka 
razy zmieniałem auto, ale 
zawsze gdzieś z tyłu głowy 
tkwiło to dziecięce marze-
nie. Kilka lat szukałem w in-
ternecie tego modelu łady, 
aż wreszcie jakieś dwa lata 
temu znalazłem go w Sie-
dlcach. Zadzwoniłem, spo-
tkałem się z właścicielem  
i w ubiegłym roku kupiłem 

samochód. Oddałem go do 
mechanika, by odrestauro-
wał auto. Trochę to trwało, 
bo znaleźć oryginalne czę-
ści do blisko czterdziestolet-
niej łady nie jest łatwo. Ale 
wreszcie spełniło się marze-
nie i mogę jeździć upragnio-
nym samochodem.

To teraz wędrówka  
po Polsce lub Europie?  

Bardzo bym chciał, ale to 
marzenie musi poczekać 
jeszcze kilka lat. Zresztą 
ostatnio nad morze po-
jechaliśmy samochodem 
żony, bo śmiała się, że jeśli 
mamy jechać ładą, to mu-
simy wyruszyć ze dwa dni 
wcześniej.  

Wróćmy więc do chwili 
obecnej. Po ostatnich  
wyborach zniknął Pan  

z lokalnej polityki. 

Nie zniknąłem. SIM nadal 
działa, mamy dwójkę rad-
nych, nasze pomysły, jak 
choćby elektroniczny re-
jestr umów czy planowane 
tężnie (tylko my to mieliśmy 
w programie wyborczym) 
są realizowane. Ale wiem, 
skąd się bierze to przeko-
nanie. Po prostu cztery lata 
temu przez prawie rok co 
tydzień ukazywały się w pra-
sie moje artykuły, w których 
pokazywałem nadużycia 
w otwockim ratuszu i ludzie 
przyzwyczaili się do tego. 
A gdy artykuły przestały 
się ukazywać, pojawiło się 
przekonanie, że zniknąłem. 

A nie korciło Pana, by  
czasem skomentować 
bieżące wydarzenia? 

„Zgoda buduje. 
Otwock jest jeden!” 

– z Bartłomiejem Kozłowskim,  
działaczem społecznym i byłym  

otwockim radnym rozmawia Marcin Gawrylik.  
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Nie zauważył Pan, że już 
przed II turą wyborów nie 
było mnie w prasie? Żadna 
gazeta nie chciała druko-
wać moich tekstów, wy-
wiadów ze mną. Z moim 
rywalem było odwrotnie, 
wszyscy chętnie o nim pi-
sali. Mało tego – powstał 
specjalny numer „Gazety 
Otwockiej”, który próbowa-
no roznosić po kościołach. 
Nie miałem więc szans, 
by zaistnieć w prasie. Tak-
że później. Poza tym już  
w jednym z przedwybor-
czych wywiadów zapowie-
działem, że pogodzę się 
z wolą wyborców. Wierzę 
w demokrację, więc nie 
chciałem atakować obec-
nego prezydenta, bo prze-
cież wybrali go mieszkańcy 
miasta, więc ich wybór na-
leży uszanować. 
 

Porażka bardzo bolała?  

Słoneczny piątek, godzina 13. Siedzę na tarasie popularnej w Otwocku restauracji M Kwa-
drat, czekając na mojego rozmówcę. Po chwili na parkingu pojawia się stara czerwona 
łada. Siedzący wokół mnie ludzie z ciekawością spoglądają na auto, z którego wysiada 
mój dzisiejszy gość. Oczywiście po przywitaniu od razu pytam o samochód: 



Bolała. Ale nie tak bardzo, 
jakby się wydawało. Poja-
wił się żal, bo była szansa 
na wygraną. Jednak po 
wyborach spotkałem się 
z niesamowitą przychyl-
nością ludzi. Kilkanaście, 
a nawet kilkadziesiąt razy 
dziennie, wcale nie przesa-
dzam, mieszkańcy zatrzy-
mywali mnie przed piekar-
nią, bankiem czy na ulicy 
i pytali: „Panie Bartku, jak 
to możliwe?! Cała rodzina 
głosowała na Pana” Ludzie 
często powtarzali podob-
ne opinie. Jedna pani, któ-
rą poznałem na spotkaniu 
miłośników zwierząt, po-
wiedziała mi: „Panie Bart-
ku, głosowałam na Pana. 
Niech się Pan nie martwi. 
Widocznie Bóg tak chciał. 
Ale On Pana wynagrodzi” 
Kiedy słuchałem podob-
nych pocieszeń, to ta go-
rycz porażki jakby się ulat-
niała. Natomiast bardzo 
bolało co innego. Podłość 
przed II turą wyborów. To, 
że przeciwnicy zrywali moje 
plakaty i niszczyli bilbordy – 
to trudno. To, że współpra-
cownicy pana prezydenta 
w czasie ciszy wyborczej 
wyjmowali ze skrzynek moje 
ulotki (mamy na to świad-
ków) – trudno, tacy ludzie. 
Ale to, że ukazało się wiele 
ulotek z kłamliwymi infor-
macjami, wręcz podłymi 
pomówieniami, było zwy-
czajnym draństwem. Infor-
macje, że jeśli wygram wy-
bory, to w szkołach będą 
sprzedawane narkotyki  
i inne bzdury trafiły do se-
tek, jeśli nie tysięcy miesz-
kańców Otwocka. Niektó-
rzy, niestety, w te kłamstwa 
uwierzyli. Moja 11-letnia 
wtedy córka, Nina, gdy zo-
baczyła jedną z ulotek, po 
prostu się popłakała. Krzy-
czała: „Tato! Jak można 
tak kłamać?! Przecież oni 
kłamią! Zrób coś!” I to bo-
lało najbardziej. 

I co Pan zrobił? 
 

Złożyłem doniesienie do 
prokuratury, ale sprawę 

umorzono ze względu na 
niską(?!) szkodliwość czynu 
i fakt niewykrycia sprawcy. 
Sam nie mogłem prosto-
wać tych kłamstw, bo  nie 
miałem dostępu do prasy. 

To może teraz? Jest szansa. 
Może Pan wszystko sko-

mentować i to w poważnej 
gazecie. 

Myślę, że ludzie przez te lata 
zrozumieli, że to, co wypisy-
wano na mój temat, było 
stekiem kłamstw i insynuacji, 
a chodziło tylko, by wybory 
wygrał urzędujący prezy-
dent. Nie warto się zniżać 
do poziomu autorów tych 
ulotek. Po prostu nie mogli 
mnie pokonać merytorycz-
nie i uczciwie, więc sięgnęli 
po kłamstwo i podłość.

Łagodny się Pan zrobił 
przez te trzy lata.  

Tak łatwo wybaczać? 

Przez ten czas nauczyłem 
się patrzeć z dystansem 
na wszystko, co się dzieje 
wokół mnie. Nie warto się 
zacietrzewiać. Hemingway 
powiedział: „Denerwować 
się to znaczy mścić się na 
swoim zdrowiu za głupotę 
innych” Wziąłem to sobie 
do serca i staram się unikać 
kłótni czy niepotrzebnych 
sporów. Spokój w życiu bar-
dzo pomaga.  

To co Pan w takim razie 
sądzi o ciągłym konflikcie 

między prezydentem  
a radnymi? 

Ja już dawno mówiłem, 
że takie ciągłe wojenki nie 
mają sensu. To nie jest tak, 
że jedna strona we wszyst-
kim ma rację. Raz mają ją 
radni, a innym razem leży 
ona po stronie prezydenta. 
Czasami warto zrobić pół 
kroku do tyłu, by spojrzeć 
na jakiś problem z dystan-
su i znaleźć lepsze rozwią-
zanie. Trzeba tylko słuchać 
innych, ponieważ oni też 
mogą mieć rację.  

Czyli ciągłe kłótnie  
według Pana to błąd?  

Oczywiście. To zgoda budu-
je. Otwock jest jeden. Tu nie 
ma miejsca na obywateli 
lepszego i gorszego sortu. 
Powinniśmy szukać nie tego, 
co nas dzieli, a tego, co łą-
czy. Wszyscy chodzimy po 
tych samych chodnikach, 
jeździmy tymi samymi ulica-
mi, oddajemy dzieci do tych 
samych szkół i przedszko-
li… Powinniśmy więc dbać 
o to, by ulice i chodniki nie 
były dziurawe, by nasze 
dzieci znajdowały w przed-
szkolach właściwą opiekę,  
a w dobrze wyposażonych 
szkołach zdobywały nie-
zbędną do osiągnięcia ży-
ciowych sukcesów wiedzę. 
Trzeba razem szukać jak 
najlepszych rozwiązań, by 
tak się stało, a nie obwiniać 
się wzajemnie o różne nie-
powodzenia.  

Wierzy Pan,  
że to może się udać? 

Zaskoczę Pana, ale… tak. 
Ostatnio coraz więcej lu-
dzi, rozmawiając ze mną 
o przyszłości, mówi, że trze-
ba razem rozwijać miasto. 
Mieszkańcy zaczynają za-
uważać, że Otwock nie na-
leży do jednej czy drugiej 
partii lub do jakiegoś sto-
warzyszenia, ale do każde-
go z nich. I coraz bardziej 
chcą być odpowiedzialni 
za swoje miasto. 

Ciekawe. Co więc Pan 
sądzi o najbliższych wybo-

rach samorządowych? 

Panie redaktorze, umówmy 
się, że o wyborach porozma-
wiamy, gdy prezydent Duda 
ogłosi ich termin. Na razie nie 
ma się co ekscytować. 

Trzymam więc Pana  
za słowo i dziękuję  

za rozmowę. 

Ja również dziękuję. 
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Kilka miesięcy temu rad-
ny Piotr Kwiatkowski  
w swoim felietonie po-
ruszył kwestię pozyski-

wania środków zewnętrznych 
na zadania gminne, a szcze-
gólnie na budowę dróg,  przez 
gminę Karczew. Jak  wskazał 
sam radny, kibicuje prezyden-
towi Starachowic, który - zda-
niem radnego - stanowi wzór 
godny naśladowania. Zastana-
wia mnie, czy przywołanie jako 
przykładu pana prezydenta 
Starachowic, który legitymuje 
się podobnym wiekiem jak rad-
ny Kwiatkowskiego,  jest przy-
padkowe, czy też nie. To okaże 
się za kilka miesięcy. Radny 
stwierdza: „ … śledzę informa-
cje dotyczące różnych samo-
rządów…”. Jest to pozytywne 
działanie, jednakże chyba nic 
nadzwyczajnego, gdy pełni się 
funkcję radnego. Jednak po-
bieżne i wybiórcze „śledzenie” 
na ogół prowadzi do błędnych 
wniosków.
Daleki jestem od oceniania 
pana prezydenta Starachowic, 
a wszelkich sukcesów gratulu-
ję i jemu, i jego współpracow-
nikom. Niemniej chciałbym 
odnieść się do porównania 
Starachowic do Karczewa.
Poza różnicą w wielkości 
miast, co zauważył sam rad-
ny Kwiatkowski, podstawową 
różnicą jest to, iż Starachowice 
leżą w województwie święto-
krzyskim. A każde wojewódz-
two, w kwestii naboru wnio-
sków o dotację na inwestycje, 
w znacznej mierze rządzi się 
swoimi prawami. Wojewódz-

two świętokrzyskie wchodzi 
w skład grupy województw 
tzw. ściany wschodniej i może 
aplikować do wielu odrębnych 
programów, niedostępnych 
dla samorządów z Mazow-
sza. O tym radny Kwiatkowski 
powinien wiedzieć, a okazuje 
się, że nie wie.
Ostatni nabór na budowę dróg 
ze środków UE w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Ma-
zowieckiego ogłoszony był  
w 30.06.2008 r.
Pan radny zwraca uwagę, iż 
Karczew nie pozyskuje środ-
ków na budowę dróg czy 
chodników. Ale w swoim felie-
tonie wskazał, iż Starachowi-
ce pozyskują środki na wyko-
nanie … oświetlenia ulicznego 
i termomodernizacji. Ani słowa 
o drogach czy chodnikach. 
Pewnie z takiego powodu, 
iż Starachowice, podobnie 
jak inne samorządy w kraju 
szczebla gminnego, nie mają 
od kilku już lat możliwości po-
zyskania znacznych środków 
z UE na budowę dróg.
Radny napisał, iż Starachowi-
ce pozyskały dotację na termo-
modernizację, a Karczew nie. 
Zapomniał jednak dodać, iż 
Karczew wykonał termomoder-
nizację placówek oświatowych 
już w 2013 roku. Inwestycja od 
kilku lat daje wymierne efekty 
oszczędnościowe w zużyciu 
energii cieplnej. Programy UE 
w nowym okresie programo-
wania  - dające możliwość po-
zyskania dofinansowania na 
tego rodzaju zadania - ruszy-
ły dopiero w 2015/2016 roku, 

z możliwością kwalifikowania 
wydatków od 2014 roku. Czy 
zatem Karczew, zdaniem pana 
radnego, powinien czekać od 
2012 roku (wtedy uruchomio-
no procedurę PPP, aby wybrać 
partnera prywatnego) do 2016 
roku z wykonaniem termomo-
dernizacji? Przez 4 lata mamy 
oszczędności, odnowione, no-
woczesne i dbające o ochronę 
środowiska obiekty oświatowe.
Jak informuje autor, Staracho-
wice pozyskały środki na wy-
mianę oświetlenia ulicznego. 
Wymianę opraw oświetlenia 
ulicznego na energooszczęd-
ne Karczew wykonał w 2010 
roku. A więc kilka lat przed 
Starachowicami. Wymieniono 
wszystkie oprawy na ener-
gooszczędne, co zostało sfi-
nansowane z oszczędności 
uzyskanych ze zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej.
Polemika z argumentami pana 
Kwiatkowskiego mogłaby być 
długa. Sądzę jednak, że czy-
telników interesują działania 
Karczewa, a nie Starachowic, 
więc poniżej przedstawiam, 
co gmina Karczew robi, aby 
pozyskać środki na zadania 
własne.
Gmina Karczew w latach 
2010-2018 (stan na dzień 
23.04. 2018r.) złożyła 78 wnio-
sków o dofinansowanie z róż-
nych źródeł (krajowych oraz 
UE) realizacji zadań gmin-
nych, w tym inwestycyjnych. 
Pozyskaliśmy 16.308.303,59 
zł. Kolejne wnioski są sys-
tematycznie składane; w la-
tach 2017 – 2018 złożyliśmy  
21 wniosków. Czekamy na 

potrzebne jak dofinansowanie
Doinformowanie radnego 

Z poważaniem 
Władysław Dariusz  

Łokietek
Burmistrz Karczewa

rozstrzygnięcia części z nich, 
a na niektóre już otrzymaliśmy 
środki (np. ścieżki rowerowe, 
doposażenia szkół). Wartość 
dotychczas przyznanego do-
finansowania w latach 2017-
2018 wynosi 3.530.343,26 zł
Projekt rewitalizacji Rynku 
nie „odpadł”, jak poinformo-
wał radny Kwiatkowski. Jest 
na liście rezerwowej do dofi-
nansowania, a po zaskarże-
niu oceny do sądu, uznano 
argumenty gminy Karczew  
i wniosek został przywrócony 
do ponownej oceny. Nie wiem, 
jak się sprawa zakończy, ale  
w chwili obecnej trwa jego 
ocena. Wartość złożone-
go wniosku to 8.918.282,24,  
w tym dotacja: 4.885.560,62 zł.
Trwa ocena wniosku złożo-
nego z gminą Celestynów 
na budowę stacji uzdatnia-
nia wody w Karczewie oraz 
budowę kanalizacji. Wartość 
wniosku dla gminy Karczew 
to 17.628.058,47 zł , z czego 
dotacja - 9.188.944,94 zł
Przygotowywane i składane 
są kolejne wnioski na: boiska, 
place zabaw i otwarte strefy 
aktywności, a także na zajęcia 
dodatkowe w szkołach wraz z 
wyposażeniem, zagospodaro-
wanie terenów zielonych przy 
Moczydle oraz na drogi – tyle, 
że ze środków krajowych.
Na budowę dróg dla gmin 
środków z UE po prostu nie 
ma, co pan radny -  jako inte-
resujący się z racji „wykształ-
cenia i zainteresowania” - wie-
dzieć powinien.
Radny stwierdza: „… u nas to 
nie da się ..”. W naszej gmi-

nie zrealizowaliśmy bardzo 
wiele zadań. Realizujemy to, 
co potrzebne, najpilniejsze,  
a nie pomysły bez pokrycia  
w pieniądzach. Głoszenie 
haseł „pod publiczkę‘’ bez 
zabezpieczenia finansowego  
w budżecie gminy jest nie-
odpowiedzialne. Każda gmi-
na jest inna, więc nie moż-
na oceniać tą samą miarą 
przedsięwzięć wykonanych 
przez różne samorządy. Każ-
dy ma zasługi na swoim polu. 
Ja jestem dumny z tego, co 
zrobiliśmy w ostatnich latach  
z moimi współpracownikami  
i dziękuję im za to.
Odnosząc się do kwestii 
ustanowienia logotypu dla 
naszej gminy: jest to jak naj-
bardziej racjonalne działanie, 
bo promujące gminę. Logo-
typy i hasła promocyjne ma 
gros samorządów. Przykłady 
pierwsze z brzegu: Warsza-
wa – „Zakochaj się w Warsza-
wie”, powiat otwocki – ,,Po-
wiat otwocki - lider sosnowych 
klimatów”. Ale ja się wcale nie 
dziwię, że radny nie rozumie 
tych działań. Mam wrażenie, 
że najlepiej byłoby, aby nasza 
gmina pogrążyła się w stagna-
cji. Chyba głównym założe-
niem radnego Kwiatkowskie-
go jest negowanie wszystkich 
moich działań i działań moich 
współpracowników z Urzędu 
Miejskiego.

Burmistrz Władysław 
Dariusz Łokietek  
w dość uszczypliwy 
sposób odniósł się 

do mojego felietonu odno-
śnie pozyskiwania środków 
zewnętrznych (a raczej ich 
niepozyskiwania) przez gmi-
nę Karczew. Nie chcąc brnąć 
w tego typu wymianę zdań, 
odniosę się pokrótce jedynie 
do głównych zarzutów pana 
burmistrza, a złośliwości  
w rodzaju „Radny stwierdza „ 
… śledzę informacje dotyczą-
ce różnych samorządów…”. 

Jest to pozytywne, jednakże 
chyba nic nadzwyczajnego, 
gdy jest się radnym.” - pozo-
stawię bez komentarza.
Burmistrz Łokietek zauważa, 
iż Starachowice znajdują się 
w innym województwie - to 
oczywiście prawda. Nie ozna-
cza to jednak, iż będąc na 
Mazowszu, nie można uzy-
skiwać dofinansowań na roz-
wój. Widać to po wielu pod-
warszawskich gminach, które 
czerpią z zewnętrznych fun-
duszy garściami. Nie można 
oczywiście powiedzieć, że w 
gminie Karczew nic się przez 
ten czas nie wydarzyło. Uwa-

żam jednak, iż okres ten był 
w dużej mierze zmarnowany. 
I nie jest to jedynie moja su-
biektywna ocena. Statystyki 
mówią, niestety, same za sie-
bie. W rankingu pisma samo-
rządowego „Wspólnota” gmi-
na Karczew w swojej kategorii 
zajęła zaszczytne 533 miejsce 
(na 580 gmin) w Polsce pod 
względem wydatków finanso-
wanych ze środków unijnych  
w latach 2004-2014. Na 
każdego mieszkańca na-
szej gminy przypadło 317,40 
zł pozyskanych środków.  
W Wiązownie było to 1581,05 
zł, w Otwocku 1938,91 zł, 

Józefowie 4630,38 zł, Cele-
stynowie 947,02 zł, Kobyłce 
2472,75 zł, Halinowie 819,10 
zł, Nadarzynie 1141,85 zł, Nie-
poręcie 1660,50 zł. I tak dalej, 
i tak dalej... Jak widać środki 
są, nawet dla „bogatego” Ma-
zowsza. Jeśli jednak z góry 
zakłada się, że u nas się nie 
da, wówczas staje się to smut-
ną prawdą.
No dobrze, zastanawiacie się 
może Państwo - nie pozysku-
jemy środków europejskich, 
ale być może lepiej jest pod 
względem samych inwesty-
cji? Może gmina jakoś inaczej 
zdobywa środki? Niestety, nie. 

W rankingu uwzględniającym 
wydatki inwestycyjne w la-
tach 2014-2016 nasza gmina 
zajęła 301 miejsce (na 586 
w swojej kategorii). W latach 
2013-2015 jeszcze gorzej - 
314 miejsce.
Oznacza to 441,03 zł przy-
padające na mieszkańca 
gminy w latach 2014-2016  
w inwestycjach. Znów –  
w Wiązownie było to 1136,43 
zł, w Józefowie 763,45 zł, 
Otwocku 450,72 zł, Celestyno-
wie 514,45 zł, Kobyłce 582,96 
zł, Halinowie 606,35 zł, Nada-
rzynie 1637,66 zł, Nieporęcie 
1251,93 zł.

W tym miejscu nie znajdzie 
się uszczypliwy nagłówek
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Z czego się bierze ten ma-
razm? Pieniądze, które już są 
w budżecie (w dużej mierze  
z naszych podatków), są prze-
jadane. Na wydatki bieżące, 
na administrację, na bezprzed-
miotowe działania, takie jak:
1) zatrudnianie prezesa spółki 
Wodociągi i Kanalizacja Kar-
czew, pracującego na pełen 
etat w Warszawie – dwa etaty 
na raz? W Karczewie wszyst-
ko jest możliwe. Poprzedni 
prezes swoje obowiązki wyko-
nywał przez cały dzień pracy. 
Nowy prezes ponoć pracuje 
w Karczewie w godzinach 
wieczornych i biorąc urlop  
w swojej pracy w Warszawie… 
Pensję pobiera oczywiście tę 
samą, co jego poprzednik.
2) prowadzenie inwestycji 
widmo, takich jak zatoki par-
kingowe przy ul. Piłsudskie-
go, które w dużej mierze stoją 
puste. Nie twierdzę, że zatoki 
są tam niepotrzebne, bowiem 
i do mnie zgłaszali się miesz-
kańcy w tej sprawie. Ale na 
pewno nie wzdłuż właściwie 
całej ulicy, tak jak zostało to 
wykonane. Pieniądze wyrzu-
cone w błoto.
3) przerost zatrudnienia.  
W innych gminach stanowiska 
administracyjne są łączone, 
aby nie nadwyrężać gminne-
go budżetu. U nas spółki i jed-
nostki gminne swoje zadania  
i obowiązki prowadzą osobno, 
generując dodatkowe, duże 
koszty. Znów przytoczę staty-
styki. W 2014 roku znaleźliśmy 
się na 119 miejscu na 142 gmi-
ny w naszej kategorii. Wyso-
kość wydatków administracyj-
nych na 1 mieszkańca w gminie 
Karczew wyniosła 360,48 zł.
Gdy czytam te statystyki, 
wiem, że nie są to, niestety, 
tylko liczby. Widzę, ilu moich 
rówieśników wyprowadziło się 
z Karczewa. Widzę, ile dróg  
i inwestycji powstaje rocznie w 
naszej gminie. Karczew stać 
na zdecydowanie więcej niż 
2-3 drogi rocznie. A przecież 
od centrum stolicy dzieli nas 
zaledwie 30 km. Inne gminy 
podwarszawskie rozkwitają, 
zyskując nowych mieszkań-
ców, ponieważ zachęcają niż-
szymi cenami mieszkań niż 
w stolicy, dobrze rozwiniętą 
komunikacją, inwestycjami. W 
Karczewie saldo migracji jest 
ujemne (w przeciwieństwie do 
wszystkich pozostałych gmin 
powiatu otwockiego) – więcej 
osób wyjeżdża i umiera niż 
przyjeżdża i się rodzi. 

W Karczewie będzie  
drożej – radni przeciw 
obniżkom cen biletów

Kolejnym, najbardziej ak-
tualnym, przykładem dzia-
łań oddalających nas od 
perspektyw rozwoju gminy  
i osiedlania się w niej nowych 
mieszkańców (oraz pozosta-
wania dotychczasowych) jest 
odrzucenie przez radnych 
burmistrza Łokietka możliwo-
ści uczestnictwa w projekcie 
Karty Metropolitalnej. Na se-
sji nadzwyczajnej radni bur-
mistrza jednogłośnie odrzucili 
wniosek dotyczący dofinan-
sowania przejazdów miesz-
kańców Karczewa w ramach 
ZTM. Oznacza to, że za bilet 
30-dniowy imienny normalny 
na 1 i 2 strefę mieszkańcy 
Otwocka, Józefowa i Wią-
zowny zapłacą 120 zł, nato-
miast mieszkańcy Karczewa 
- 180 zł. Radni i przedstawi-
ciele urzędu tłumaczyli, iż  
w Karczewie nie ma pieniędzy 
na tego typu przedsięwzięcia  
(w 2018 roku koszt wyniósł-
by ok. 100 000 zł). Potwier-
dza się to, o czym pisałem  
w poprzednim felietonie: brak 
jest w naszej gminie osoby, 
która myślałaby biznesowo. 
Aby zarobić, trzeba zainwe-
stować. Należy mieć instru-
menty, aby zachęcać ludzi 
do przeprowadzania się do 
Karczewa. Oczywiście nie 
tylko poprzez dopłaty do bi-
letów (bo nie każdy dojeż-
dża przecież do Warszawy), 
ale jest to z pewnością jeden  
z elementów, który powinien 
być skuteczną metodą zabie-
gania o mieszkańców, a co za 
tym idzie - również o wpływy 
do budżetu, dzięki którym bę-
dzie można przeprowadzać 
inwestycje oczekiwane przez 
wszystkich. Nie bez przy-
czyny nasza gmina zajmuje  
w statystykach ostatnie pozy-
cje w kraju. I nie bez przyczy-
ny więcej osób wyprowadza 
się z naszej gminy niż do niej 
wprowadza. Są to lata zanie-
dbań i, niestety, co przyznaję 
z wielkim bólem, nie widać 
perspektyw na zmianę tej 
tendencji w najbliższym cza-
sie. Nie w tej radzie i nie z tym 
burmistrzem.

Piotr Kwiatkowski,
Radny Rady Miejskiej  

w Karczewie
kontakt@piotrkwiatkowski.org

Jacek żył jak chciał. Uwiel-
biał podróże, ale nie tylko 
zagraniczne. Kochał nasz 
kraj i jego najciekawsze 
miejsca. Godzinami mógł  
o nich opowiadać i zachęcać 
do odwiedzin. Kilka lat temu 
namówił mnie na wyjazd na 
Podlasie, a konkretnie do 
wsi Gugny do agroturystyki 
Broni Kowalskiej, by przez 
dwa dni obserwować zloty 
ptaków w dolinie rzeki Bie-
brzy. Przy okazji pokazał mi 
twierdzę w Osowcu, syna-
gogę w Tykocinie, a w Pę-
towie robiliśmy zdjęcia  bo-

Ostatnia podróż Jacka

Jacka Kałuszko, który  zjeździł cały świat, oprowadzając wycieczki, pożegnaliśmy 
9 maja. Wyjechał w ostatnią swoją podróż, z której, niestety, już nie wróci i nie 
napisze reportażu. Zmarł 2 maja po długiej chorobie, zostawiając żonę Ulę, mamę, 
syna z synową i wnuczkę, ale też wielu przyjaciół i ogromną rzeszę czytelników.

cianom, które w tej wsi mają 
swoją bazę lęgową. Każdego 
dnia łaziliśmy w woderach 
z lornetkami i aparatami fo-
tograficznymi po wiosennie 
rozlanej szeroko rzece, spo-
tykając ornitologów i równie 
„biebrzniętych” jak my tury-
stów. Zaraził mnie miłością 
do tego miejsca, gdzie nie ma 
zasięgu sieci telefonicznej  
i internetowej, a cisza, poza 
śpiewem ptaków, jest taka, 
że trudno usnąć. Jeszcze  
w listopadzie, gdy robił ze 
mną wywiad, umówiliśmy się, 
że w marcu tego roku znów 

razem pojedziemy do Bron-
ki. Nie pojechaliśmy. Był  
w szpitalu. Ja nie pojecha-
łem, bo bez towarzystwa 
Jacka było to stratą czasu. 
Czekałem, że wyjdzie z cho-
roby i pojedziemy jesienią 
na odloty ptaków. Nie poje-
dziemy. Jacek wybrał, a ra-
czej ktoś za niego, że ma się 
udać w inną podróż. Nieste-
ty, bez powrotu. Cóż, myślę 
że dobry Bóg zaprosił Jacka, 
by poprowadził jakąś inną 
wycieczkę. Trzymaj się, mój 
drogi Jacku!

Andrzej Kamiński

Kochać swoją małą Ojczy-
znę odkrywając jednocze-
śnie uroki świata, jego naj-
dalsze zakątki i wracać tu do 
Osiedla Kmicica w Otwocku 
by pisać teksty, swobodnie 
przejechać się rowerem po 
ulicach miasta – uśmiecha-
jąc się do wszystkich szero-
ko – to wielka sztuka. 
Jacku odszedłeś nagle,  
w chwili kiedy polecaliśmy 
Cię modlitwie, kiedy wierzy-
liśmy, że jeszcze wrócisz, 
jeszcze pokażesz swoim 
piórem, co powinno być 
zmienione, a co wywołuje 
absurd na mapie miasta. Jak 
nikt walczyłeś o lepsze jutro 
i w roku wyborczym nie spo-
sób o tym nie wspomnieć. 
Chciałeś lepszego jutra dla 
Otwocka, dla jego miesz-
kańców, dla nas, młodego 
pokolenia, które tutaj żyje, 
pracuje. Często w swoich 
felietonach nie licząc relacji 
z dalekich podróży do Ke-
nii, Ameryki czy na Kubę, 
zahaczałeś tematy nam bli-
skie, np. aleje kasztanów  

w Otwocku vis-à-vis. budynku 
Sądu. Ty pierwszy dostrzegłeś 
i nie bałeś się o tym pisać, że 
zieleni brakuje opieki, że drze-
wa chorują, a sosny są wyci-
nane. Wiedziałeś, że miasto 
z dobrym klimatem za chwilę 
może swój klimat i urok utra-
cić. Chciałeś by to co możliwe 
na świecie było możliwe także 
i w Otwocku. Gorąco Ci za to 
dziękujemy. 
To właśnie takie redakcyjne 
tête-à-tête spowodowało, że 
w Linii Otwockiej, gdzie przy-
szło nam tworzyć zobaczyłam 
w Tobie wielkiego człowieka, 
serdecznego kolegę, skarbni-
cę wiedzy i przewodnika. Czło-
wieka, który w tym mieście 
znał każdą jego ulicę. Opowia-
dałeś barwnie, zachęcałeś do 
odkrywania świata, baa dowio-
dłeś twierdzenia, że nie trzeba 
być majętnym jak John Davi-
son Rockefeller by raz na jakiś 
czas ruszyć się z domu. Dzięki 
Tobie wiem, że pieniądze prze-
znaczone na podróż zwracają 
się w doświadczeniach, sma-
kach i widokach, które zostają 

z nami na zawsze. 
Serdecznie dziękujemy Jacku 
– jako mieszkańcy miasta – za 
pogodę ducha którą zaraża-
łeś, za wiarę w nas młodych, 
za ciepło, które w postaci 
słońca widocznego na Two-
jej skórze biło blaskiem dla 
innych, za poczucie humoru, 
odwagę i godność człowieka, 
którą w sobie miałeś. 
Byłeś i pozostaniesz w na-
szej pamięci jako wielki 
Otwocczanin, Błyskotliwy, 
Twórczy i Wrażliwy na ludz-
kie potrzeby Kolega, Są-
siad, Redaktor. Cieszymy 
się wszyscy, że mogliśmy 
z Tobą pracować, miesz-
kać w Twoim sąsiedztwie, 
czytywać Twoje felietony  
i wspaniałe relacje z podró-
ży. Pozostawiłeś dużo zdjęć  
i jeszcze więcej wspomnień 
w tekstach, do których bę-
dziemy zaglądać. Na za-
wsze postaniesz w naszej 
pamięci.
Spoczywaj w pokoju Jacku. 

Beata Poniatowska

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (Mt 1,1-18)
Pamięć o wielkich tego miasta, jest tym do czego chcemy się zobowiązać, co je-
steśmy winni wybitnym osobom, które całym swoim twórczym dorobkiem dzie-
liły się z lokalną społecznością. Takim właśnie człowiekiem był Otwocczanin, 
Redaktor, Podróżnik, wyjątkowo skromny Kolega Jacek Kałuszko.

17POŻEGNANIE
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Na tropie wolności
Entuzjastów fotografii nie brakuje. Każdy z nas może być artystą w tej 
dziedzinie – wystarczy aparat i pomysł. Oczywiście artystą – amato-
rem, bo do tego nie potrzeba specjalnych kursów czy drogiego sprzętu. 
Dlatego, drodzy amatorzy, powinniście pamiętać, że do 2 lipca trwa Po-
wiatowy Konkurs Fotograficzny, a do zgarnięcia są nagrody pieniężne.

„Tropy Niepodległości” to 
wspomniany konkurs, który 
polega na zrobieniu fotogra-
fii z terenu naszego powiatu. 
Fotografii, która będzie mia-
ła dwa oblicza. Uczestniczy 
muszą zrobić zdjęcie łączą-
ce nowoczesność z tradycją,  
a wszystko w kontekście tema-
tyki niepodległościowej. „Tro-
py Niepodległości” to konkurs 
wpisany na listę kulturalnych 
wydarzeń związanych z ob-
chodami 100 – lecia odzyska-
nia niepodległości, a honoro-
wy patronat nad nim sprawuje 
starosta otwocki. W wydarze-
niu mogą wziąć udział pełno-
letni obywatele RP – zarówno 
artyści amatorzy, jak również 

osoby zajmujące się profe-
sjonalnie fotografią. Każdy  
z uczestników musi zgłosić mi-
nimum 10 niepublikowanych 
wcześniej i nienagradzanych 
zdjęć (maksimum 15).  Regu-
lamin dostępny jest na stro-
nie: Szczegółowych informacji 
udzielają również pracownicy 
Biura Promocji i Kultury Po-
wiatu Otwockiego, ul. Komu-
nardów 10, 05-400 Otwock, 
tel. 22 788 15 34 wew. 387 Na 
koniec najlepsze, czyli nagro-
dy. Organizatorzy przewidzieli 
atrakcyjne nagrody pieniężne: 
I miejsce - 1500 zł, II miejsce - 
900 zł, III miejsce - 600 zł. 

Wakul

źródło: www.akronphotographers.org

„Jak wyobrażam sobie Polskę 
za 100 lat…”  i wyjaśnianie 
tematu prac jest zbędne. W 
konkursie mogą wziąć udział 
mieszkańcy powyższej gmi-
ny, a rywalizacja podzielo-
na została na kilka kategorii: 
dzieci przedszkolne i klasy 
„0”; dzieci z klas I-IV; dzieci 
z klas V-VII i gimnazjalnych; 
młodzież szkół średnich oraz 
dorośli. Prace konkursowe 
należy składać w GBP w So-
bieniach – Jeziorach przy ul. 

Sobienie Jeziory

Siła 
umysłu
Zastanawialiście się kiedyś, jak 
będzie wyglądała Polska za 100 
lat? Jeśli do tego lubicie malo-
wać, to konkurs zorganizowany 
przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Sobieniach – Jezio-
rach jest właśnie dla Was.

Duży Rynek 25 (macie na to 
czas do 6 czerwca 2018 r.). 
Szczegółowe informacje na 
temat konkursu znajdziecie 
na stronie www.sobienieje-
ziory.pl w regulaminie lub 
pod numerem tel. 25 685 84 
92. Ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie nagród odbędzie 
się podczas Nocy Bibliotek 
(9 czerwca 2018 r.).

Wakul

Zdjęcie narodzin
Połowa maja oznacza tylko 
jedno – wiosnę w pełni. Natu-
ra budzi się do życia po zimo-
wym letargu, a te narodziny 
piękna są idealnym „mode-
lem” do zdjęć. Dziko rosną-
ce kwiaty czy ptaki budujące 
gniazda to tylko jedne z wie-

lu przepięknych motywów do 
uwiecznienia na zdjęciach. 
„Kwitnący maj, czyli wiosna 
w pełni” jest plenerem foto-
graficznym, podczas którego 
zrobicie właśnie takie wspa-
niałe zdjęcia. To również oka-
zja do wspólnego spaceru. 

Organizator radzi, aby oprócz 
aparatu zabrać ze sobą także 
statyw. Udział jest bezpłatny, 
wymagane zapisy: agnieszka.
jung@mokjozefow.pl, 
tel. 22 789 22 84. 

12 maja (sobota), godz. 
10.00, wstęp wolny

MOK Józefów (zbiórka 
przed), ul. Wyszyńskiego 1

Józefów

„Bardotka Trio”  - jak sama na-
zwa sugeruje – są to 3 piękne  
i śpiewające w idealnej harmo-
nii wokalistki. Wielu znawców 
muzyki nazywa dziewczęta 
polskimi „Puppini Sisters”, bo-
wiem z tym zespołem łączy 

je pewien międzynarodowy 
projekt zrealizowany wspólnie 
– „Stop Googling Me!”. Ta mu-
zyczna przygoda był tak inspi-
rująca, że dziewczyny w 2014 
r. wydały swój debiutancki  
i autorski album pt. „Raz. Dwa.  

Józefów

Plener z kobietami O tak!”. Jeśli zastanawiacie 
się, jaki gatunek muzyczny re-
prezentuje trio, to będziecie się 
mogli o tym przekonać na wła-
sne uszy już 12 maja podczas 
koncertu w Józefowie. A ja 
podpowiem Wam, że usłyszy-
cie połączenie vintage & retro 
pop oraz big beat, rock’n’roll  
z subtelną domieszką nastro-
jowego swingu i bossa novy.
 Podczas koncertu 
zostaną wykonane utwory  
z debiutanckiego albumu oraz 
ze wspomnianego projektu 
– singla „Stop Googling Me!” 
(powstałego przy współpra-
cy wokalistek z ikoną muzy-
ki swing - Marcellą Puppini). 
Nie zabraknie również wie-
lu współczesnych klasyków  
i przebojów, takich jak np. 
Blondie, Beyonce, Robbie Wil-
liamsa czy Amy Winehouse.

Wstęp wolny.
13 maja (niedziela), 

godz. 11.00
Scena plenerowa 

MOK Józefów, 
ul. Wyszyńskiego 1

źródło: www.artconnection.com.pl

źródło: www.faunanord.com

Powiat Otwocki

Niepodległa piątka

Zarówno szczegółowe infor-
macje o konkursie, jak i re-
gulamin są do pobrania na 
stronie internetowej  www.
biblioteka.powiat-otwocki.
pl bądź w formie papiero-
wej w Powiatowej Bibliote-
ce Publicznej w Otwocku.  
W kategorii „fotografia” or-
ganizatorzy dopuszczają 
zdjęcia kolorowe i czarno 
białe. Pamiętać jednak na-
leży, że muszą być one ory-
ginalne i związane z tema-
tyką konkursu. Fotomontaż 
jest bezwzględnie zakaza-
ny. Ci, którzy zdecydują się 
wystartować w malarstwie, 
mają sporą dowolność – za-
równo w technice wykona-
nia jak również w materiale,  
w którym wykonana zostanie 

praca. Dzieła graficzne rów-
nież mogą być wykonane w 
dowolnej technice i dowol-
nym materiale. W przypadku 
rzeźb organizator dokładnie 
sprecyzował gabaryty: roz-
miary nie większe niż 1m 
szerokości i 2m wysokości 
o wadze ograniczonej do 
150 - 200kg. Do konkursu 
dopuszczone są również 
płaskorzeźby reliefy oraz 
inne formy rzeźbiarskie wy-
konywane z kamienia, gliny, 
metali i innych materiałów.  
Pod kategorią literatura kry-
je się proza oraz poezja. Po 
wszelkie szczegóły odnośnie 
formatów prac, jak i objętości 
literackiej odsyłamy do regu-
laminu konkursu.

Wakul

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku przypomina o trwającym 
konkursie pt. „Wielki Konkurs Niepodległość”. Odbywa się on w pię-
ciu kategoriach (każda kategoria ma swoje odrębne jury): fotografia, 
malarstwo, grafika, rzeźba, literatura (poezja, proza) i potrwa do 31 
sierpnia. Macie więc jeszcze trochę czasu na przygotowanie prac/
dzieł konkursowych. Udział jest bezpłatny.
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Teatr Miejski im. S. Jaracza  
w Otwocku zaprasza wszyst-
kich miłośników historii i na-
szej drogi do niepodległości 
na projekcję filmu dokumen-
talnego pt. „Płk Kazimierz 
Bąbiński” w reżyserii Marii Wi-
śnickiej. Produkcja przedsta-
wia losy wybitnego dowódcy, 
który uczestniczył w walkach 
o niepodległość Polski: od 

Chwała bohaterom
czasów Legionów Józefa Pił-
sudskiego, poprzez konspira-
cję niepodległościową, okres 
II wojny światowej aż do po-
wojennego podziemia antyko-
munistycznego. 

Wstęp wolny.
15 maja (wtorek), godz. 15.00. 

Teatr Miejski, Otwock,  
ul. Armii Krajowej 4

Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury w Karczewie zapra-
sza na wyjątkowe spotkanie 
Nadrzecznych Kultur, czyli 
„Flis Festiwal”. Po stronie 
Karczewa impreza odbędzie 
się oczywiście nad Wiślaną 
Łachą. 

Poniżej prezentujemy 
program (karczewski):

• Występ ludowego zespo-
łu „Sołtysi”
• Wystawa Towarzystwa 
Przyjaciół Karczewa: „Kar-
czew wczoraj i dziś”
• Stoisko promocyjne Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Karczewie
• Prezentacja Stowarzy-
szenia Eko Patrol Karczew 
– oznakowane samochody 
oraz tablica informacyjna 
dokumentująca działalność 
stowarzyszenia

Wstęp wolny
12 maja (sobota), 

godz. 14.00, 
Wiślana Łacha 

w Karczewie

Wielbiciele teatru na pewno 
ucieszą się z faktu, że już 
13 maja na deskach józe-
fowskiego MOK-u wystąpią 
Marzanna Graff i Aleksandra 
Mikołajczak w spektaklu ko-
mediowym pt. „Pomoc są-
siedzka”. Obie artystki są ak-
torkami teatru „Mam Teatr”. 
Opis sztuki zdradza nam, że 
tytułu przedstawienia nie na-
leży interpretować dosłow-
nie. Pyta on nas bowiem, 
czy nie znamy przykładu 
denerwującego sąsiada? 
Co się dzieje, jeśli sąsiadów 
różni chyba wszystko, a do 
tego każdy z nich lubi mieć 
rację? Czy taka dwójka jest 
w stanie znaleźć choć cień 
porozumienia? Dowiecie się 
już niedługo. Reżyseria: Ka-
rol Stępkowski, opieka arty-
styczna: Aldona Jankowska, 
scenariusz: Marzanna Graff, 
muzyka: Danuta Błażejczyk  
i Mieczysław Jurecki. 

Wstęp wolny. 
13 maja (niedziela), 

godz. 18.00, wstęp wolny
MOK Józefów, 

ul. Wyszyńskiego 1

źródło:  www.27wdpak.btx.pl

Karczew

Józefów

Coś dla 
dzieci

„Melo Liryka Zakwita Muzy-
ka”  to nie są zwykłe warsztaty 
muzyczne. Oprócz piosenek 
i wierszyków poznać będzie 
można również melorecyta-
cyjne zabawy związane ze 
światem roślin. Poprzez gry 
i zabawy dzieci poznają ele-
menty ludowych tradycji.  
W roli „dyrygenta” wystąpi 
Ania Broda, a w rolę aktorów 
wcielą się: len, gryka, lawenda 
i róża… Warsztaty powstały  
w oparciu o motywy z tradycji 
polskiej i obejmują m.in. takie 
piosenki i tańce jak „Maczek” 
czy dawne gry i zabawy jak 
„Pani Róża”. 

Wstęp wolny. 
Obowiązują zapisy: 

agnieszka.jung@mokjoze-
fow.pl, tel. 22 789 22 84. 

12 maja (sobota), godz. 
11.00, wstęp wolny

MOK Józefów,  
ul. Wyszyńskiego 1

 źródło: www.aniabroda.com

Nadrzeczne 
randez-vous

Józefów
Sąsiedzi

Przygotował: Wakul
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Do Otwocka przyjechało 15 
medali, wywalczonych za-
równo w jeździe na rolkach 
tradycyjnych (krótkich)  jak 

Już na początku czerwca 
odbędzie się kolejny „świe-
żak”, czyli Raptor Run i jak 
zapewniają organizatorzy 
-  inne biegi przy tym to tylko 
rozgrzewka. ,,Ukształtowanie 
okolic Bałtowa oraz naturalne 
przeszkody w postaci wąwo-
zów i ścian skalnych idealnie 
wpisują się w formułę biegów 
survivalowych. Niepowtarzal-
ność tego biegu przejawia 
się także w przeszkodach 
wzniesionych na terenie Bał-
towskiego Kompleksu Tury-
stycznego” – czytam w opisie 
imprezy. Brzmi ciekawie! Or-
ganizatorzy przygotowali też 
trasę dla dzieci, jeśli więc Wa-
sze pociechy chciałyby spró-
bować swoich sił w biegach 
OCR, to powinniście zaintere-
sować się najbliższą imprezą  
w otwockim Hard Boxie.  
20 maja otwoccy specjaliści 
od biegów przeszkodowych 
organizują trening dla dzie-
ci właśnie pod kątem Raptor 
Run Kids. Przygotowane prze-
szkody, które będą pokonywać 
najmłodsi, występują również  
w innych edycjach biegów dla 
dzieci, także na trasie Raptor 
Run Kids. Trening odbędzie 
się o godzinie 11.00, a koszt 
- 20 zł za osobę. Spieszcie 
się z zapisami, bowiem licz-
ba miejsc jest ograniczona 
(biuro@hardboxotwock.pl).  
W trakcie treningu do wygra-
nia będą vouchery na udział  
w biegu.

Wakul

Młodociane 
raptory
„Rynek” ekstremalnych biegów  
z przeszkodami (OCR) rozrasta się 
w niezwykle szybkim tempie. Raz 
po raz organizowane są różnorakie 
imprezy - na wzór legendarnego już 
Runmageddonu czy Spartan Race – 
skierowane zarówno do „wyjadaczy” 
jak i amatorów czy…dzieci. Ci ostatni 
zainteresowani coraz chętniej poja-
wiają się na starcie.

Polowanie na torze
Za nami inauguracja rywalizacji w jeździe szybkiej na rolkach – na warszawskim torze Stegny odbyły się za-
wody wrotkarskie. Impreza skierowana była głównie do dzieci, a wzięło w niej udział blisko 150 zawodników. 
Wśród nich nie zabrakło Otwockich Wilków, które urządziły sobie skuteczne polowanie na medale.

i profesjonalnych, czyli dłu-
gich. O miano najlepszych 
rywalizowano na kilku dy-
stansach, w zależności od 

Maria Blinow - 2 miejsce na 100 m i 3 miejsce na 300 m

Lena Kociszewska -3 miejsce na 300 m

100 i 300 m - 1 miejsce Aleksandra Niemczyk, 2 miejsce Pola Zych
rolki krótkie: 100 m - 2 miejsce Anna Michajłów, 3 miejsce Julia Blinow, 

rolki krótkie: 300 m -2 miejsce Julia Blinow, 3 miejsce Anna Michajłów
rolki profesjonalne: 100 i 300 m - 2 miejsce Olga Mazur
rolki profesjonalne: 100 m - Małgorzata Piszczadowska 3 miejsce

Rafał Tokarzewski - 3 miejsce na 100 m

Akademia plusuje
Na początku marca pisali-
śmy o nowym projekcie Wil-
ków, czyli Wilczej Akademii. 
Działa ona niezwykle pręż-
nie, co potwierdza udział  
w zawodach…2 uczniów tejże 
akademii! Jakub Blauth zajął  
2 miejsce w wyścigu na 100 
m, a jego siostra  Zosia w wy-
ścigu na 300 m uplasowała 
się tuż za podium (4 miejsce), 
ulegając m.in. dwóm zawod-
niczkom Wilków. Gratulujemy 
wszystkim. 

Wakul

Poziom sportowy turnieju był niezwykle wysoki, a wzięło w nim udział 335 zawodników z 15 krajów 
i z 60 klubów kyokushin i shinkyokushin. Błażej Polak w walce półfinałowej w widowiskowy spo-
sób pokonał zawodnika z Ukrainy (w walkach eliminacyjnych zwyciężył zawodnika z Niemiec oraz  
z Kazachstanu), przegrywając dopiero w finale. Karol Brejtfus w rundzie eliminacyjnej wygrał z za-
wodnikiem z Ukrainy. W półfinale musiał jednak uznać wyższość dysponującego znacznie lepszymi 
warunkami fizycznymi Łotysza. Jan Lewon  zdobył brąz w konkurencji kata rozgrywanej systemem 
pucharowym. Wystartował również w konkurencji kumite, gdzie wygrał walkę eliminacyjną, jednak  
w drugiej przegrał z zawodnikiem z Niemiec.  

Ze szwajcarską tarczą
Pod koniec kwietnia zawodnicy KSW Bushi walczyli o medale w szwajcarskiej 
miejscowości Stans, a to za sprawą rozgrywanego tam Turnieju Karate Shin-
kyokushin Swiss Open. Walka zakończyła się sukcesem, bowiem do Polski 
przywieźli 3 medale: srebro Błażeja Polaka w kumite oraz dwa brązowe krążki 
- w kata Jana Lewona i Karola Brejtfusa w kumite.

//fot.: wilki1 źródło: UKS Wilki Otwock

rocznik 2012 i młodsi
rocznik 2011
rocznik 2010
rocznik 2009
rocznik 2009
rocznik 2009
rocznik 2008

kategoria open

WYNIKI

kategorii wiekowej: 100 m  
i 300 m dla najmłodszych, 100 
m i 500 m dla starszych oraz 
100 m i 2000 m dla master-

sów. Wilki kolejny raz udo-
wodniły, że połączenie pasji, 
talentu oraz ciężkiej pracy 
na treningach owocuje. Ser-
ce rośnie, patrząc jak szybko 
robią postępy. Ola Niemczyk 
wygrała  dystanse (100 i 300 
m), bardzo dobrze spisały się 
też Olga Mazur i Pola Zych, 
które w swoich kategoriach 
dwukrotnie zajęły 2 miejsce, 
a Julia Blinow, Anna Michaj-
łów i Maria Blinow zdobyły po 
2 medale. UKS Wilki Otwock 
reprezentowali jeszcze:  Ka-
rol Bąk, Ksawery Słabęcki, 
Jakub Kostrzewa, Wiktoria 
Kostrzewa, Ida Pożoga, Ame-
lia Latuszek, Maja Grabow-
ska i Katarzyna Gzyl.

Otwocka ekipa rywalizuje  
o tytuł najlepszej w I lidze wo-
jewódzkiej (C2 Trampkarz, 
Grupa 2 (RW)) – aktualnie 
po ośmiu kolejkach zajmuje 

6 miejsce, a najbliższy mecz 
odbędzie się 12 maja  u nas, 
czyli w Otwocku. Rywal Os to 
drużyna Muks Unia Warszawa 
– poprzednio górą był skład  

z Warszawy, czas więc na 
udany rewanż. Podopieczni 
trenera Karasia przed me-
czem z Muksem mają na 
koncie 2 zwycięstwa, 2 remi-
sy oraz 3 porażki. Sympatycy 
drużyny pewnie stwierdzą, że 
to nieźle jak na otwockie wa-
runki, a fejsbukowi hejterzy  
z grona wzajemnej adoracji – 
że to wstyd i hańba. Jednak 
każdy, kto choć trochę świa-
domie interesuję się piłką, do-
brze wie, że wynik nie zawsze 
jest sprawiedliwy. 
Ktoś mi kiedyś powiedział, że 
klub to drugi dom, drużyna to 

Osy z Otwocka
druga rodzina, a trener – drugi 
ojciec. Coś w tym jest, bowiem 
trener Karaś oprócz sztuki 
piłkarskiej uczy swoich pod-
opiecznych dyscypliny i walki 
w duchu fair play. Piłka uczy, 
piłka bawi, piłka wychowuje.  
A wynik? Owszem, jest ważny, 
bo każdy chce wygrywać, bez 
względu na wiek. Pamiętaj-
cie jednak, że zwycięstwo to 
iloczyn ciężkiej pracy na tre-
ningach, talentu, wzajemnej 
współpracy oraz czasu, który 
i tak upłynie. Zapraszam na 
fanpage Os: facebook.com/
Oks2004. Do boju Osy!

EM

Czy jest możliwe, aby miliony ludzi o różnych kolorach skóry, kulturze i wyzna-
niu, obce sobie, były zgodne w jakiejś materii? Oczywiście, wystarczy spytać 
ich o najpopularniejszy sport na świecie…Tak, to piłka nożna. Dopóki piłka w 
grze wszystkie jest możliwe – te słowa Kazimierza Górskiego zna chyba każ-
dy kibic sportowy. Zna go również Tomasz Karaś, który trenuje „Osy z Otwoc-
ka”, czyli drużynę OKS Otwock 2004.

Wakul
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Już szósty raz z rzędu dziew-
czyny, reprezentujące kar-
czewskie barwy klubowe, sta-
ną przed historyczną szansą 
zajęcia miejsca na podium. 
W meczu o finał zmierzą się 
z drużyną SPR Pogoń 1945 
Zabrze, w drugiej parze na-
tomiast zagrają GTPR Gdy-
nia z APR SMS Karpacz. Kto 
okaże się lepszy, dowiemy 
już za dwa tygodnie. Jedno 
jest pewne - łatwo nie będzie, 
bo rozgrywki weszły w ostat-
nią, decydującą fazę, w której  
o prymat walczą najlepsze 
drużyny w kraju. Gdzie zo-
stanie rozegrany Final Four, 
na razie nie wiadomo, ale  
o organizację turnieju w gro-
nie finalistów ubiega się rów-
nież Karczew.
Awans do czwórki najlepszych 
handballowych drużyn w Pol-
sce nie przyszedł karczew-
skim piłkarkom łatwo: w 1/4 

finału musiały zmierzyć się 
m.in. z utytułowaną drużyną 
MTS Kwidzyn, która w 2016 
roku na mistrzostwach Polski 
w Puławach wywalczyła złoty 
medal, wygrywając  notabene 
właśnie z Karczewem. 
W drodze do 1/4 finału pod-
opieczne kwidzyńskiego tre-
nera Mariusza Balawejdera 
dosłownie nokautowały swoje 
rywalki, rywalizacja obu dru-
żyn na gdyńskim parkiecie 
zapowiadała się więc arcy-
ciekawie. Nie od dzisiaj wia-
domo jednak, że dziewczyny 
z Karczewa mają charakter, 
dlatego w Gdyni od pierw-
szych minut meczu narzuciły 
przeciwniczkom twarde re-
guły gry, kończąc pierwszą 
połowę wynikiem 18 do 13 
na swoją korzyść. W drugiej 
połowie meczu kwidzynianki 
zmieniły jednak taktykę i po 
odcięciu od podań bramko-

MKS Karczew w Final Four
W majowy weekend w hali Gdyńskiego Centrum Sportu, szczypiornistki MKS-u Karczew wywalczyły awans do tegorocznego turnieju finałowego 
Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w Piłce Ręcznej. Wygraną z MTS Kwidzyn 28:27 (18:13) oraz z MKS PR Gniezno 31:25 (17:11) podopieczne 
Grzegorza Ankiewicza zapewniły sobie występ w gronie czterech najlepszych drużyn w Polsce, które będą rywalizować o najwyższą stawkę w tej 
kategorii wiekowej.

strzelnej Julii Zagrajek oraz 
Natalii Barańskiej, powoli - 
acz systematycznie - poczę-
ły odrabiać straty. Przewaga 
karczewianek zaczęła topnieć 
i w ostatniej minucie spotkania 
wygrywały ze swoimi przeciw-
niczkami już tylko jedną bram-
ką. Kibice Karczewa aż jęknęli 
na trybunach, kiedy kilkana-
ście sekund przed końcem za-
wodów, sędzia odgwizdał rzut 
karny dla Kwidzyna. Remis, 
a co za tym idzie - rzuty kar-
ne, które mogły przesądzić  
o wyniku tego emocjonujące-
go pojedynku, realnie wisiał  
w powietrzu. Nie na darmo jed-
nak w bramce Karczewa stoi 
Natalia Popis, która spektaku-
larną paradą obroniła ostatni 
rzut na bramkę i ostatecznie 
dała swoim koleżankom zwy-
cięstwo w całym meczu. 
Drużyna MKS PR Gniezno, 
z którą przyszło się zmierzyć 

naszym dziewczętom w dru-
gim spotkaniu, przystępowa-
ła do tej rywalizacji  po prze-
granej z GPR Gdynia, mając 
świadomość, że jest to dla niej 
mecz ostatniej szansy. Dla-
tego od początku pojedynku 
było wiadomo, że gnieźnianki 
za wszelką cenę będą chcia-
ły rozstrzygnąć go na swoją 
korzyść. Zaczęły ambitnie, bo 
od postawienia dobrego blo-
ku w obronie i celnych trafień 
do karczewskiej siatki. Pod-
opieczne  Grzegorza Ankiewi-
cza nie dały się jednak spro-
wadzić do roli chłopca do bicia 
i  po szybkim odrobieniu strat 
wyszły na prowadzenie, któ-
rego nie oddały już do końca. 
Co prawda -  w drugiej połowie 
spotkania - ambitnie grające 
zawodniczki Gniezna zdołały 
zmniejszyć stratę do 2 bra-
mek, skutecznie „odcinając” 
popularną „Dziku” i „Owcę”, 

ale wtedy ciężar gry wzięła 
na siebie Dominika Baran, raz 
za razem umieszczając piłkę  
w bramce Gniezna. Końców-
ka spotkania należała już zde-
cydowanie do szczypiornistek 
z Karczewa, które wygrały 
przekonująco 31 do 25.
Po drugim dniu turnieju  
w Gdyni wszystko było już  
jasne… Z dalszej rywalizacji 
odpadły drużyny, które zano-
towały dwie porażki na kon-
cie: MKS PR Gniezno oraz 
- co jest dużą niespodzianką - 
MTS Kwidzyn. Do dalszej fazy 
rozgrywek zakwalifikowały się 
GTPR Gdynia i MKS Karczew. 
W ostatnim meczu 1/4 finałów, 
rozegranym pomiędzy tymi 
zespołami, trener Grzegorz 
Ankiewicz dał odpocząć za-
wodniczkom z podstawowego 
składu i delegował do gry na 
parkiecie ich zmienniczki. Ta-
kie spotkania bez „stawki” to 
najlepszy czas na przećwicze-
nie niecodziennych wariantów 
i założeń taktycznych oraz 
ogranie  mniej doświadczo-
nych piłkarek. Lepsza w tej ry-
walizacji okazała się Gdynia, 
która pokonała karczewianki 
30:13 (20:7).

Andrzej Idziak



„Słoneczny” - pension de famille

Jest w Świdrze niepozorna, 
gruntowa ulica Słoneczna. 
Można powiedzieć, że to ulica, 
jakich setki w Otwocku i oko-
licach, ale to tylko pozory. Po 
pierwsze (i to jest swoisty re-
kord): jest to jej oryginalna na-
zwa od jakichś stu lat (z krót-
ką przerwą przed wojną, gdy 
nosiła imię ministra Bronisła-
wa Pierackiego, zastrzelone-
go przez ukraińską bojówkę). 
Przy wschodnim krańcu uli-
cy, na szczycie wzniesienia, 
po prawej stronie wznosi się 
okazały piętrowy dom z użyt-
kowym poddaszem, któremu 
ulica zawdzięcza swoją nazwę. 
Obecnie nosi on numer Sło-
neczna 11 (przed wojną nr 9). 
Jest to dawny pensjonat-willa 
„Słoneczna” należący w 1935 
r. do Albertyny Schüch. Rekla-
ma zamieszczona w przewod-
niku B. Łażewskiego „Świder 
i jego okolice” z 1936 r. zachę-
cała do pobytu w pensjonacie 
jako pięknie położonej willi, 
wśród sosnowego lasu na 
najwyższym miejscu Świdra,  
w pobliżu rzeki, prowadzonym 
na wzór zachodnio-europejski 
„pension de famille” i wyposa-
żonym w światło elektryczne, 
kanalizację, wannę i leżalnie. 
Już wtedy był on bardzo zna-
ny wśród letników i to tych 
należących do warszawskiej 
bohemy. Stałymi bywalcami 
pensjonatu w latach 30. byli 
Julian Tuwim z małżonką  
i Jan Parandowski z rodziną.  
O Tuwimie trochę się  
w Otwocku pisze i mówi ze 
względu na jego matkę Ade-
lę zamordowaną w otwockim 

getcie. Natomiast o tym, że au-
tor utworu pt.„ Mitologia. Wie-
rzenia i podania Greków i Rzy-
mian”, z którym musiały się 
zmierzyć wszystkie roczniki 
uczniów na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu lat, ma 
bogate związki z Otwockiem, 
to wiedzą naprawdę nielicz-
ni. Pensjonat „Słoneczny” był 
ulubionym miejscem wypo-
czynku całej familii Parandow-
skich zarówno w latach 30. jak 
i podczas okupacji hitlerow-
skiej. Tak pobyt nad Świdrem 
wspomina mistrz Jan w swo-
jej wspomnieniowej książce 
„Wrześniowa noc”: „Była mi 
przyjaciółką ta zwinna rzeka  
o złocistym dnie i tchnie ku 
mnie tą samą życzliwą ochłodą 

w parny dzień, kiedy mój mały 
synek z zachwytem patrzy, jak 
mu w nieznane unosi patycz-
ki i liście, które on jej ciska. 
A to dziewanna, sama jedna 
pośród liliowych wrzosów – wi-
tam ją ze wzruszeniem, zawsty-
dzony że nie pamiętam, co było 
treścią chwili, która przed laty 
uczyniła z niej bliską mi isto-
tę.”  Pobyt w Świdrze w czasie 
okupacji dawał autorowi „Mi-
tologii” poczucie bezpieczeń-
stwa, jakiego nie był w stanie 
doświadczyć w Warszawie: 
„Było tu jednak coś więcej niż 
bezpieczeństwo. Jakiś cień wol-
ności, iluzoryczny i znikomy 
– oczywiście, ale dość, by sze-
rzej oddychać, mówić głośniej, 
śmiać się i śpiewać.” 

Stałymi bywalcami pensjonatu „Słoneczny” w latach 30-tych  
byli Julian Tuwim z małżonką i Jan Parandowski z rodziną.  

O Tuwimie trochę się w Otwocku pisze i mówi ze względu  
na jego matkę Adelę zamordowaną w otwockim getcie.  

Natomiast o tym, że autor „Mitologia. Wierzenia i podania  
Greków i Rzymian”, to wiedzą naprawdę nieliczni.

Innym niezwykłym gościem 
pensjonatu był Henryk Kuna 
- przedwojenny wybitny rzeź-
biarz, profesor Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, 
członek założyciel Stowa-
rzyszenia Artystów Polskich 
„Rytm” w 1921 r. Jego żydow-
skie pochodzenie spowodo-
wało, że musiał się ukrywać 
przed Niemcami. Poszukiwa-
nie schronienia doprowadziło 
go z Wilna aż do podwarszaw-
skiego Świdra i pensjonatu 
„Słoneczny”: „Kuna! Widzę 
go, jak idzie z małą walizeczką 
i zatrzymuje się co parę kro-
ków, by dać wytchnienie zmę-
czonemu sercu. Trzeba była 
długich tygodni spokoju, za-
nim odzyskał siły, humor i chęć 
do pracy. Zamieszkał na stałe 
w Słonecznej, znajdując w jej 
właścicielce troskliwą opiekun-
kę.” Kuna w Świdrze spędził 
połowę okupacji. Nie mogąc 
oddać się swojej umiłowanej 
rzeźbie, zajął się malarstwem: 
„Używał niewielkich kawał-
ków dykty, które odpowiednio 
przysposabiał. Malował sosny 
ze swojego okna i portrety.” To 
był jego sposób na zarobienie 
paru złotych, żeby mieć za 
co żyć. W wielu świderskich 
domach pojawiły się jego 
prace, w szczególności por-
trety mieszkańców. Ciekawe, 
ile tych prac Kuny trafiło do 
otwockich i świderskich do-
mów. Ile z nich znalazło się po-
tem na śmietniku, ustępując 
miejsca masowo produkowa-
nym chińskim landszaftom. 
No i oczywiście ciekawe, czy 
jeszcze jakaś jego praca się za-
chowała w Świdrze do dzisiaj.
Parandowski i Kuna szybko 
przypadli sobie do gustu. Po-
trafili spędzać ze sobą całe 

dnie, tocząc ciekawe i zajmują-
ce dyskusje na wszelkie możli-
we tematy. „Spotykaliśmy się 
często przy gościnnym stole 
pani Schuchowej i olśnieni 
jego niewojenną zasobnością, 
powtarzaliśmy słowa, które mi 
kiedyś rzucił paryski żebrak: 
La vie, Monsieur, est belle 
et… pas trop chere.” Efek-
tem tej znajomości był portret 
Parandowskiego wykonany 
przez Kunę, który, niestety, 
spłonął wraz z wieloma rę-
kopisami pisarza w jego war-
szawskiej pracowni podczas 
powstania w 1944 r. „Jakże 
mi żal tego portretu, który 
w swych liniach i barwach 
zamykał piękną opowieść,  
o współżyciu, rozmowach, nie-
pokojach i nadziejach dwóch 
rozbitków wyrzuconych na 
piaski świderskie.” Zresztą 
identyczny los spotkał też wo-
jenne prace Kuny. 
Niestety, Henryk Kuna zmarł 
tuż po zakończeniu wojny  
w 1945 r. w chwili, kiedy miał 
objąć profesurę na Uniwersy-
tecie im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Natomiast Paran-
dowski jeszcze wielokrotnie 
po wojnie powracał do ulubio-
nego Świdra.
Gdyby ktoś z czytelników znał 
jakąś rodzinną relację z kon-
taktów swoich rodziców czy 
dziadków z Parandowskim 
lub Kuną, to proszę się nią  
z nami podzielić. Może uda 
nam się napisać drugą część 
tej ciekawej historii.

Paweł Ajdacki

1 Wszystkie cytaty pochodzą  
z książki Jana Parandowskiego 
„Wrześniowa noc” wydanej przez 
Iskry w Warszawie w 1976 r.

Pensjonat „Słoneczny”. Otwock, ul. Słoneczna

Jan Parandowski przedwojenna fotografia portretowa
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